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1-Nummering
4 P’s – Zie Marketingmix (4P’s).
6 P’s – Zie Marketingmix (6P’s).
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A
A pari – Emissie (uitgifte) van aandelen of obligaties tegen de nominale waarde. De prijs van de aandelen of obligaties is dan gelijk aan het bedrag dat op de stukken vermeld staat als officiële waarde.
Er is daardoor gaan agio of disagio in het geding.
A.D.S.L. – Afkorting van Asymmetric Digital Subscriber Line. Nieuwe technologie die supersnelle gegevensoverdracht mogelijk maakt via normale telefoonlijnen. Bij een standaard 56K-modem is de
snelheidsverbetering een factor 10 tot 20. Met name geschikt voor bijvoorbeeld tv-beelden. Een
speciaal ADSL-modem is noodzakelijk.
A.E. – Afkorting voor Account Executive. Een functie binnen een reclamebureau.
A.E. – Afkorting voor Account Executive. Een functie binnen een reclamebureau.
A9 – A9 is de zoekmachine van het Amerikaanse Amazon.com. A9 werd in april 2004 gelanceerd en
was een van de grote voorbeelden van een multi source zoekmachine. Zo kon je zoeken in IMD,
Answers.com, Wikipedia, Alexa, in boeken en diverse andere bronnen. Verder worden de zoekopdrachten van een gebruiker bewaard en gebruikt in volgende zoekopdrachten die de gebruiker
maakt.
AA: Accountant Administratieconsulenten – Niet-universitair opgeleide accountants die voldoen aan
de landelijke registratievereisten. Zie accountant administratieconsulent.
Aanbesteding (1) – Bijzondere vorm van transactie, waarbij opdrachtgever ('aanbesteder') specificaties en voorwaarden opstelt en gegadigden uitnodigt een offerte ('inschrijving') uit te brengen voor
een uit te besteden werk of levering van goederen. De laagste inschrijving krijgt de opdracht.
Aanbesteding (2) – Verkoop-/inkoopsysteem (een marktvorm) waarbij één vrager tegenover meer
aanbieders staat. De vrager verzoekt de aanbieders, uitgaande van een product- en leveringsspecificatie, prijsopgave te doen. De levering wordt in principe gegund aan de aanbieder met de laagste
prijs.
Aanbetaling – Aanbetaling of handgeld is een betiteling die in feite tot stand is gekomen bij de aankoop van roerende zaken waarbij de koper aan de verkoper een zekerheid of pand in de vorm van
een deel van de overeengekomen koopsom ter hand stelt. U koopt bijvoorbeeld een wasmachine of
keuken. Soms moet u dan van tevoren een deel van het bedrag betalen.
Aanbieden – Een in art. 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) gedefinieerd begrip. Toegespitst op het financiële product verzekering luidt de omschrijving: het in de uitoefening van een beroep of bedrijf rechtstreeks of middellijk doen van een voldoende bepaald voorstel tot het als wederpartij aangaan van een overeenkomst met een cliënt.
Aanbieder – Degene die zijn producten aanbiedt om daarmee te voorzien in de behoeften van een
andere persoon groep of organisatie.
Aanbieder – Een in art. 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) gedefinieerd begrip: degene
die aanbiedt. In geval van verzekering is de verzekeraar de aanbieder. De aanbieder is de enige financiële dienstverlener die partij is bij de overeenkomst inzake een financieel product. Bij verzekering is
de verzekeraar de aanbieder.
Aanbod (1) – 1) Goederenmarkt: Hoeveelheid goederen die mensen, bedrijven of organisaties willen
verkopen, omdat de klanten deze goederen nog niet hebben (vb. televisies). 2) Arbeidsmarkt: Hoeveelheid arbeidskrachten die zich aanbieden aan bedrijven of organisaties, ongeacht of deze mensen
al een baan hebben of niet. 3) Vermogensmarkt: Hoeveelheid geld die de banken en de overheid
reeds in circulatie gebracht hebben vanwege transactie-, voorzorg- of speculatiemotief. Zie voor vergelijkbare betekenissen: de vraag.
Aanbod (2) – Totaal aan producten dat op een markt wordt aangeboden door een aanbieder. 2) Totaal aan producten, aangeboden door alle aanbieders samen. 3) Het geheel aan marktkrachten aan
de aanbodzijde van de markt.
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Aanbod (3) – Aanbod is een term uit de micro-economie die de beschikbaarheid van goederen en
diensten aangeeft. Het hangt samen met productie en voorraad. Aanbod staat tegenover de term
vraag. Door nteractie tussen vraag en aanbod (marktwerking) ontstaat een prijs. De microeconomische theorie beschrijft, verklaart en voorspelt, met behulp van het economische model van
vraag en aanbod, de veranderingen in de prijs en de hoeveelheid van goederen in een competitieve
markt. Dit vraag-/aanbodmodel is oorspronkelijk ontwikkeld door Alfred Marshall.
Aanbod(s)analyse – Zie ‘Concurrentieanalyse’.
Aanbod(s)elasticiteit – Bedoeld wordt meestal de prijselasticiteit van het aanbod. Quotiënt van de
procentuele verandering in de aangeboden hoeveelheid en de procentuele verandering van de prijs.
Dit quotiënt is meestal positief, immers bij een hogere prijs bestaat bij aanbieders de neiging meer
aan te bieden. Zie ook Elasticiteiten.
Aanbod(s)functie – De door aanbieders aangeboden hoeveelheid als afhankelijke van de marktprijs
en vele andere variabelen; tussen aanbod en prijs bestaat meestal een positief verband: stijgt de
marktprijs dan stijgt de aangeboden hoeveelheid.
Aanbod(s)zijde van een markt – 1) De gezamenlijke aanbieders op een markt. 2) De processen die
aan aanbiederzijde plaatsvinden. Staat tegenover vraagzijde.
Aanbodcurve – Geeft grafisch het verband tussen de prijs en de daarbij aangeboden hoeveelheid van
een goed. Deze curve is (meestal) stijgend, omdat bij een hogere prijs (meestal) meer wordt aangeboden. Meestal is er sprake van een positief verband: als de marktprijs stijgt wordt er meer aangeboden. Men kan onderscheid maken in individuele aanbodcurven en collectieve aanbodcurven. Een
collectieve aanbodcurve betreft het aanbod van een zeker goed door alle producenten tezamen.
Aanbodelasticiteit – Zie Aanbod(s)elasticiteit en Elasticiteiten.
Aanbodoverschot – Het verschil tussen de bij een bepaalde prijs aangeboden hoeveelheid van een
goed en de bij die prijs gevraagde hoeveelheid. Een aanbod overschot ontstaat meestal doordat door
interventie er sprake is van een minimumprijs.
Aanbodoverschot – Marktsituatie waarbij bij een bepaalde marktprijs er meer wordt aangeboden
door de aanbieders dan wordt gevraagd door de afnemers. Een aanbod overschot ontstaat meestal
doordat door interventie er sprake is van een minimumprijs.
Aanbodsanalyse – Zie ‘Concurrentieanalyse’.
Aanbodsfunctie – De door aanbieders aangeboden hoeveelheid als afhankelijke van de marktprijs en
vele andere variabelen; tussen aanbod en prijs bestaat meestal een positief verband: stijgt de marktprijs dan stijgt de aangeboden hoeveelheid.
Aanbodsoverschot – Marktsituatie waarbij bij een bepaalde marktprijs er meer wordt aangeboden
door de aanbieders dan wordt gevraagd door de afnemers.
Aanbodszijde van een markt – 1) De gezamenlijke aanbieders op een markt; 2) De processen die aan
aanbiederszijde plaatsvinden. Staat tegenover vraagzijde.
Aanbouwclausule – Bij brandverzekeringen zijn er twee 'aanbouwclausules' in gebruik. Een is van
belang bij verzekerde objecten in aanbouw. "Meeverzekerd zijn eveneens de materialen op het terrein, eventueel uit te breiden met keten, loodsen, gereedschappen enzovoort". De andere clausule
geeft de verzekerde met betrekking tot de verzekerde zaken de vrijheid om tot aanbouw, verbouwing, vervanging, uitbreiding, afbraak, interne verplaatsing en andere wijzigingen over te gaan, mits
dit gedaan wordt binnen de grenzen van de omschrijving.
Aanbouwverzekering – Een verzekering voor objecten in aanbouw, zoals gebouwen, schepen en
constructiewerken. ln het geval van gebouwen verzekert men het object in aanbouw tegen brandschade en desgewenst tegen storm- en vliegtuigschade. Tegenwoordig worden gebouwen in aanbouw veelal op basis van een zogenaamde Constructie All Risks (CAR) polis verzekerd. Bij de aanbouw van schepen en constructiewerken wordt het object veelal verzekerd tegen schade veroorzaakt door alle van buiten aankomende onheilen. Voor constructiewerken wordt tegenwoordig
doorgaans een transportmontageverzekering gesloten, terwijl er voor schepen sprake is van een
zogenaamde scheepsaanbouwverzekering.
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Aandachtspunt – Een (extern of intern) verbeterpunt dat NIET op een projectmatige wijze wordt
aangepakt. Het opstellen van een actieplan wordt hier meer dan aanbevolen. De maatregelen en/of
activiteiten in het actieplan betreffen voornamelijk de basisfuncties maar ook het management en de
bedrijfsvoering.
Aandachtswaarde – Ander woord voor attentiewaarde. De mate waarin een reclameboodschap/verpakking de aandacht van de prospects weet te trekken en vast te houden. Hangt uiteraard
mede af van de interesse van de prospect. Zie ook ‘Attentiewaarde’.
Aandeel – De gedeelten waarin het kapitaal van een N.V. of B.V. bij de akte van oprichting is verdeeld. Het gaat om het eigen vermogen van de onderneming. Geeft aanspraak op evenredig aandeel
in alle winst, voor zover uitgekeerd. Wordt ook wel gewoon aandeel genoemd. Preferent aandeel:
Geeft bij voorrang boven gewone aandeelhouders aanspraak op dividenden, indien er winst wordt
uitgekeerd. Prioriteitsaandeel: Geeft bijzondere rechten in bepaalde beslissingen, bijvoorbeeld bestuursbenoemingen of statutenwijzigingen.
Aandeel, gewoon – Geeft aanspraak op evenredig aandeel in alle winst, voor zover uitgekeerd.
Aandeel, preferent – Geeft bij voorrang boven gewone aandeelhouders aanspraak op dividenden,
indien er winst wordt uitgekeerd.
Aandeel, prioriteits – Geeft bijzondere rechten in bepaalde beslissingen, bv. bestuursbenoemingen
of statutenwijzigingen.
Aandeel, uitgifteprijs of emissiekoers – Bedrag dat de koper van een nieuw aandeel in de kas als
eigen vermogen moet storten.
Aandeelhouder (1) – 1) Natuurlijke persoon of rechtspersoon die in het bezit is van een of meer aandelen van een onderneming. 2) Misconceptie: Eigenaar van een NV of BV (volkstaal). Aangezien een
NV en een BV zelfstandige rechtspersonen zijn, kunnen ze niet het eigendom van iemand anders zijn.
Aandeelhouder (2) – Bezitters van "eigendomsbewijzen" in een onderneming. Het voor deze eigendomsbewijzen betaalde geld vormt het aandelenkapitaal van de onderneming.
Aandeelhoudersregister – Het aandeelhoudersregister (‘Shareholders` register’ of ‘Aandelenregister’) is een door het bestuur van een vennootschap bijgehouden register met daarin de gegevens van
de houders van de aandelen op naam, met vermelding van datum verkrijging, erkenning of betekening alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag.
Aandeelhouderswaarde – De totale beurswaarde van een onderneming. Dus de waarde van alle
uitstaande aandelen bij elkaar opgeteld. {Financiering. Synoniem: economische waarde.
Aandeelvermogen of aandelenkapitaal – Totaal uitgegeven aandelen.
Aandelen – 1) Deelname in het eigen vermogen van een BV. Bij deze rechtsvorm gaat het om een
schriftelijk overeengekomen bedrag op naam. Tot 1 oktober 2012 konden aandelen slechts met instemming van de andere aandeelhouders overgedragen worden aan derden. In de flex-bv is dat een
regeling die apart geregeld moet zijn in de staturen van de BV. 2) Bewijs van deelname in het eigen
vermogen van een NV. Bij deze rechtsvorm gaat het om bewijsstukken met een standaardbedrag, die
overdraagbaar zijn aan derden. Om dat mogelijk te maken zijn ze niet op naam gesteld, maar aan
‘toonder’. De persoon die het aandeel toont, is dus de aandeelhouder. Vroeger bracht een onderneming echt certificaten uit, waarop alle gegevens stonden, tegenwoordig gaat het (net als bij giraal
geld) om bedragen die men van de bank tegoed heeft.
Aandelen aan toonder – Dit zijn aandelen die op papier gedrukt zijn. Zij kunnen aan derden doorgegeven worden, met of zonder speciale administratieve procedures. Het bewijs van aandeelhouderschap is belichaamd in de drager, het papier. Dit maakt ze gevoelig voor diefstal en verlies. Tegenwoordig is het leeuwendeel van de aandelen aan toonder opgenomen in een zgn. geautomatiseerd
systeem voor effectenverkeer. In Nederland is het bekende systeem het zgn. NECIGEF-systeem. De
Wet giraal effectenverkeer reguleert deze materie. Het moge duidelijk zijn dat handel op de effectenbeurzen niet mogelijk zou zijn indien het aandeel telkens lichamelijk aanwezig zou moeten zijn op
geleverd te kunnen worden. Een geautomatiseerd systeem is dan ook een voorwaarde voor moderne
effectenhandel.
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Aandelenemissie – Uitgifte van nieuwe aandelen van een BV of NV met als doel om extra eigen vermogen voor de onderneming aan te trekken.
Aandelenkapitaal (1) – 1) Misconceptie: moet zijn ‘ aandelenvermogen’, want het kapitaal staat debet op de balans en het vermogen staat credit. 2) Omvang van het nominale bedrag aan aandelen
dat door een onderneming is geplaatst [euro] {Externe Verslaggeving}. De term is wettelijk voorgeschreven, waarbij de wet niet is afgestemd op de terminologie die stilzwijgend is afgesproken onder
economen (zie de wettelijke balansmodellen bij bedrijfseconomische-modellen.nl).
Aandelenkapitaal (2) – Het aandelenkapitaal van een onderneming is het bedrag waartegen een
onderneming aandelen heeft uitgegeven aan aandeelhouders of kan uitgeven. Het aandelenkapitaal
kan worden onderverdeeld in: ‘Geplaatst aandelenkapitaal’, ‘(Vol)gestort aandelenkapitaal’, ‘Nominaal aandelenkapitaal’, ‘Maatschappelijk aandelenkapitaal’. Een voorbeeld. Een pas opgerichte onderneming kent een in de statuten vastgelegd maatschappelijk aandelenkapitaal van vijf miljoen
euro. Deze onderneming heeft bij enkele aandeelhouders voor nominaal twee miljoen euro aan aandelen geplaatst. Deze twee miljoen staat op de balans van de onderneming als geplaatst aandelenkapitaal. De aandeelhouders hebben 50% gestort, dus één miljoen. De onderneming, die groeiplannen heeft, kan de andere 50% later in het jaar opeisen. Als de onderneming nog verder wil groeien
kan zij, bij het uitgeven van nieuwe aandelen, tot maximaal vijf miljoen euro groeien.
Aandelenkapitaal (3) – Het aantal uitgegeven aandelen van een naamloze vennootschap of besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vermenigvuldigd met de nominale waarde van een
aandeel. Zie ook ‘Nominale waarde’.
Aandelenkapitaal, (Vol)gestort – Het (vol)gestorte aandelenkapitaal is het deel van het geplaatste
kapitaal waarvan de onderneming daadwerkelijk gelden, of in sommige gevallen goederen, heeft
ontvangen. Als het kapitaal nog niet 100% is volgestort heeft de onderneming het recht de rest van
de aandeelhouders op te eisen. Een relevant begrip is het 'opgevraagde deel van het kapitaal'. Dit is
het geplaatste kapitaal voor zover dat niet is gestort, maar waarvan de onderneming heeft besloten
dat het volgestort dient te worden. In dit geval heeft de onderneming een directe vordering op de
aandeelhouders.
Aandelenkapitaal, Geplaatst – Het geplaatste aandelenkapitaal is het (recht op) kapitaal dat door de
onderneming is uitgegeven en dat door aandeelhouders aan de onderneming is verschaft. De aandeelhouders hebben hiervoor aandelen ontvangen. Vaak wordt het afgekort als GAK.
Aandelenkapitaal, Maatschappelijk – Het maatschappelijk kapitaal is het in de statuten vermelde
maximumbedrag waartegen aandelen mogen worden uitgegeven. In Nederland moet volgens het
Burgerlijk Wetboek minimaal één vijfde van het maatschappelijk kapitaal zijn geplaatst.
Aandelenkapitaal, Nominaal – Het nominale aandelenkapitaal is het bedrag dat juridisch aan aandelen verbonden is, en feitelijk gelijk aan het geplaatste aandelenkapitaal. Veel aandelen op de beurs
hebben een veel hogere koers dan de nominale waarde. Zo kan de beurswaarde van een aandeel van
nominaal enkele euro's bijvoorbeeld 50 euro bedragen. Indien een onderneming zelf nieuwe aandelen uitgeeft boven de nominale waarde, ontstaat voor het verschil een zogenaamde agioreserve. In
sommige gevallen wordt minder ontvangen dan de nominale waarde, dan is sprake van een disagio.
Aandelenspaarplan – Zie ‘Beleggingsverzekering’.
Aandelenvermogen – Vermogen dat verkregen is door uitgifte van aandelen (in feite het geplaatste
aandelenvermogen). Het aandelenvermogen is een deel van het eigen vermogen van een BV of NV
[euro]. Synoniem: aandelenkapitaal {Externe Verslaggeving}, maar eigenlijk wordt het woord ‘ kapitaal’ dan in een verkeerde betekenis gebruikt. 2) Het totale vermogen dat een NV of BV via emissie
van aandelen zou kunnen verkrijgen (in feite het maatschappelijk aandelenvermogen). De maximale
omvang van het aandelenvermogen is vastgelegd in de statuten van de onderneming.
Aangeboren behoeften – Behoeften die ons als mens zijn aangeboren, niet aangeleerd. Zie Primaire
behoeften.
Aangeleerde behoeften – Behoeften die ons als mens zijn aangeleerd, niet aangeboren. Zie ‘Secundaire behoeften’.
Uitgeverij Streutker

6

Bedrijfskunde, Begrippenbank

Aangeslotene – Financiële onderneming die in het register van de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening is ingeschreven.
Aangifte doen – U kunt persoonlijk, via internet of telefonisch aangifte doen bij de politie. U kunt
altijd persoonlijk aangifte doen of melding maken van een feit waarvan u denkt dat het strafbaar is. U
kunt de aangifte doen bij het politiebureau van de plaats waar het strafbare feit heeft plaatsgevonden, maar u kunt ook aangifte doen bij andere politiebureaus.
Aangifte doen, Anoniem – In principe kunt u niet anoniem aangifte doen. Alleen in uitzonderlijke,
bedreigende situaties is het mogelijk anoniem aangifte te doen bij de politie. U kunt wel altijd anoniem melding maken van misdrijven. Dit kan bij M., de meldlijn van Meld Misdaad Anoniem.
Aangifte doen, Bij belasting – Ondernemers zijn verplicht elektronisch aangifte te doen voor: inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting, intracommunautaire leveringen, loonheffingen, accijns en verbruiksbelasting en de eerstedagsmelding.
Aangifte doen, Online – Via de website politie.nl kunt u elektronisch aangifte doen. Dit kunt u alleen
doen bij kleine misdrijven waarbij het niet waarschijnlijk is dat de dader kan worden opgespoord,
maar waarbij wel een proces-verbaal nodig is. U kunt bijvoorbeeld internetaangifte doen van: 1) diefstal uit de eigen auto; 2) diefstal van een (brom)fiets; 3) vernieling van openbaar vervoer/een openbaar gebouw; 4) vernieling van een auto; 5) winkeldiefstal.
Aangifte doen, Op afstand via 3D-apparatuur – In de regio Rotterdam kunt u aangifte op afstand
doen. Dankzij 3D apparatuur op een politiebureau of een andere hiervoor aangewezen locatie zoals
een gemeentehuis heeft u contact met een agent die zich in werkelijkheid op een andere locatie
bevindt. Deze manier van aangifte doen is voorlopig alleen mogelijk in de regio Rotterdam Rijnmond.
Daar zijn 17 locaties ingericht die met deze apparatuur werken. Eind 2011 is deze manier van aangifte doen geëvalueerd en de resultaten zijn positief.
Aangifte doen, Telefonisch – U kunt in een aantal politieregio's tegen lokaal tarief telefonisch aangifte doen via 0900 - 8844.
Aangiftebiljet OB – Formulier van de belastingdienst waarop de onderneming voor een afgelopen
periode moet aangeven: 1) de behaalde omzet en de daarover verschuldigde omzetbelasting; 2) de
te vorderen omzetbelasting (de voorbelasting); 3) de per saldo te betalen/te vorderen omzetbelasting.
Aangifteformulier Omzetbelasting – Formulier waarop u aangifte doet voor de omzetbelasting
(BTW).
Aangrijpingspunt – Polya heeft een belangrijke suggestie gedaan om het beginpunt te vinden van
een oplossingspad. Als je een probleem hebt, zei hij, stel je dan eerst voor, hoe de uiteindelijke oplossing eruit ziet. Daarna kijk je welke stap daaraan vooraf gaat: wat is de directe voorwaarde om het
probleem op te lossen? Daarna kijk je wat nodig is om die directe voorwaarde tot stand te brengen.
En zo ga je steeds verder terug. Vanaf de verwachte uitkomst ga je stap voor stap terug tot je op een
punt komt, dat je denkt 'dit is een stap die ik als eerste kan uitvoeren, hier kan ik mee uit de voeten'.
Dan heb je het begin van je oplossingspad gevonden. Dan heb je het aangrijpingspunt voor het oplossen van je probleem.
Aangroei, Pensioen – Zie ‘Pensioenaangroei’.
Aanhakende reclame – Zie ‘Reclame’.
Aanhangsel (1) – Document waarin een wijziging van de verzekeringsovereenkomst schriftelijk wordt
vastgelegd.
Aanhangsel (2) – Een vervolgblad op de polis waarop wijzigingen van of aanvullingen op de verzekering worden opgenomen, waarop nieuwe verzekeringsvoorwaarden van toepassing worden verklaard of waarop de nieuwe verzekerde situatie wordt beschreven. Het polisaanhangsel vormt een
integraal onderdeel van de oorspronkelijke polis. In toenemende mate wordt bij wijzigingen of aanvullingen in plaats van een aanhangsel een geheel nieuwe polis afgegeven.
Aanhorigheid – Een aanhorigheid is een object dat hoort bij een (on)gebouwd eigendom. Bij een
woning kunnen andere zaken horen, zoals een garage of een schuur. Deze objecten noemt men aanUitgeverij Streutker
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horige zaken. De aanhorige zaak (garage, schuur, enzovoorts) moet dienstbaar zijn aan het hoofdobject.
Aankoop (1) – De aankoop van een bepaald product of merk door een consument of een industriële
onderneming. We maken een onderscheid tussen: 1) eerste aankoop, ook probeeraankoop of initiële
aankoop: de eerste aankoop van een bepaald product of merk door een nog niet-gebruiker; 2) herhalingsaankoop (repeat purchase): aankoop door consumenten die het product voor de tweede of zoveelste keer kopen. Het percentage herhalingsaankopen wordt uitgedrukt als percentage van diegenen die het product of merk tenminste eenmaal hebben gekocht.
Aankoop (2) – De daadwerkelijke aanschaf van een product of dienst. Engelse term: ´Rebuy´.
Aankoopfrequentie – Het aantal malen dat een consument in een bepaalde tijdsperiode een aankoop doet. Bij duurzame consumptiegoederen veelal een lage frequentie en bij niet-duurzame consumptiegoederen veelal een hoge.
Aankoopgedrag (1) – In het consumentenbeslissingsproces speelt het vertrouwen in een merk een
belangrijke rol. Dit vertrouwen, ontstaan uit merkenkennis en ervaring, is bepalend voor het gedrag
bij de aankoop. J.A. Howard en J.N. Sheth noemen drie vormen van aankoopgedrag waarbij de onderscheiding afhankelijk is van de mate waarin de consument met het product en het gebruik ervan
bekend is. De drie vormen zijn: 1) het uitgebreid probleemoplossend koopgedrag (UPO), dat in feite
bij nieuwe onbekende producten speelt; 2) het beperkt probleem oplossend koopgedrag (BPO), als
de consument al enige ervaring met soortgelijke producten heeft; 3) het routinematig aankoopgedrag (RAG), als de aankoop door bekendheid met product en eigenschappen min of meer een automatisme is geworden.
Aankoopgedrag (2) – Vormt tezamen met het gebruiksgedrag het consumentengedrag. Aankoopgedrag betreft het gedrag van consumenten direct voor of tijdens de aankoop van goederen en diensten. Ook koopgedrag en buying behaviour genoemd.
Aankoopintensiteit – Het aantal exemplaren van een product dat een consument in een keer koopt
bij een kooptransactie; de aankoopintensiteitsindex geeft aan of een fabrikant kopers weet aan te
trekken die veel, gemiddeld of weinig per keer kopen.
Aankoopkeuring – Wanneer u van plan bent een bestaande woning te kopen, is het belangrijk te
weten wat de eventueel bijkomende onderhoudskosten zijn. Een aankoopkeuring is een visuele inspectie, die u een beeld geeft van de bouwkundige staat van de aan te kopen woning. U ontvangt
een bouwkundig rapport, waarin de gebreken en kosten beschreven staan. U kunt de keuring gebruiken om uw aankoopbeslissing op te baseren en te onderhandelen over de koopprijs. Een aankoopkeuring is echter geen taxatie. Door middel van een taxatie wordt de vrije verkoopwaarde (marktwaarde) van een woning vastgesteld en wordt er niet specifiek naar het onderhoud van de woning en
haar eventuele gebreken gekeken.
Aankoopkosten (1) – Aankoopkosten zijn de eenmalige kosten die u maakt bij de aankoop van een
woning. Dit zijn overdrachtsbelasting, notariskosten voor de overdracht van de woning en eventueel
courtage.
Aankoopkosten (2) – Misconceptie: Kosten (bedoeld is uitgaven) die men maakt bij aankoop van
effecten of goederen. Als de uitgaven in een periode volledig als kosten gaan drukken op diezelfde
periode gaat het om een gelijk getal, maar daarmee nog niet om een synoniem. Eigenlijk is hier sprake van een contaminatie. (vb. ‘Hij sloeg de hoek om en een ruit in’).
Aankoopprijs – Prijs die bij aankoop van een gebouw of machine betaald moet worden. Vaste activa
hebben een aankoopprijs en voorraden hebben een inkoopprijs, omdat ze bedoeld zijn om weer te
verkopen. Synoniem: prijs.
Aankoopsom – De aankoopsom is de overeengekomen prijs voor de aankoop van een woning, die in
het koopcontract is opgenomen. Deze prijs komt tot stand door onderhandelingen tussen de kopende en verkopende partij en hoeft dus niet gelijk te zijn aan de verkoopwaarde, die in een taxatierapport vermeld staat.
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Aankoopwaardegarantieverzekering – De aankoopwaardegarantieverzekering is een verzekering die
in de vorm van zowel koopsom als premiebetaling is af te sluiten bij de aankoop van de woning. De
verzekering dient om u te beschermen tegen een waardedaling van uw huis.
Aanloopkosten – De kosten die een bedrijf moet maken voordat zij een markt betreedt of een product introduceert. Denk aan Research & Development, aanschaf machines, opzetten verkoopsysteem, etc. Aanloopkosten kunnen pas na introductie/marktentree terugverdiend worden.
Aanmelden zoekmachines – Het proces van het aanmelden van een site bij zoekmachines. Voorheen
was het nodig dat men een website eerst aanmeldde alvorens deze in de resultaten terug kon komen. Later zorgde het aanmelden voor een versnelde toevoeging of wijziging. Echter anno nu is het
bij de meeste zoekmachines niet meer nodig om een website aan te melden indien deze in de Zoekresultaten terug gevonden wil worden. De belangrijkste zoekmachines zijn inmiddels zover ontwikkeld dat zij zelf op zoek gaan naar websites. Aanmelden bij zoekmachines kan nog wel handig zijn bij
niche-zoekmachines waarvoor aanmelden soms nog noodzakelijk is.
Aanmerkelijk belang – Van aanmerkelijk belang is sprake als een persoon tenminste (een recht op)
5% van de aandelen van een N.V. of B.V. in bezit heeft.
Aanneming van werk (diensten) – Dit is de overeenkomst waarbij de aannemer met een opdrachtgever overeenkomt een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen tegen een door de opdrachtgever te betalen prijs. Daarbij moet het gaan om werk dat niet in een dienstbetrekking wordt verricht. De aanneming is een bijzondere overeenkomst. De aanneming van werk is geregeld in titel 12
van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. De wet geeft een aantal algemene regels, die voor iedere
aanneming gelden, daarnaast is er een aparte afdeling voor de bouw van een woning voor een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
Aanpassingsclausule (1) – Clausule die de verzekeraar het recht geeft om de premie en/of voorwaarden van bepaalde groepen verzekeringen 'en bloc', te wijzigen. De wijziging is dus van toepassing voor alle in die groepen lopende polissen. De verzekeringnemer wordt van de wijziging op de
hoogte gesteld en wordt geacht hiermee te hebben ingestemd, tenzij hij binnen de op de kennisgeving aangegeven termijn schriftelijk heeft medegedeeld dat hij met de wijziging niet akkoord gaat
waarna de verzekering wordt beëindigd op de in de kennisgeving genoemde datum. Deze clausule
komt in ieder geval voor bij onopzegbare schadeverzekeringen en bij de meeste andere schadeverzekeringen.
Aanpassingsclausule (2) – Het bedrag waarvoor een zaak is aangeschaft. Een andere term hiervoor is
historische kostprijs.
Aanpassingsvermogen (1) – Blijft goed functioneren onder veranderende omstandigheden. Is bereid
en in staat om zich te voegen naar nieuwe situaties; laat hierbij desnoods aanvankelijke doelstellingen los. Doelmatig blijven handelen door zich aan te passen aan veranderende omgeving, taken,
verantwoordelijkheden, en/of mensen. Gedragsbeschrijvingen: a) Is bereid en in staat om zich te
voegen naar nieuwe situaties, laat hierbij desnoods aanvankelijke doelstellingen los. b) Weet onder
drastisch wijzigende omstandigheden (functiewijziging, reorganisatie, nieuwe collega's) zijn/haar
draai betrekkelijk snel weer te vinden. c) Speelt soepel in op veranderingen. d) Blijft goed functioneren onder veranderende omstandigheden.
Aanpassingsvermogen (2) – Doelmatig blijven handelen door zich aan te passen aan veranderende
omgeving, taken, verantwoordelijkheden, en/of mensen.
Aanschafprijs – De prijs die in het verleden is betaald voor een gebouw of machine [euro per stuk].
Vaste activa hebben een aanschafprijs. Voorraden hebben een inkoopprijs, omdat ze bedoeld zijn om
weer te verkopen met behulp van een verkoopprijs [euro]. Synoniemen: prijs, kostprijs (maar kostprijs is een misconceptie van het begrip kostprijs). 1) Misconceptie: De aanschafprijs van een gebouw, machine of ander product [euro per stuk]. 2) Misconceptie: De bijkomende uitgaven die naast
de aanschafprijs of de inkoopprijs betaald moeten worden [euro].
Aanschafwaarde – 1) De waarde van een of meer gebouwen of machines als optelsom van de respectievelijke aanschafprijzen en de bijkomende installatie-uitgaven (vaak ten onrechte aangeduid als
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aanschafkosten of installatiekosten) [euro: euro per stuk x aantal stuks]. 2) De nieuwwaarde van een
gebouw of machine indien het gebouw of de machine op dit moment vervangen zou worden door
een nieuw exemplaar [euro]. In dit geval gaat het in wezen om een schatting van de aankoopprijs
voor een gebouw dat (of een machine die) nagenoeg identiek is. 3) Het bedrag waarvoor een zaak is
aangeschaft. Een andere term hiervoor is historische kostprijs.
Aanschrijving – Een aanschrijving is een schriftelijke mededeling van het college van Burgemeester
en Wethouders aan de eigenaar van een onroerende zaak, dat deze verplicht is voorzieningen te
treffen. In vele gevallen gaat het om achterstallig onderhoud.
Aanspraak – Het recht om nakoming van een verplichting of het bezit of gebruik van iets te vorderen.
Indien aanspraak wordt gemaakt op schadevergoeding kan dit betrekking hebben op een contractuele verplichting tot schadevergoeding (bijvoorbeeld wegens wanprestatie of op grond van een gesloten overeenkomst van verzekering) of een wettelijke verplichting.
Aanspraak, Pensioen – Zie ‘Pensioenaanspraak’.
Aansprakelijkheid (1) – Aansprakelijkheid is een begrip uit het vermogensrecht, in bijzonder het verbintenissenrecht, binnen het burgerlijk recht. Met aansprakelijkheid wordt bedoeld dat een persoon
gehouden is aan een verbintenis te voldoen. Als iemand aansprakelijk is, moet hij verhaal op zijn
vermogen ter voldoening van een of meerdere verbintenissen accepteren, ook wanneer hij de verbintenis niet tot stand heeft gebracht. Aansprakelijkheid moet worden onderscheiden van draagplicht. Dat iemand aansprakelijk is, wil nog niet zeggen dat de verbintenis uiteindelijk ook daadwerkelijk ten laste van zijn vermogen moet blijven. Aansprakelijkheid wordt echter vrijwel altijd in het
verband van schadevergoeding geplaatst. De term aansprakelijkheidsrecht heeft alleen betrekking op
schade. Het primaire doel van het civiele aansprakelijkheidsrecht is herstel of compensatie van geleden schade. Daarnaast kan er een preventieve gedragscorrigerende werking van uitgaan. Een derde
doel van aansprakelijkheidsrecht kan genoegdoening zijn: erkenning voor het feit dat men schade
geleden heeft. Het uitgangspunt in het civiele recht is dat men schade zelf dient te dragen. Er moeten
zwaarwegende redenen zijn om van deze hoofdregel af te wijken. Het aansprakelijkheidsrecht stelt
vast wanneer iemand in het algemeen of in een bepaald geval aansprakelijk is voor schade die een
ander geleden heeft. Aansprakelijkheid moet niet worden verward met verantwoordelijkheid.
Aansprakelijkheid (2) – De verplichting tot het vergoeden van de schade, die een natuurlijke- of
rechtspersoon heeft toegebracht aan een ander. Aansprakelijkheid kan ontstaan uit de wet (in dat
geval spreekt men van wettelijke aansprakelijkheid) of uit een overeenkomst (en dan is er sprake van
contractuele aansprakelijkheid).
Aansprakelijkheid, Absolute – Zie ‘Absolute aansprakelijkheid’.
Aansprakelijkheid, Burgerrechtelijke - – Zie ‘Burgerrechtelijke aansprakelijkheid’.
Aansprakelijkheid, Contractuele – Zie ‘Contractuele aansprakelijkheid’.
Aansprakelijkheid, Hoofdelijke – Zie ‘Hoofdelijke aansprakelijkheid’.
Aansprakelijkheid, Wettelijke – Zie ‘Wettelijke aansprakelijkheid’.
Aansprakelijkheidsleer – Door de rechtswetenschap ontwikkelde theorie over de rechtsgrond waarop een wettelijke regeling van de aansprakelijkheid voor veroorzaakte schade berust. Algemene
voorwaarde voor aansprakelijkheid is dat de schade moet zijn veroorzaakt door de aangesprokene of
door een persoon of zaak (w.o. dier) waarvoor deze verantwoordelijk is. De bewijslast hiervan rust
op de benadeelde.
Aansprakelijkheidsverklaring – De rechtspersoon of vennootschap die de financiële gegevens van de
betreffende rechtspersoon heeft meegeconsolideerd, moet schriftelijk verklaren zich hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor uit de rechtshandelingen voortvloeiende schulden van die rechtspersoon.
Aansprakelijkheidsverzekering (1) – De aansprakelijkheidsverzekering dekt schade aan derden, die u
of leden van uw gezin per ongeluk veroorzaken. Hierbij wordt zowel materiële als fysieke schade
gedekt. Hoewel een aansprakelijkheidsverzekering niet wettelijk verplicht is, is deze verzekering onmisbaar.
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Aansprakelijkheidsverzekering (2) – Een verzekering die tot doel heeft het vermogen van een verzekerde te beschermen tegen het risico dat hij aansprakelijk wordt gesteld en wordt verplicht om ten
laste van zijn vermogen de schade aan een ander te vergoeden. Volgens de verzekering vergoedt de
verzekeraar de bedragen die de verzekerde op grond van aansprakelijkheid voor letsel, schade of
ander nadeel moet betalen aan derden, alsmede de kosten die moeten worden gemaakt voor de
verdediging van de verzekerde tegen een terechte- of onterechte aansprakelijkstelling. De aansprakelijkheidsverzekering kent diverse verschijningsvormen. Afhankelijk van de hoedanigheid van de
verzekerde of de soort aansprakelijkheid, die is verzekerd. De belangrijkste zijn de particuliere-, de
bedrijfs-, de beroeps- en de motorrijtuigaansprakelijkheidsverzekering, de medische- en de vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering. De aansprakelijkheidsverzekering vormt in sommige gevallen
onderdeel van andere verzekeringsvormen, zoals de Constructie All Risks verzekering, de Motorrijtuigen All Risks verzekering en de Pleziervaartuigverzekering.
Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) – De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven is een algemene aansprakelijkheidsverzekering. De dekking op een aansprakelijkheidsverzekering
voor bedrijven bestaat in de regel slechts voor schaden, die hebben plaatsgevonden binnen de looptijd van de verzekering. Een verzekering, die het vermogen van een bedrijf beschermt tegen het risico
dat het door derden aansprakelijk wordt gesteld, bij uitoefening van het in de polis omschreven bedrijf. De dekking is doorgaans beperkt tot aansprakelijkheid voor materiële schade en/of letsel en de
daaruit voortvloeiende gevolgschade. De gebruikelijke AVB dekt naast de algemene aansprakelijkheid van het verzekerde bedrijf eveneens de aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten en de contractuele aansprakelijkheid.
Aansprakelijkheidsverzekering voor beroepen – Een verzekering die het vermogen van een beroepsbeoefenaar beschermt tegen het risico dat hij aansprakelijk wordt gesteld wegens fouten, verzuimen of nalatigheden in de uitoefening van zijn beroep. De dekking heeft uitsluitend betrekking op
vermogensschade. De wettelijke- en contractuele aansprakelijkheid is verzekerd krachtens de algemene aansprakelijkheidsverzekering, die in combinatie met de beroepsaansprakelijkheidsverzekering
kan worden gesloten.
Aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders en commissarissen – Een verzekering die het privévermogen van bestuurders en commissarissen van rechtspersonen beschermt tegen het risico dat
zij persoonlijk (en in hun privévermogen) aansprakelijk worden gesteld voor schade door fouten,
verzuimen of nalatigheden bij het uitoefenen van hun functie. De dekking heeft uitsluitend betrekking op aansprakelijkheid voor zuivere vermogensschade.
Aansprakelijkheidsverzekering voor ondernemers (AVB) – Zelfstandigen met een eenmanszaak, of
vennootschap onder firma, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle kosten. Hoofdelijk aansprakelijk
betekent dat ook het privévermogen gevorderd kan worden indien er niet tijdig kan worden betaald.
Normaal gesproken logisch: Dit is het risico van de ondernemer! U weet dat u dit risico loopt. Maar
er zijn ook risico's welke vooraf echt onmogelijk zijn te voorzien. Wie betaald de kosten als u langskomt voor een offertegesprek, en u stoot per ongeluk een duur schilderij van de wand? Of wanneer
pas jaren later blijkt dat uw producten slecht zijn voor de volksgezondheid? Hiervoor kan een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten worden. Een aansprakelijkheidsverzekering is in de meeste
gevallen ook goed betaalbaar.
Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) – De aansprakelijkheidsverzekering voor
particulieren is een algemene aansprakelijkheidsverzekering. De verzekering waarborgt de vergoeding van de door een particulier, dat wil zeggen een niet in het kader van beroeps- of bedrijfsuitoefening handelende persoon, aan een derde toegebrachte schade. De AVP verzekert alle aanspraken
waarvoor de verzekerde wettelijk aansprakelijk is, tenzij de schadeveroorzakende gebeurtenis specifiek is uitgesloten. Indeling: Verzekering >>> Schadeverzekering >>> Variaverzekering >>> Aansprakelijkheidsverzekering >>> Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren. Doorgaans biedt de verzekeraar de keuze uit een alleenstaande- of gezinsdekking. De kring van verzekerden is afhankelijk van
de gekozen dekking. Bij de alleenstaandendekking zijn de volgende personen verzekerd: De verzekeUitgeverij Streutker
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ringnemer; Logés, voor zover deze zelf niet verzekerd zijn; Huispersoneel, voor zover de aansprakelijkheid direct verband houdt met de werkzaamheden. Bij de gezinsdekking zijn, naast de bij de alleenstaandendekking genoemde personen, verzekerd: Echtgenoot/ echtgenote / geregistreerd partner; De met hem/haar in gezinsverband samenwonende personen, alsmede Hun minderjarige kinderen; Hun meerderjarige, ongehuwde kinderen, inwonend of voor studie uitwonend, inwonende
(groot- schoon-)ouders, bloed- en aanverwanten. Huisdieren zijn voor de wet gelijkgesteld aan zaken. De verzekerde is volgens het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk voor de gedragingen van dieren
die hij bezit. Er is dekking op de AVP voor zover de verzekerde het dier als 'particulier' bezit.
Aansprakelijkheidsverzekering, Algemene – Zie ‘Algemene aansprakelijkheidsverzekering’.
Aansprakelijkheidsverzekering, Verplichte – Een aansprakelijkheidsverzekering die een natuurlijk- of
rechtspersoon op grond van wettelijke bepalingen verplicht is te sluiten (waaronder de aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen en het vervoer van gevaarlijke stoffen op grond van de Wet
Aansprakelijkheidsverzekering) Motorrijtuigen; de aansprakelijkheidsverzekering voor de jacht op
grond van de Jachtwet; de aansprakelijkheid inzake atoomrisico's op grond van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Kernenergie).
Aanspreken op gedrag - Spreekt de ander aan op de afspraken die gemaakt zijn over gewenst gedrag
in diens taak, rol of functie. Gedragsbeschrijvingen: a) Geeft duidelijk aan welk gedrag verwacht
wordt van de ander in het kader van diens taak, rol, of functie. b) Spreekt anderen aan op het gedrag
dat van hen verwacht wordt in hun taak, rol of functie. c) Helpt de ander zo nodig om het gedrag te
vertonen dat afgesproken is binnen zijn taak, rol of functie.
Aansturen – Anderen voorzien van heldere instructies en richtlijnen. Tijdig actie ondernemen in geval van problemen.
Aansturen, organisatiegericht – Vertalen van lange termijn visie in heldere en operationele doelen
en deze realiseren door de organisatie richting en sturing te geven. Gedragsbeschrijvingen: a) Vertaalt lange termijn beleid naar duidelijke operationele doelen. b) Geeft aan langs welke weg doelen
moeten worden gerealiseerd. c) Zet de koers uit.
Aansturen, taakgericht – Geeft medewerkers duidelijke taakopdrachten in het kader van hun functie. Gedragsbeschrijvingen: a) Maakt duidelijk welke doelstellingen moeten worden gerealiseerd en
wat er van de medewerkers verwacht wordt. b) Maakt met medewerkers duidelijke afspraken over
de kwaliteit en de kwantiteit van het te leveren werk. c) Geeft niet alleen aan wat er moet gebeuren,
maar ook hoe het vormgegeven kan worden. d) Geeft medewerkers opdrachten die passen bij hun
functie.
Aanvaarden – De rechten en plichten van de erflater gaan over op de erfgenaam indien deze de erfenis aanvaardt. De erfgenaam wordt dan automatisch eigenaar van de bezittingen en ook debiteur
van de schulden. Aanvaarding van de begunstiging – In art. 6:253 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is
de bepaling opgenomen dat degene die een beding ten behoeve van een derde (dus bijvoorbeeld de
begunstiging in een polis van levensverzekering) heeft gemaakt, dit niet kan herroepen indien de
derde heeft verklaard van het beding gebruik te willen maken.
Aanvaardingsproces (1) – Andere term voor adoptieproces. Het bewustwordings- en beslissingsproces dat zich bij de consument voltrekt bij de eerste aanschaf van een nieuw product. Stadia van dit
proces zijn: bewustwording, belangstelling, evaluatie, proberen en adoptie.
Aanvaardingsproces (2) – Het bewustwordings- en beslissingsproces dat zich bij de consument voltrekt bij de eerste aanschaf van nieuwe producten. De stadia van het proces zijn: 1) awareness (bewustwording); 2) interest (belangstelling); 3) evaluation (beoordeling); 4) trial (proefaankoop); 5)
adoption (vaste koper worden). Dit is de opstelling van E.M. Rogers. In de literatuur wordt nog een
andere fasering gebruikt, de zogenoemde AIDA-formule. Deze wijkt slechts in woorden af, maar ze is
in wezen gelijk: 1) Attention (aandacht); 2) Interest (belangstelling); 3) Desire (verlangen het product
te bezitten); 4) Action (koop).
Aanvangschuld – De aanvangschuld is de hoogte van de oorspronkelijke hypotheek.
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Aanvangsdatum, formeel – De datum waarop de verzekeringsovereenkomst tot stand is gekomen.
Deze ligt op het moment waarop overeenstemming bestaat tussen de verzekerde en de verzekeraar
met betrekking tot de premie en voorwaarden van de verzekering respectievelijk de acceptatie door
de verzekeraar van het risico dat door de verzekerde aan de verzekeraar wordt overgedragen. In het
algemeen wordt de verzekering geacht te zijn ingegaan om 0.00 uur van de dag van de wilsovereenstemming tenzij een ander moment is overeengekomen.
Aanvangsdatum, materieel – De datum, met als tijdstip 0.00 uur, waarop de verzekeringsovereenkomst begint te lopen en de verzekerde recht heeft op schadevergoeding wanneer zich een onder de
polis gedekte schadegebeurtenis zich voordoet.
Aanverwantschap – Dit is verwantschap die is ontstaan door huwelijk of door geregistreerd partnerschap. Een samenlevingscontract levert geen aanverwantschap op. Aanverwantschap blijft altijd bestaan, ook na echtscheiding of na het verbreken van de partnerschapsrelatie. (Wel vervalt de onderhoudsplicht). Aanverwantschap is vooral van belang in het erfrecht en bij alimentatie. Onderhoudsplicht geldt in dezelfde mate voor bloedverwanten en aanverwanten. Ook in het procesrecht en het
bewijsrecht is aanverwantschap van belang. Soms behoeven aanverwanten niet tegen elkaar te getuigen (verschoningsrecht). Ook kan aanverwantschap van invloed zijn op de bewijskracht van een
verklaring of van een getuigenis.
Aanvraagformulier – Een door de verzekeraar of makelaar ter beschikking gesteld formulier, waarmee een verzekering kan worden aangevraagd. Het aanvraagformulier bevat vragen van administratieve aard (zoals naam-, adres- en woonplaatsgegevens) en vragen die betrekking hebben op de te
verzekeren risico's en risico-objecten. Een aspirant-verzekeringnemer mag er van uit gaan dat hij
door een juiste en volledige beantwoording van alle vragen de informatie heeft verschaft, die de
verzekeraar nodig heeft voor het beoordelen van het risico. Door het ondertekenen van het aanvraagformulier geeft de aspirant-verzekeringnemer niet alleen te kennen dat hij de verzekering
wenst te sluiten, maar ook dat hij de verplichtingen, die voor hem uit de overeenkomst voortvloeien,
zal aanvaarden. Het moment waarop de verzekeraar zonder verdere informatie in te winnen besluit
om de verzekering te accepteren op basis van de aan de aspirant-verzekeringnemer bekende premie
en voorwaarden, is deze (formeel) tot stand gekomen.
Aanvrager – Degene die een verzekering aanvraagt ten behoeve van zichzelf, namens een rechtspersoon waarvoor hij handelingsbevoegdheid heeft of voor een derde wanneer hiervoor een rechtsgrond bestaat.
Aanvullend pensioen – Dit is een periodieke uitkering die inkomensverlies door ouderdom, overlijden of arbeidsongeschiktheid opvangt. Het gaat dus om een ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen of arbeidsongeschiktheidspensioen. Aanvullende pensioenen bouw je alleen op tijdens je
dienstverband. In aanvulling op het wettelijk geregelde AOW-pensioen heeft zo'n 90% van de werknemers recht op een aanvullend pensioen. Ongeveer 10% van de werknemers krijgt dus later alleen AOW; de werkgever is namelijk niet verplicht om een aanvullend pensioen aan te bieden. Als hij
dat overigens voor één werknemer wel doet, dan moet hij dat voor iedereen doen. Van die 90% mét
een aanvulling, krijgt niet iedereen evenveel: dat kan variëren van een paar euro per maand tot honderden euro's, het verschilt per pensioenfonds.
Aanvullend recht – Wettelijke bepalingen die, voor zover contracterende partijen er in hun overeenkomst niet van zijn afgeweken, de tussen hen ontstane rechtsverhouding mede bepalen. Deze wettelijke bepalingen vullen de overeenkomst dus aan, zij geven een regeling voor het geval partijen niet
anders zijn overeengekomen.
Aanvullende brandverzekering – Een verzekering op roerende of onroerende zaken, die naast of als
onderdeel van een brandverzekering gesloten kan worden en in aanvulling op de (eventueel uitgebreide) standaarddekking hiervan een dekking biedt voor niet nader in de polis omschreven kosten
en/of bedrijfsschade. Dekking vindt veelal plaats tot een bepaald percentage (meestal tussen de 10%
en 25%) van de verzekerde som van de hoofdverzekering. In geval van schade vergoedt de aanvullende brandverzekering het vooraf overeengekomen percentage van het schadebedrag, dat op grond
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van de hoofdverzekering wordt uitgekeerd. Deze verzekering wordt ook wel Ongedekte Belangenverzekering genoemd.
Aanvullende verzekering – De aanvullende verzekering vormt een vrijwillige aanvulling op de dekking van ziektekosten die de op grond van de Zorgverzekeringswet verplichte basisverzekering biedt.
Zorgverzekeraars kunnen zelf bepalen welke bijkomende dekking zij willen bieden, bijvoorbeeld vergoeding van de kosten van alternatieve geneeswijzen, orthodontie en tandheelkundige, etc.
Aanwezigheidsdienst – Tijdens een aanwezigheidsdienst blijft u op uw werkplek om na een oproep
zo snel mogelijk aan het werk te kunnen. U mag alleen in een aanwezigheidsdienst werken als het
soort werk dat noodzakelijk maakt en het werk niet op een andere manier te organiseren is (bijvoorbeeld in de zorg of bij de brandweer). Bovendien moet werken in aanwezigheidsdiensten in een collectieve regeling zijn afgesproken. Voor werk in aanwezigheidsdiensten gelden de volgende regels.
Als u niet regelmatig in een aanwezigheidsdienst werkt, zijn de normale regels van toepassing. 1)
Direct voor en na een aanwezigheidsdienst mag u minimaal 11 uur niet werken. Per week mag deze
rust 1 keer ingekort worden tot 10 uur en 1 keer tot 8 uur. 2) Een ingekorte rust tussen 2 diensten
moet u in de daaropvolgende rustperiode compenseren. 3) In elke aaneengesloten periode van 7
maal 24 uur bedraagt de rusttijd minstens 90 uur (met minstens 1 onafgebroken rustperiode van 24
uur en 4 onafgebroken rustperioden van minstens 11 uur, een onafgebroken rustperiode van minstens 10 uur en een onafgebroken rustperiode van minstens 8 uur). 4) Een aanwezigheidsdienst mag
niet langer dan 24 uur duren, inclusief wachturen of slaapuren. 5) In 26 weken mag u maximaal 52
keer in een aanwezigheidsdienst werken. 6) Alle uren binnen een aanwezigheidsdienst tellen als arbeidstijd. 7) In een periode van 26 weken mag u maximaal gemiddeld 48 uur per week werken. 8) U
kunt ook gebruikmaken van de zogenaamde maatwerkconstructie of opt-out, waardoor u tot 60 uur
per week kunt werken. U moet hier schriftelijk mee instemmen. 9) De schriftelijke instemming geldt
voor een periode van 26 weken en wordt steeds stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode, tenzij
u uitdrukkelijk aangeeft dat u het met die stilzwijgende verlenging niet eens bent.
AAPL – AAPL is de afkorting van Apple op de NASDAQ beurs. In december 1980 maakte Apple haar
debuut op de schermenbeurs NASDAQ onder de naam AAPL. Apple is op de zoekmachine markt enkel actief met de desktop zoekmachine Spotlight. Zie voor meer info bij Apple.
Aard van het product – betreft of het goed homogeen of heterogeen is, of de mate van homogeniteit (of heterogeniteit).
Aardbevingsverzekering – Verzekering tegen schade veroorzaakt door seismologische aardschokken
- dus geen trillingen rond en ten gevolge van de aardgaswinning. Brandschade door aardbeving is
niet gedekt onder een brandpolis, evenmin als de zogenaamde koude schade. Het aardbevingsrisico
wordt als een calamiteitenrisico beschouwd. Zie ook ‘Calamiteitenrisico’, ‘Rampenfonds’.
Aardwarmte – Aardwarmte of geothermie is energie die kan ontstaan door het temperatuurverschil
tussen het aardoppervlak en diep in de aarde gelegen warmtereservoirs. Deze aardwarmte kan ingezet worden voor de winning van energie. Vooral in vulkanische streken (IJsland) liggen die op zo'n
geringe diepte dat winning economisch lonend is. Ook in Nederland en België is deze techniek in
opkomst, met name voor de temperatuurregeling in gebouwen. Een andere techniek om de ondergrond te gebruiken voor duurzame energieproductie is koude warmte opslag. Grondwater, vaak op
een diepte van zo'n 100 m, wordt opgepompt en 's winters gebruikt als (basis-)verwarming van gebouwen waarna het weer de bodem wordt ingepompt. In de zomer kan het grondwater dienen als
koeling. Minder diep kan ook, zie Warmtepomp. Aardwarmte kan zowel direct gebruikt worden, bijvoorbeeld om te verwarmen en te koelen, maar ook voor de opwekking van elektrische stroom of in
een warmtekrachtkoppeling. Met aardwarmte wordt zowel de wetenschappelijk technische bezigheden met aardwarmte als de wetenschappelijke bezigheden met de thermische situatie van de aarde,
geothermiek, bedoeld.
Abacus – Chinees telraam gebaseerd op een vijftallig stelsel. Een apparaat waar je zeer handig mee
kunt rekenen, als je ten minste de spelregels kent. Net als bij bedrijfseconomische vraagstukken kun
je op goed geluk gaan cijferen, maar het wordt pas leuk en effectief als je door krijgt welke algemene
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regels er zijn en hoe je die in bijzondere situaties moet toepassen. Overigens hebben de Japanners
het telraam overgenomen en geperfectioneerd, zodat ze minder kralen in het telraam hebben en
toch sneller kunnen werken.
Abandonnement – Het houdt in dat er afstand gedaan wordt door de verzekeringsnemer van de
verzekerde zaak en dat deze overgedragen wordt aan de verzekeraar tegen gelijktijdige betaling van
de verzekerde som. Momenteel wordt deze mogelijkheid tot het doen van abandonnement in de
meeste verzekeringen drastisch beperkt of uitgesloten omdat deze waarborgvorm voor verzekeringsmaatschappijen te veel onzekerheden inhoudt omdat de zaak in kwestie vaak wisselend van
executiewaarde is.
ABC – 1) ABC (Anglicisme) staat (o.a.) voor Activity Based Costing. 2) ABC staat ook voor Analyse,
Bewerking en Controle: een systematiek om in drie stappen het oplossen van bedrijfseconomische
vraagstukken aan te pakken. Deze methode is ontwikkeld door Fons Vernooij.
ABC-akte – De ABC-akte is een akte waarbij een onroerende zaak, een gebouw of woning twee maal
wordt verkocht, eerst door A aan B en dan door B aan C. De zaak wordt echter maar eenmaal geleverd, namelijk van A aan C. Het eigendom gaat dan ook rechtstreeks over van A op C. Een situatie
waarin dit bijvoorbeeld gebeurt, is als een gemeente grond verkoopt aan een bouwbedrijf en dit
bedrijf hiervan een kavel doorverkoopt aan een particulier. De gemeente draagt het eigendom in dit
geval rechtstreeks over een de particuliere koper.
ABC-levering – Er zijn altijd ten minste 3 ondernemers uit 1 of meer landen betrokken. Bij zo’n levering verkoopt ondernemer A aan B en B verkoopt door aan C. A levert de goederen direct aan C. Er is
sprake van 2 transacties.
ABC-methode (1) – De ABC-methode staat in een didactische handleiding niet voor Activity Based
Costing, maar voor een methode die het ABC is voor het oplossen van bedrijfseconomische problemen. Het is een handzame versie van een uitgebreidere systematiek voor het oplossen van vraagstukken. De methode geeft aanwijzingen hoe je een vraagstuk moet aanpakken als je het oplossingspad niet direct herkent. Zij bestaat uit: a) de oriëntatie op de opgavetekst, b) de herkenning van het
bedrijfseconomische model dat aan de basis ligt van het probleem, c) de vertaling van dit algemeen
geldige model naar een bijzondere situatie, d) de planning van de tussenresultaten, e) de berekening
van de uitkomst, f) het uitvoeren van de controles, g) het evalueren van de oplossing. Voor de overzichtelijkheid zijn deze stappen samengevat in drie fasen: analyse, bewerking en controle.
ABC-methode (2) – Methode om tot een zo efficiënt mogelijk voorraadbeheer te komen. Men deelt
het assortiment in in drie groepen (A, B en C) met een verschillende omzetsnelheid van hoog (groep
A) tot laag (groep C). Op basis hiervan volgt men voor deze groepen een verschillende bestelpolitiek,
past men de opslag in de magazijnen aan en heeft men een verschillende opslagpolitiek, zodat het
product niet in alle magazijnen aanwezig is.
ABC-transacties – Als drie of meer personen overeenkomsten sluiten met een verplichting tot levering van eenzelfde goed en als de eerste persoon dat goed vervolgens rechtstreeks aflevert aan de
laatste afnemer, wordt dat goed geacht door ieder van die personen te zijn geleverd.
ABL – ABL is de afkorting voor Aquabrowser Library wat weer de volledige naam is voor de Aquabrowser. Zie aldaar.
ABM (Anglicisme): Activity Based Management – Het gebruik van informatie vanuit ABC (activity
based costing) om de bedrijfsprocessen te verbeteren en kostencomponenten die geen waarde toevoegen te verwijderen.
Above the fold – Above the fold (ATF) is Engels voor boven de vouw, zie aldaar voor meer informatie.
Above the line – Een achterhaalde vakterm die slaat op activiteiten waarvoor reclamebureaus (van
de media) 15% commissie ontvangen. Bedoeld wordt: plaatsingen in pers- en ethermedia. Staat tegenover below-the-line.
Above the line communicatie – De communicatie die gevoerd wordt door middel van reclame in de
massamedia (bijvoorbeeld radio, tv, bioscoop, tijdschriften, kranten, affichering, enzovoort). Doelstelling is typisch het merk te ondersteunen en de merkwaarde op te voeren (thema & imago), maar
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in toenemende mate ook om de klant tot directe actie aan te zetten (bijvoorbeeld direct response
advertenties). ‘Above the line’ staat tegenover ‘below-the-line’ communicatie. Historisch heeft de
‘line’ betrekking op de splitsing tussen het deel van het budget waarvoor een (media)commissie betaald moest worden aan het reclamebureau, en het (niet media) deel waarvoor geen commissie betaald moest worden. Samen met de mediacommissie is ook de eigenlijke ‘line’ vervaagd.
Above the line-activiteiten – Alle promotionactiviteiten die onder de 15 %-regeling vallen. In het
algemeen is dit dus reclame. Zie ook ‘Below the line-activiteiten’, ‘Vijftien procent(15 %)- regeling’.
Above the market strategie – Prijsstrategie, waarbij de prijs van een product bewust hoger dan die
van concurrerende producten wordt gesteld.
Abraham Harold Maslow – (Brooklyn, 1 april 1908 – Californië, 8 juni 1970) was een Amerikaans
klinisch psycholoog. Zijn ouders waren joodse immigranten uit Rusland. Maslow was aanvankelijk
aanhanger van het behaviorisme, maar ontwikkelde in de jaren 60 de humanistische psychologie,
ook wel bekend als de Third Force Psychology of de theorie van de toenemende behoefte. Maslow
ziet de mens als een uniek gemotiveerd individu met een brede waaier drijfveren. Om zichzelf als
gezonde persoonlijkheid te kunnen ontwikkelen moet, volgens Maslow, een aantal fundamentele
menselijke behoeften minimaal bevredigd zijn. Al deze fundamentele behoeften zijn aangeboren. Zie
ook ‘Motivatietheorie van Maslow’.
A-branden – Branden van vaste stoffen van hoofdzakelijk organische oorsprong, die in het algemeen
met gloei- of vuur- en rookverschijnselen gepaard gaan. Voorbeelden: brand van hout, papier, textiel,
plastics, enzovoorts. Bij brand in woonhuizen is meestal sprake van deze soort brand.
Absolute aansprakelijkheid – Van absolute aansprakelijkheid is sprake als het bewijs van overmacht
de aangesprokene niet van zijn aansprakelijkheid ontheft. Een voorbeeld hiervan is de krachtens de
Wet aansprakelijkheid kernongevallen op de exploitant van een kerninstallatie rustende aansprakelijkheid.
Absolute drempel – In waarnemingsleer: het minimum niveau, waarbij een individu een bepaalde
stimulus nog kan waarnemen. Niveau stijgt door gewenning. Steeds sterkere stimuli nodig.
Absolute frequentie – In statistiek: het absolute aantal waarnemingen dat in een bepaalde klasse
valt.
Absolute frequentieverdeling – Zie ‘Frequentieverdeling’.
Absolute kostenverschillen – Indien een bepaald land producten goedkoper kan produceren dan een
ander land, spreken we van absolute kostenverschillen tussen deze landen. Zie ook ‘Wet van de
comparatieve kostenverschillen’.
Absorptie – Absorptie betekent opname. Het kan gaan om het opnemen van een bepaalde stof in
een andere stof maar ook het opnemen van licht of andere elektromagnetische straling en geluid in
materie of om het opnemen van informatie. 1) Absorptie van gasdeeltjes, vloeibare deeltjes of vaste
deeltjes in vloeibaar of vast materiaal en wordt bestudeerd in de fysische chemie; zie absorptie (fysische chemie). 2) Opname van stoffen vanuit het spijsverteringskanaal; zie absorptie (biologie). 3)
Optica: absorptie van fotonen door een materiaal; zie absorptie (natuurkunde). 4) Akoestiek: absorptie van geluidsgolven (of fononen) door een materiaal; zie geluidsabsorptie. 5) Wiskunde: element
dat niet gevoelig is voor een extra bewerking met een ander element; zie absorberend element. 6)
Van absorptie is in de economie sprake als het volledige aanbod van een product afgenomen wordt
door de markt; zie absorptie (economie). 7) Het mentaal opnemen van informatie; zie absorptie
(psychologie). Absorptie moet niet verward worden met adsorptie.
Absorptiemiddelen – Waar wordt gewerkt heeft men te maken met morsen en lekkage van vloeistoffen. Om schade aan machines, de mens of het milieu te voorkomen zijn er diverse absorptiematerialen om de werkplaats schoon en veilig te houden. 1) Absorptie van universele vloeistoffen: Deze
absorptiematerialen zijn overal inzetbaar en zijn erop gericht om olie, koelvloeistof, niet brandbare
oplosmiddelen en water te absorberen. 2) Absorptie van olie: In deze categorie horen absorptiematerialen thuis die speciaal gericht zijn op het absorberen van olie. De zogenaamde ‘Oil-only’ matten
en skimmers stoten zelfs water af waardoor de absorptiematerialen langer mee gaan. 3) Absorptie
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van gevaarlijke en chemische vloeistoffen: Er zijn ook speciale absorptiematerialen om zuur, logen en
andere onbekende vloeistoffen te absorberen. Deze hebben een opvallende roze kleur, waardoor ze
gemakkelijk te onderscheiden zijn van de overige absorptiematerialen.
Abstracte markt (1) – Het geheel van vraag en aanbod met betrekking tot een goed, zonder dat er
een bepaalde (concrete) plaats is waar vraag en aanbod elkaar ontmoeten. Voorbeelden van het
abstracte marktbegrip zijn bijvoorbeeld: arbeidsmarkt, graanmarkt, huizenmarkt, ruwe oliemarkt,
valutamarkt, enzovoort. Naast het abstracte marktbegrip onderscheidt men de concrete markt.
Abstracte markt (2) – Marktdefinitie uit de algemene economie; de markt als geheel van krachten
(ondermeer vraag en aanbod) dat de prijsvorming bepaalt. Speelt vooral een rol bij de theorie van de
marktvormen.
Abw – Algemene wet bestuursrecht 1992
Acceleratieprincipe (acceleratiebeginsel) (1) – De industriële vraag is aan veel grotere fluctuaties
onderhevig dan de vraag op de consumentenmarkt. Kleine wijzigingen in de vraag naar consumptiegoederen leiden tot veel grotere wijzigingen in de vraag naar goederen die worden gebruikt bij de
productie van de desbetreffende consumentengoederen. Dit vergrotende effect noemen we het
acceleratieprincipe.
Acceleratieprincipe (acceleratiebeginsel) (2) – Verhevigde fluctuatie in de afgeleide vraag naar industriële producten als gevolg van wijzigingen in de finale vraag van consumenten.
Acceptant – Een functionaris, in dienst van een verzekeraar, belast met de taak om aan de verzekeraar ter verzekering aangeboden risico's te beoordelen, premie en voorwaarden vast te stellen en de
polisopmaak voor te bereiden.
Acceptatie – Aanvaarding door de verzekeraar van een door de kandidaat-verzekeringnemer gedaan
aanbod tot verzekering. De overeenkomst van verzekering komt tot stand zodra het bericht van acceptatie de kandidaat-verzekeringnemer heeft bereikt. Zie ook ‘Aanbod’.
Acceptatie van wissel – Indien onderneming A goederen levert aan onderneming B met als betalingsconditie drie maanden netto, dan kan onderneming A een driemaands wissel trekken op onderneming B. Als onderneming B belooft deze te zijner tijd te zullen betalen door op de wissel te zetten
'geaccepteerd' met de handtekening van een bevoegde ondertekenaar, spreken we van een geaccepteerde wissel. Door de grotere garantie tot betaling is de geaccepteerde wissel beter overdraagbaar dan de niet-geaccepteerde wissel. Zie ook ‘Wissel’.
Acceptatiecapaciteit – Het vermogen van een schadeverzekeraar om risico's over te nemen van zijn
verzekerden, c.q. te dragen. De acceptatiecapaciteit van een verzekeraar wordt bepaald door de vrije
reserves en het geïnvesteerde kapitaal en wordt vergroot wanneer adequate herverzekeringsmogelijkheden beschikbaar zijn.
Acceptatiecapaciteit – Het vermogen van schadeverzekeraars om risico's over te nemen van hun
verzekerden, c.q. te dragen. De acceptatiecapaciteit van een verzekeraar wordt bepaald door de vrije
reserves en het geïnvesteerde kapitaal en wordt vergroot wanneer adequate herverzekeringsmogelijkheden beschikbaar zijn.
Acceptatiecategorieën – Ander woord voor de door Rogers onderscheiden groepen in het adoptieproces. Zie ook ‘Adoptiecategorieën’.
Acceptatieplicht – Acceptatieplicht is de wettelijke plicht van alle zorgverzekeraars om iedereen tegen dezelfde voorwaarden te accepteren voor het basispakket, ongeacht geslacht, leeftijd of gezondheid. Als u een zorgverzekering wilt afsluiten bij één van de verzekeraars die in uw provincie
zorgverzekeringen aanbiedt, moet die zorgverzekeraar u dus accepteren tegen dezelfde voorwaarden als ieder ander.
Acceptatieproces – Het beslissingsproces bij een verzekeraar om te bepalen of een bepaald risico
van de aspirant-verzekerde kan worden overgenomen en zo ja, tegen welke premie en op welke
condities.
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Acceptatieproces – Het bewustwordings- en beslissingsproces dat zich bij de consument voltrekt bij
de eerste aanschaf van een nieuw product. Stadia in dit proces zijn: bewustwording, belangstelling,
evaluatie, proberen en adoptie. Zie adoptieproces.
Access provider – Een access provider is een bedrijf of persoon welke tegen betaling bij particulieren
of bedrijven faciliteiten biedt om een computer toegang te geven tot het internet.
Accessibility – Engelse term voor Toegankelijkheid. Zie aldaar.
Accessie – Accessie wordt ook wel natrekking genoemd. Het is een vorm van eigendomsverkrijging.
Een voorbeeld van natrekking is iemand die een stuk grond in eigendom heeft en daardoor automatisch eigenaar wordt van het huis dat erop gebouwd wordt.
Accessoir recht – Dit wordt ook wel afhankelijk recht genoemd. Het accessoir recht kan niet zelfstandig bestaan. Een zakelijk zekerheidsrecht is accessoir en voorbeelden hiervan zijn hypotheek en
pand.
Accessoires – Bijbehorende complementaire producten, zoals bijvoorbeeld een draagtas bij fotoapparatuur, een muis bij een personal computer, handschoenen & riem etc. bij dameskleding.
Accijnsgoederen – Goederen waarover accijns wordt geheven. Bijvoorbeeld bier, wijn, tussenproducten en andere alcoholhoudende producten, tabaksproducten en minerale oliën.
Accijnsgoederenplaats – Plaats in Nederland waar accijnsgoederen worden geproduceerd, verwerkt,
in voorraad worden gehouden, worden ontvangen of verzonden en waarbij de heffing van accijns
wordt opgeschort.
Accijnsverzekering – Sommige zaken voor binnenlandse consumptie zijn accijnsplichtig (bijvoorbeeld
alcoholische dranken, rookwaren). Zolang deze zaken zich onder verantwoording van de fabrikant of
importeur in (fictief) entrepot bevinden hoeft de accijns niet te worden afgerekend, omdat deze verplichting pas ontstaat wanneer de zaken in het verkeer worden gebracht. Ze zullen dan ook voor de
waarde exclusief accijns worden verzekerd. Wanneer de accijnsplichtige zaken door brand worden
verwoest of uit het entrepot worden gestolen zal de belanghebbende bij de fiscus moeten aantonen
dat de zaken niet in het verkeer zijn gekomen. Wanneer hij dat niet kan zal hij de accijns alsnog moeten afrekenen. De accijnsverzekering dekt het geldelijke nadeel dat hierdoor voor hem ontstaat.
Accommodation line – Zie ‘Line’.
Account – Engels voor (grote) klant, cliënt, afnemer. Bij consumentengoederen wordt met betrekking
tot detailhandelspartners nog een onderscheid gemaakt tussen Key Accounts, National Accounts en
Regional Accounts.
Account Director – Functie bij reclamebureau. Geeft leiding aan een aantal account executives. Participeert soms in het managementteam. Zie ook ‘Accountsector’.
Account Executive – Persoon bij een reclameadviesbureau die verantwoordelijk is voor de planning
en voorbereiding van reclame-uitingen voor of meer cliënten; persoon - derhalve - die namens bureau voortdurend contacten met cliënten onderhoudt.
Account Management – Verkooporganisatievorm waarbij een functionaris verantwoordelijk is voor
bevredigende & winstgevende relatie met een account (= grootafnemer). Gepoogd wordt de marketinginspanning aan te passen aan de wensen, behoeften en verlangens van de klant.
Account Manager – Verkoopfunctionaris die verantwoordelijk is voor een bevredigende & winstgevende relatie met een of diverse accounts (grootafnemers).
Account Supervisor – Functie in een reclamebureau. Is het hoofd van de accountgroep waartoe o.a.
ook de account executive hoort.
Accountanalyse – Vertrekpunt van het accountplan. Analyse van diverse voor de producent belangrijke aspecten bij afnemers en potentiële afnemers.
Accountant – 1) Beroep van boekhouder of administratiebeheerder of controleur van boekhoudingen. 2) Bepaalde categorie erkende accountants (bijvoorbeeld RA: Register Accountant en als zodanig ingeschreven bij het NIVRA). 3) Bedrijf dat de administratie verzorgt.
Accountant Administratieconsulent – Een Accountant Administratieconsulent (AA) is een accountant
die op HBO-niveau is opgeleid en die staat ingeschreven in het accountantsregister bij de beroepsorUitgeverij Streutker
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ganisatie NBA: dit is de Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants, fusieorganisatie waarin
de NOvAA en haar zusterorganisatie het NIVRA zijn opgegaan. De Accountant Administratieconculsenten verrichtten veelal (controle)diensten voor kleine en middelgrote en organisaties.
AccountdoeIstellingen – Gekwantificeerde doelstellingen ten aanzien van: 1) afzet/omzet per account per jaar; 2) binnen een jaar te realiseren omzetaandelen bij accounts; 3) binnen een jaar te
bereiken verkrijgbaarheid bij een bepaald percentage van de accounts.
Accountgroep – Team in een reclamebureau dat verantwoordelijk is voor het plannen en uitvoeren
van reclameactiviteiten voor een of meer klanten. Omvat personen uit de disciplines: account, media
en creatie.
Accountmanagement (1) – Dat deel van het marketingmanagement van de producent dat verantwoordelijk is voor het marketingbeleid ten aanzien van de (voornaamste) distribuanten. De marketinginspanning van de producent wordt specifiek gericht op de behoeften en wensen van (grote)
afnemers in de doelgroep 'distribuanten'. Kenmerk van duw distributie.
Accountmanagement (2) – De organisatie van veel bedrijven kent productmanagement, gericht op
de finale consument, en accountmanagement, gericht op behoeften respectievelijk wensen of problemen bij de distributiebedrijven waarop de onderneming zich ook optimaal moet afstemmen.
Accountmanager – Letterlijk: de beheerder van klanten die een zakelijke relatie hebben met bedrijven. Functionaris die primair verantwoordelijk is voor het marketingbeleid, alsmede voor de verkoop
van alle producten ten aanzien van de (voornaamste) distribuanten.
Accountplan – Plan t.b.v. de verkoop aan accounts (= grootafnemers).
Accountplanningsproces – Systematische planning van de bewerking van de accounts. Onderdelen
zijn: accountanalyse, vaststelling van de accountdoelstellingen, opstellen van het accountplan en de
uitvoering en controle.
Accountsector – Dat deel van het reclamebureau dat contact onderhoudt met de
klant/opdrachtgever. De accountsector bespreekt de te volgen reclamestrategie met de klant en
coördineert de werkzaamheden die binnen het bureau voor de klant moeten worden uitgevoerd. De
accountsector is ingedeeld in een aantal groepen. Elke groep behartigt de belangen van een beperkt
aantal klanten. De spil van zo'n groep is de AE, de account executive, meestal iemand uit de niet creatieve hoek. Aan het hoofd van de accountsector staat de account director. Zie ook ‘Organisatie
reclamebureau’.
Accreditatie – De kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven (kbb) hebben als taak de leerbedrijven te controleren op de kwaliteit van de opleidingsfaciliteiten. Deze activiteit wordt accreditatie
genoemd.
Accreditief – Verklaring van de bank van de koper dat zij gedurende een bepaalde periode tegenover
de verkoper de verplichting aangaat tegen inlevering van nauwkeurig omschreven documenten een
zeker geldbedrag (overeenkomend met de factuurwaarde van geleverde goederen) te betalen. De
noodzakelijke documenten zijn: factuur, connossement, verzekeringsbewijs, certificaat van oorsprong en eventueel een paklijst. Meestal is het accreditief onherroepelijk. De meeste zekerheid aan
de verkoper geeft een zogenoemd onherroepelijk geconfirmeerd accreditief. Bij een geconfirmeerd
accreditief voegt een bank in het land van de verkoper nog een betalingsgarantie toe aan de verklaring van de bank van de koper. Het accreditief komt vooral voor in het internationale betalingsverkeer.
Accreditiefverzekering – Vorm van een kredietverzekering, waarbij een importeur zich verzekert
tegen het risico dat hij loopt na het openen van een accreditief in het buitenland en het dienovereenkomstig overmaken van de betreffende gelden. Wanneer de buitenlandse exporteur het accreditief niet opneemt, maar de importeur zonder de aangekochte zaken in goede staat te hebben ontvangen, de overgemaakte gelden desondanks niet, niet geheel of slechts met veel vertraging terugontvangt op grond van onder andere politieke gebeurtenissen, overheidsmaatregelen, transfermoeilijkheden, deviezentekorten of natuurrampen, vergoedt de verzekeraar het geldelijk nadeel dat de
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importeur lijdt. (Accreditief = opdracht aan een bank om (tegen afgifte van papieren) een som ineens
of een bedrag bij gedeelten aan iemand te betalen, of wissels van hem te accepteren; kredietbrief)
Accres-/decresclausule – (Increase-decrease clause). Een clausule die vaak wordt opgenomen in
polissen voor bedrijfsschadeverzekering ter vermijding van onderverzekering. Door toepassing van
de accres-/decresclausule biedt de verzekeraar, wanneer blijkt dat het verzekerd bedrag te laag is in
vergelijking tot het werkelijke belang, automatisch dekking over het verschil (accres), tot maximaal
een vooraf overeengekomen percentage (meestal 30%) van het verzekerd bedrag. Bij verzekeringen,
die voor zijn van deze clausule, verplicht de verzekerde zich om aan het eind van elk verzekeringsjaar
aan de verzekeraar (eventueel m.b.v. een accountantsverklaring) opgave te doen van het werkelijke
belang gedurende dat jaar. Wanneer het werkelijke belang hoger was dan het verzekerde bedrag,
dient premie te worden bijbetaald, indien het lager was vindt premierestitutie plaats voor het verschil (decres) tot maximaal het afgesproken percentage (meestal 30%). Alternatieve benamingen
voor deze clausule zijn: lncrease-/decreaseclausule, overdekkings-/restitutieclausule.
Accresprovisie – Zie ‘Provisie’.
Accruals – De verschillen tussen nettowinst en operationele cash flow, dus wijzigingen in de activa en
passiva op de balans die niet te herleiden zijn op de nettowinst (of het nettoverlies).
Accuopslag – Volgens de Arbowet moet de ruimte waarin de accu’s staan een goede ventilatie hebben omdat zich bij het laden knalgas kan vormen en er dus een explosieve situatie kan ontstaan. In
deze ruimte moet de verlichting en de contactdozen explosievrij zijn.
Accuratesse - Langdurig en effectief kunnen omgaan met detailinformatie. Gedragsbeschrijvingen: a)
Benoemt relevante details die de grote lijn ondersteunen. b) Haalt de meest relevante details naar
boven uit een grote hoeveelheid informatie. c) Pikt zaken op waar anderen overheen kijken. d) Kan
lang met details omgaan zonder fouten te maken.
Achterwaartse integratie – Overnemen van taken en functies van een of meer achterliggende schakels in de bedrijfskolom. Een detailhandelsorganisatie die bijvoorbeeld de grossiersfunctie en fabrikantenfunctie gaat overnemen.
ACM – Op 1 april 2013 fuseerde de NMa met de Consumentenautoriteit en de OPTA. Samen gaan ze
verder onder de nieuwe naam Autoriteit Consument en Markt (ACM). De Autoriteit Consument &
Markt bevordert kansen en keuzes voor bedrijven en consumenten. Kansen voor innovatie, nieuwe
producten, diensten en bedrijven. Keuzes voor consumenten, die echt wat te kiezen hebben en durven kiezen. Omdat bedrijven duidelijk zijn over wat zij aanbieden. En consumenten weten wat hun
rechten zijn. Hier ligt de sleutel voor goedwerkende markten. De Autoriteit Consument & Markt
houdt in de gaten wat er speelt bij consumenten en bedrijven. Specifiek op het gebied van energie,
telecommunicatie, vervoer en post. Maar ook in het algemeen op het gebied van concurrentie en
consumentenrecht. We treden op tegen bedrijven die zich niet aan de regels houden. En we kijken
met een breed vizier naar wat er nodig is om het onderliggende probleem op de markt op te lossen.
Het effect staat centraal bij het inzetten van de onze instrumenten en bevoegdheden. Problemen
brengen we in kaart door zelf markten te analyseren maar ook door naar anderen te luisteren.
Openheid is een kernwaarde voor ACM. Wij gaan de dialoog aan met bedrijven en consumenten en
werken samen met andere toezichthouders. Zowel nationaal als internationaal. Via ‘denkmee.acm.nl’ kunt u online rechtstreeks met onze medewerkers in gesprek over belangrijke onderwerpen. Via ‘ConsuWijzer’ luisteren wij naar consumenten en geven wij advies over hun rechten.
ACOA – Adviescommissie onderwijs-arbeidsmarkt. De ACOA adviseert de landelijke organen over de
eindtermen. Het gaat om de vraag of de voorgestelde kwalificatie bijdraagt aan de totstandkoming
van een samenhangende, gedifferentieerde kwalificatiestructuur.
Acquisiteur – Iemand die orders, klanten, abonnees en dergelijke werft.
Acquisitie (1) – Een in art. 1 onder u van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 gedefinieerd begrip: alle handelingen, strekkende tot het voorbereiden of tot stand brengen van overeenkomsten
van verzekering.
Acquisitie (2) – Het verwerven van orders, klanten en dergelijke.
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Act committed – Een in onbruik geraakte vorm van verzekering, waarbij de verzekeraar dekking
moet verlenen als de schadeoorzaak zich heeft voorgedaan tijdens de duur van de verzekering, ook al
is de schade pas ontstaan na het beëindigen van de ontstaan.
Act committed systeem – Wanneer een aansprakelijkheidsverzekering op basis van dit systeem is
gesloten is bepalend voor de vraag of er dekking is dat de schade binnen de contractsduur van de
verzekering is veroorzaakt, met andere woorden: inloop (schade veroorzaakt voor de aanvang van de
contractsduur van de verzekering) is uitgesloten, uitloop (schade veroorzaakt tijdens de contractsduur van de verzekering, maar pas gevorderd bij de verzekerde, c.q. gemeld bij de verzekeraar,na
afloop van de contractsduur) is volledig gedekt.
Act committed-dekking – Dekkingsvorm waarbij er dekking is als het schadeveroorzakende feit zich
tijdens de verzekeringsduur heeft voorgedaan.
Act of God – In het Engelse recht voorkomend beperkt overmachtsbegrip, te omschrijven als: een
plotselinge, gewelddadige, zonder menselijke tussenkomst optredende, natuurlijke oorzaak, waarvan
de gevolgen niet door in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs te betrachten zorg kunnen worden voorkomen.
Actie, Directe – Zie ‘Directe actie’.
Actiedekking (1) – Het aantal personen dat wordt bereikt met een bepaalde (promotionele) actie.
Actiedekking (2) – Percentage van de jaaromzet dat door middel van promotions wordt verkocht. Als
de actiedekking te groot wordt, betekent dit dat het 'tijdelijke' karakter van de sales promotion is
verdwenen.
Actief prijsbeleid – Strategie van prijsconcurrentie: de onderneming gebruikt het instrument prijs
veelvuldig om de omzet- en marktaandeeldoelstellingen te verwezenlijken.
Actiegroep – Georganiseerde groep personen die middels acties (demonstraties, boycots, prikacties,
etc.) invloed poogt uit te oefenen op het beleid van een onderneming of overheid. Die invloed kan
soms zeer groot zijn.
Actiegroepen – Het niet-gewenste deel van een publieksgroep. Actiegroepen proberen te verhinderen dat de onderneming de geformuleerde doelstelling realiseert.
Actiemarketing – Een verzamelnaam voor allerlei kortlopende (promotie)acties welke, gezien het
tijdsbestek, vaak afwijken van de gekozen marketingstrategie.
Actieplan (1) – Een beschrijving op operationeel niveau van een verbeterpunt. Per prioriteit en bijzonder aandachtspunt dient dit volgende onderdelen te bevatten: inleiding, probleemstelling, doelgroep, partners, oorzaken en SMART-doelstellingen, kritieke succesfactoren, gedetailleerd verloop,
meetplan en goedkeuring door de zonale veiligheidsraad. Een goed actieplan voldoet aan de volgende vereisten: 1) het is afgeleid uit, en maakt als bijlage integraal deel uit van het jaarlijkse zonale
veiligheidsplan; 2) het wordt goedgekeurd door de zonale veiligheidsraad; 3) er bestaat een actieplan
per prioriteit (prioriteiten worden per definitie projectmatig uitgewerkt). Het is aan te bevelen om
ook voor de bijzondere aandachtspunten in de reguliere werking een actieplan uit te schrijven; 4) het
is overzichtelijk vorm gegeven en praktisch hanteerbaar; 5) alle activiteiten, beschreven aan de hand
van de W- en H-vragen, zijn in het ‘gedetailleerd verloop’ opgenomen; 6) er is een direct verband
tussen de SMART-doelstellingen en de activiteiten; 7) er wordt uitgelegd waarom er (g)een beroep
wordt gedaan op partners; 8) de activiteiten zijn meetbaar en opvolgbaar gemaakt in een meetplan,
met geschikte proces- en resultaatindicatoren, en rapporterings- en opvolgingsmomenten zijn bepaald. Zie ook ‘project’.
Actieplan (2) – Operationeel plan waarin is vastgelegd welke activiteiten er door wie, wanneer verricht moeten worden.
Actieradius – De "actieradius" van een koper is de afstand (fysiek of anderszins) die hij bereid is te
overbruggen om zich te informeren, leveranciers te vinden en dergelijke. Industriële kopers hebben
een veel grotere actieradius dan consumenten.
Actiereclame (1) – Reclame die beoogt een bepaalde promotionele actie kenbaar te maken. Staat
tegenover themareclame.
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Actiereclame (2) – Reclame gericht op directe actie. De doelstelling is: op korte termijn het verkoopresultaat vergroten. Ook de reclame die een sales promotion-activiteit aankondigt, kunnen we onder
dit begrip laten vallen.
Acties – Bedoeld wordt veelal: promotionele acties. Tijdelijke pogingen de prijs/waardeverhouding
van een product te verbeteren. Kunnen op de handel, het eigen verkoopapparaat of op consumenten
zijn gericht. Trade-, consumer- & sales(force) promotions.
Actieve merken bekendheid – Als de productsoort wordt genoemd, noemt de afnemer spontaan het
merk.
Actieve verkoop – Het op eigen initiatief benaderen van individuele klanten, bijvoorbeeld door hen
rechtstreeks aan te schrijven, een ongevraagde e-mail te sturen of te bezoeken; dan wel het op eigen
initiatief benaderen van een specifieke klantenkring of van klanten in een specifiek gebied door middel van specifiek op hen gerichte reclame in de media of op internet, of via andere vormen van promotie. Reclame of promotie die alleen aantrekkelijk is voor de franchisenemer wanneer deze (ook)
een specifieke klantenkring of klanten binnen een specifiek gebied bereikt, wordt beschouwd als
actieve verkoop aan die klantenkring of aan de klanten in dat bepaalde gebied.
Action directe – Zie ‘Directe actie’.
Actionscript – Actionscript is een scripttaal van Adobe (voorheen Macromedia) Flash. Door het gebruik van actionscript kunnen er (het woord zegt het al) acties worden toegevoegd aan animaties of
filmpjes. Hierdoor kan men meer geavanceerde uitingen maken. Spelletjes die bijvoorbeeld met
Flash zijn gemaakt bevatten allemaal actionscript. Op deze site vind je allerlei spelletjes die met Flash
(en dus met het gebruik van Actionscript) gemaakt zijn.
Activa (1) – De bezittingen van een onderneming. Onderscheid wordt gemaakt tussen vaste activa en
vlottende activa. Activa worden links op de balans van een onderneming opgevoerd.
Activa (2) – Kapitaalgoederen die een onderneming in gebruik heeft om zijn bedrijfsproces uit te
voeren. Het zijn de posten op de debetzijde van de balans. Nader uit te splitsen in: 1) Vlottende activa en vaste activa {Externe Verslaggeving}. 2) Liquide middelen, vlottende activa en vaste activa {Financiering en Interne Verslaggeving}.
Activa (3) – Posten die aan de debetzijde van de balans zijn opgenomen; dit zijn dus de bezittingen.
Activa (4) – Verzamelnaam voor de bezittingen van de onderneming. Zie ook ‘Balans’.
Activeren – Uitgaven die gedaan zijn opvatten als investeringen en om die reden opnemen bij de
posten op de debetzijde van de balans. Dus uitgaven opnemen bij de activa, zodat ze in de loop van
de tijd afgeschreven kunnen worden. Inmiddels staan ze als kapitaal op de balans vermeld. Voorbeelden zijn uitgaven voor de installatie van machines, of uitgaven voor research and development.
Zie: immateriële vaste activa {Externe Verslaggeving}. Zie ook: bedrijfseconomische-modellen.nl.
Activiteitenbesluit – Het Activiteitenbesluit bevat algemene milieuregels voor bedrijven. Bedrijven
die vallen onder het regime van het Activiteitenbesluit hebben vaak geen vergunning voor het oprichten of veranderen van een milieu-inrichting nodig. Een milieuvergunning aanvragen kost bedrijven en overheden veel tijd en geld. De Rijksoverheid wil de administratieve lasten voor het bedrijfsleven en overheden verlagen. Daarom vallen steeds meer bedrijven onder het Activiteitenbesluit en
hebben veel bedrijven geen vergunning meer nodig. In het Activiteitenbesluit staan algemene regels
om vervuiling van bijvoorbeeld water en bodem door bedrijven te voorkomen.
Activiteitenregeling – De Activiteitenregeling bevat de aanvullende technische eisen voor het Activiteitenbesluit. In deze regeling staat aangegeven op welke, vaak concrete wijze bedrijven kunnen
voldoen aan de voorschriften uit het Activiteitenbesluit. Per 1 januari 2008 is het Besluit algemene
regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) in werking getreden. Gelijktijdig met dit
besluit is de aanvullende ministeriële Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenregeling) in werking getreden. In het Activiteitenbesluit zijn voornamelijk doelvoorschriften
opgenomen zoals emissiegrenswaarden. Dergelijke gekwantificeerde voorschriften geven duidelijk
aan wat de maximaal toegestane milieubelasting als gevolg van een activiteit mag zijn. Een nadeel is
echter dat inrichtinghouders niet altijd duidelijk uit het Activiteitenbesluit kunnen afleiden welke
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concrete maatregelen genomen moeten worden. Indien gewenst, kunnen concrete maatregelen als
Activiteitenregelingen in het Activiteitenbesluit worden opgenomen als ‘Officiële publicaties Activiteitenregeling’.
Activity Based Costing (Angliscisme) – Een uit de VS afkomstige methode om de indirecte kosten niet
via kostenplaatsen maar via activiteiten te ordenen en te verdelen over kostendragers. Vanuit de
activiteiten vindt een doorberekening plaats naar andere activiteiten, naar afdelingen of naar eindproducten.
Actuariële grondslagen – Dit zijn de veronderstellingen die de actuaris gebruikt bij de vaststelling van
de pensioenverplichtingen en de pensioenpremie. Deze veronderstellingen hebben onder meer
betrekking op de gehanteerde rekenrente, de sterftekansen en de kostenopslagen.
Actuariële korting – Als je je pensioen eerder in laat gaan dan de officiële ingangsdatum, wordt het
pensioen actuarieel gekort. Het pensioen wordt dan, rekening houdend met rente en sterftekansen,
verlaagd.
Actuariële methode – Een methode om met behulp van actuariële grondslagen de contante waarde
van toekomstige verplichtingen te berekenen. Men houdt hierbij rekening met de interest en de
sterftekans over de te berekenen periode.
Actuariële principes – Levensverzekeraars moeten prudent te werk gaan bij het vaststellen van hun
actuariële voorzieningen en daarbij rekening houden met veiligheidsmarges. Door de Nederlandsche
Bank verstrekte richtlijnen die pensioenfondsen tot en met boekjaar 2006 in acht moesten nemen bij
de financiële opzet van het fonds en bij de invulling die hier in de praktijk aan wordt gegeven. Deze
principes zijn per 1 januari 2007 vervangen door het Financieel Toetsingskader (FTK).
Actuaris – Een beoefenaar van de actuariële wetenschap. Dit is een tak van wetenschap die betrekking heeft op de verzekeringswiskunde. Op wiskundige wijze wordt gezocht naar een oplossing voor
bepaalde problemen van verzekering aan de hand van statistiek en waarschijnlijkheidsrekening. Bij
levensverzekeraars en pensioenfondsen beslaat zijn taak voornamelijk uit het opstellen van premietarieven, het berekenen van premiereserves, het vaststellen van de afkoopwaarde en premievrije
waarde van polissen. In schadeverzekeringsbranches, waar men over voldoende statistisch materiaal
beschikt, maakt men eveneens gebruik van de diensten van actuarissen (de zogenaamde schadeactuaris).
Actueel bereik – Het aantal personen dat binnen een gemiddeld verschijningsinterval van een medium met een specifiek nummer van dat medium wordt geconfronteerd.
Actuele markt – Het werkelijke verkochte aantal eenheden. Zie ook ‘Effectieve markt’.
Actuele waarde – Waardering van activa op basis van actuele prijzen. Dit kan gerealiseerd worden
door waardestijgingen en -dalingen direct als winst of verlies te boeken of door de waardeveranderingen op een aparte rekening herwaardering te plaatsen en pas bij verkoop door te boeken naar de
winst en verliesrekening te boeken.
Acute vergiftiging – Onder de term ‘vergiftiging’ verstaat men meestal een ‘acute’ vergiftiging, wanneer de vergiftigingsverschijnselen optreden na één hoge dosis van een of meer stoffen. De stoffen
hoeven op zich zelf niet giftig te zijn om een vergiftiging te veroorzaken. Het is de dosis die er toe
doet. Onder vergiften verstaat men dus stoffen die in een lage dosering ernstige verschijnselen veroorzaken. Keukenzout of coffeïne kunnen echter in een hoge dosering ook een acute vergiftiging
veroorzaken.
Ad – Vakterm voor reclame-uiting. Afkorting voor advertentie of advertisement.
Ad blocker – Een ad blocker is een stukje software dat in sommige webbrowsers gebouwd wordt.
Met een ad blocker kun je advertenties uit een website filteren die je aan het bezoeken bent waardoor je geen advertenties meer te zien krijgt. Je krijgt dan meestal een kruisje te zien op de plek waar
de advertentie stond. Nadeel van een ad blocker is dat regelmatig ook gewone plaatjes of illustraties
worden afgeschermd.
Ad hoc onderzoek – Een onderzoek dat eenmalig ten behoeve van een bepaalde opdrachtgever
wordt verricht. Staat daarmee tegenover continu onderzoek.
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Ad impressions = ad requests = advertentie impressies – Het meten van Online Advertising gebeurt
d.m.v. het meten van het aantal keren dat een pagina waarop een banner of button staat, wordt
opgevraagd door een bezoeker. Zodra de pagina begint 'op te bouwen', telt dit als een ad impressie,
ook al is de pagina niet helemaal gedownload - en is de banner of button nog niet gezien - op het
moment dat de bezoeker naar een andere pagina of site gaat. Als er bijvoorbeeld 3 banners op een
pagina staan, dan wordt dit geteld als 3 ad impressies.
Ad management server – In eerste instantie bestuurt een admanagementserver als het ware de online advertenties. Deze server ondersteunt het inboeken en verwijderen van advertenties en verricht
tevens metingen. In tweede instantie beschikt de admanagementserver over een uitgebreide profielendatabase die het mogelijk maakt een nauwkeurig omschreven doelgroep direct te benaderen.
Deze zwaar uitgeruste admanagementservers zijn gespecialiseerd in het doelgericht afleveren van
banners, hetgeen targeted advertising wordt genoemd.
Ad server – Een server die uitsluitend gebruikt wordt om banners door te sturen. In de site waar de
banner staan, staat een stukje HTML dat de adserver om een banner vraagt en een bepaalde code
doorgeeft. Aan de hand hiervan beslist de adserver welke banner er gestuurd wordt. Dit kan altijd
dezelfde zijn, maar het kan ook zijn dat er meerdere banners op de pagina kunnen worden geplaatst
en dat de adserver hieruit een keuze maakt (meestal random). De hyperlink die achter het plaatje zit
leidt in eerste instantie naar de adserver. Deze noteert dan een click-through en stuurt de gebruiker
vervolgens door naar de pagina van de bannerplaatser.
Adaptatie (1) – Aanpassen. Bijvoorbeeld van een buitenlandse reclamecampagne voor gebruik in
eigen land. Is uiteraard goedkoper maar niet altijd mogelijk; in andere landen gelden immers andere
zeden en gewoonten, men is anders geaard, etc.
Adaptatie (2) – Gewenning. Proces, waarbij een individu zo gewend raakt aan een stimulus dat
zijn/haar reactie erop verflauwt. Zo raakt de consument gewend aan bepaalde prijskortingen.
Adaptatie (3) – Het aan een buitenlandse nationale situatie aanpassen van een voor de eigen markt
gemaakte reclameboodschap, dan wel het voor elke nationale markt aanpassen van een standaardboodschap.
Adaptive systems – Informatiesystemen waarbij zelflerende technieken zijn gebruikt. Dit wil zeggen
dat uit historische informatie wetmatigheden worden gedistilleerd die ¬ repeterend ¬ voor verbetering van het eigen proces zorgen. Adaptieve technieken zijn onderdeel van het domein van kennistechnologie.
ADCN – Afkorting voor Art Directors Club Nederland.
Added value – Zie toegevoegde waarde.
Additionele vraag – De vraag van bezitters van een duurzaam consumptiegoed, die, zonder buitengebruikstelling van het oude, overgaan tot de aanschaf van een tweede exemplaar.
Adformatie – Wekelijks reclame- en marketingvakblad. Verschijnt controlled circulation d.w.z. een
door de uitgever geselecteerde lezersgroep (in dit geval reclame en marketingmensen) ontvangt dit
blad gratis.
Adjustable verzekering – Goederenverzekering tegen o.a. brand- en/of koelschade, waarvan het
bedrag waarover uiteindelijk premie wordt betaald, kan worden aangepast aan de waarde van de
werkelijk aanwezige zaken. Kenmerk is dat periodiek opgave moet worden gedaan van de waarde
van de werkelijk aanwezige zaken, deze opgave wordt declaratie genoemd.
Adkom test – Zie ‘Reclame-effectonderzoek’.
Admanagement systeem – Een admanagement systeem is een programma waarmee men eenvoudig
bannercampagnes kan plaatsen en kan monitoren. Bedrijven als een Affiliate network maken veel
gebruik van dit soort systemen. Aangezien er honderden uitingen en links zijn is het noodzakelijk dat
deze orderlijk worden weggezet. Bovendien kan men van elke uiting precies zien hoe vaak deze bekeken wordt, hoe vaak erop geklikt wordt, of er conversie is enzovoorts. Een admanagement systeem is dus eigenlijk een teller voor uitingen maar biedt vaak veel meer. Zo kun je vaak instellen hoe
lang of hoe vaak een bepaalde uiting getoond moet worden en kan een Banner burnout worden
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voorkomen. Elk admanagement heeft dit soort instellingen. Grote bedrijven maken vaak gebruik van
een eigen geprogrammeerd admanagement systeem.
Administratie – 1) De boekhouding. 2) De registratie van alle processen in een bedrijf of organisatie.
Administratiekosten – De kosten die de geldgever of hypotheeknemer in rekening brengt voor het
behandelen van een hypotheekaanvraag.
Administratieve correlatie – Samenhang tussen cijfers die op verschillende plaatsen in de administratie zijn vastgelegd.
Administratieve organisatie (AO) (1) – Administratieve Organisatie (AO) is een vakgebied binnen de
informatiekunde en bedrijfsleer. Het houdt zich bezig met het functioneren van de organisatie, de
informatie die hieruit voortkomt en het complex van maatregelen om het functioneren en informeren naar wens te laten verlopen. Een meer moderne vertaling van het begrip AO is Bestuurlijke informatieverzorging of kortweg informatiekunde. Administratieve Organisatie heeft als doel de coördinatie en afstemming van het organisatiefunctioneren. Dit gebeurt veelal door de Planning en control functie en/of afdeling. Een deugdelijke administratieve organisatie is van belang om op de juiste
wijze financiële verantwoording te kunnen afleggen en daardoor een goedkeurende controleverklaring (voorheen: accountantsverklaring) te verkrijgen. Administratieve organisatie wordt ook wel gekarakteriseerd door de 6 W's: 1-Wie (functionaris) mag; 2-Wat (welke gegevens); 3-Waarom; 4Wanneer; 5-Waarmee (met welke hulpmiddelen) bewerken; 6-Waarheen gaan die gegevens.
Administratieve organisatie (AO) (2) – Het geheel van organisatorische maatregelen die in een onderneming worden genomen om de bestuurlijke informatieverzorging op de juiste wijze te laten
plaatsvinden.
Adoptie – Adoptie is de aanname van een persoon als kind. In juridische zin is adoptie de breuk van
de familieband tussen biologische ouders en hun kind en tegelijk de vaststelling van een nieuwe,
wettelijk geldende familieband tussen adoptieouders en dit kind, met alle rechten en plichten die
daarbij horen. Geadopteerden krijgen bijvoorbeeld de achternaam van hun adoptieouders en ook
erfrecht, net als biologische kinderen. Adoptie als kinderbeschermingsmaatregel is een recent verschijnsel. In de loop van de twintigste eeuw werd adoptie van minderjarigen in de meeste landen
wettelijk geregeld.
Adoptie van innovaties – Het aanvaarden en in het consumptieproces opnemen van volledig nieuwe
producten. Naar het tempo waarin afnemers dat doen onderscheidt Rogers zogenaamde adoptiecategorieën.
Adoptiecategorieën – E.M. Rogers heeft ten aanzien van de snelheid waarmee na de introductie van
een product het aanvaardingsproces start, adoptiecategorieën onderscheiden: 1) innovators (consumptiepioniers) 2,5%; 2) early adopters (vroege aanvaarders) 13,5%; 3) early majority (vroege
meerderheid) 34%; 4) late majority (late meerderheid) 34%; 5) laggards (achterblijvers) 16%. Rogers
heeft m.b.t. de snelheid waarmee een volledig nieuw product aanvaard wordt, een 5-tal afnemersgroepen onderscheiden: innovators, early adopters, early majority en laggards. De adoptie verschilt
per productcategorie. Zie ‘Adoptiesnelheid’.
Adoptiecurve – Grafische weergave van het adoptieproces. De grafische voorstelling van de normaalverdeling waarmee de kopers van een nieuw product - met als variabele hun adoptiesnelheid vallen te omschrijven. Zie ook ‘Adoptiesnelheid’.
Adoptiecyclus – De opeenvolgende stadia die in het adoptieproces door de afnemer doorlopen worden. Rogers onderscheidt: bewustwording (awareness), belangstelling (interest), evaluatie (evaluation), proberen (trial) en acceptatie/adoptie (adoption).
Adoptieproces – Zie Adoptiecyclus.
Adoptiereclame – Reclame voor een "goed doel" veelal gesteund door een fabrikant, bedrijf enz.
Adoptiesnelheid (1) – Snelheid waarmee het aanvaardingsproces wordt doorlopen. Deze is afhankelijk van: 1) de mate van voordeel die het nieuwe product voor de consument oplevert; 2) de mate
van nieuwheid van het nieuwe product: een hoge graad van nieuwheid betekent een langzamer
adoptieproces; 3) de ingewikkeldheid van het product: hoe ingewikkelder het product is, des te langUitgeverij Streutker
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zamer verloopt het adoptieproces; 4) de mate van gemakkelijkheid van proberen; 5) de zichtbaarheid
van het product en van de productvoordelen
Adoptiesnelheid (2) – Snelheid waarmee een bepaald nieuw product wordt aanvaard in het consumptiesysteem van afnemers. Rogers onderscheidt: innovators, early adopters, early majority en
laggards. Verschilt per productcategorie.
Adresbalk – Het adresbalk van een browser is een horizontale balk die u doorgaans direct onder de
titelbalk terug vindt. In deze adresbalk wordt de URL ofwel internetadres van de website, webpagina
of een ander bestand (zoals een afbeelding) getoond die u op dat moment bekijkt. Indien er naar een
andere pagina gesurfd wordt, verandert deze URL, tenzij de gehele website in een frame is verwerkt.
Door een adres of domeinnaam in te vullen in de adresbalk, surf je rechtstreeks naar de betreffende
website. Behalve een url, staat er soms ook een zogenaamde favicon afgebeeld in de adresbalk, deze
staat geheel aan de linkerkant. De adresbalk wordt ook wel navigatiewerkbalk genoemd. Onder anderen de webbrowsers Internet Explorer en Opera hanteert de term adresbalk, FireFox gebruikt hiervoor navigatiewerkbalk. Deze balk kan in de browser via Beeld en vervolgens Werkbalken aan of uitgevinkt worden om de adresbalk te laten tonen of juist te verbergen. Sommige browsers hebben
hiervoor een snelkoppeling, in Opera kan de adresbalk getoond en verborgen worden door de toetsen Control en F8 tegelijk in te drukken.
Adresclausule – In veel polissen komt de bepaling voor dat mededelingen aan de verzekerde (contractant) door de verzekeraar rechtsgeldig kunnen geschieden aan het adres van de tussenpersoon.
Adressenbestand – Verzameling adressen die is uitgesplitst, afhankelijk van de behoefte, naar doelgroep, postcode en dergelijke. Omdat direct marketing de klanten direct benadert, is een goed
adressenbestand, vooral voor een specifieke doelgroepbenadering, noodzaak. De kwaliteit van het
adressenbestand komt tot uitdrukking in de juistheid en volledigheid van de adressenlijst en van de
hoeveelheid gegevens die deze bevat ten aanzien van de voorkeur van consumenten voor aanbiedingen. Adressen kan men op meerdere manieren verkrijgen: door ze te kopen of door via couponacties, betaalcheques, enzovoort een eigen bestand op te bouwen.
Adressenmateriaal – Veel verkoopafdelingen houden een registratiesysteem bij van klanten die
reeds een voertuig bij het bedrijf gekocht hebben. De prospectkaart bevat onder andere het adres,
soort voertuig, ouderdom voertuig, om de hoeveel tijd de klant gewend is zijn voertuig in te ruilen,
wanneer de klant te bereiken is en alles wat van belang is om de verkoop van een nieuw voertuig te
bevorderen. Met dit prospectkaartsysteem heeft de verkoper zeer belangrijk adresmateriaal in handen. Het is de belangrijkste en meest efficiënte methode om (hot) prospects te acquireren. Tegenwoordig hebben de meeste motorvoertuigbedrijven dit systeem geautomatiseerd.
ADSL – ADSL is een afkorting voor Asymmetric Digital Subscriber Line (of Asymmetric Digital Subscriber Loop). ADSL is een techniek welke grote hoeveelheden data via een bestaande koperen telefoonlijn transporteert. Met ADSL is het namelijk mogelijk om gegevens, beeld of geluid in hoog tempo
over een gewone analoge telefoonlijn te sturen. Het voordeel is dus dat er geen nieuwe telefoonlijnen aangelegd hoeven te worden. ADSL is een beter alternatief dan ISDN doordat het een hogere
snelheid haalt. Waar ISDN een snelheid van 64kbps tot 128kpbs kan halen (als beide kanalen worden
gebundeld), haalt ADSL een snelheid van 6mbps voor ontvangen en ongeveer 500kbps voor verzenden.
Adsorptie – Bij adsorptie wordt een stof uit een mengsel gehaald door middel van binding aan een
vaste stof. De stoffen hechten zich aan het oppervlak van de vaste stof. De vaste stof wordt ook wel
adsorptiemiddel genoemd. Adsorptie wordt gebruikt bij het scheiden van gas- en vloeistofmengsels.
De stof die zich aan het adsorptiemiddel hecht is vaak het ongewenste bestanddeel van een mengsel.
Voorbeelden: - ontkleuren van oplossingen; - zuiveren van grondwater; - wegvangen van kookluchtjes in een afzuigkap; - adsorberen van giftig gas met een gasmasker.
Advanced profits Insurance – Bedrijfsschadeverzekering voor bedrijven waarvan de gebouwen en/of
verdere outillage nog in aanbouw zijn. De dekking beoogt vergoeding voor extra kosten en gederfde
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winst van de opdrachtgever wanneer zijn bouwproject ten gevolge van een verzekerde calamiteit
later wordt opgeleverd dan was voorzien.
Advanced Research Projects Agency – Advanced Research Projects Agency is de volledige naam van
ARPA. ARPA zette in 1969 het zogenaamde ARPA Network ofwel ARPANET op, waar het begin voor
het internet mee werd gelegd. Zie voor meer informatie bij ARPANET.
Advergaming – Een ander woord voor Game advertising, zie aldaar.
Adversed selection – Zie ‘Antiselectie’.
Adverteerder – Degene in wiens opdracht een advertentie, reclame-uiting wordt geplaatst.
Advertentie – Betaalde reclame-uiting/reclameboodschap, geplaatst in een gedrukt medium en als
zodanig te onderscheiden.
Advertentie impressies – Advertentie impressies houdt het aantal maal dat een advertentie geladen
is, in. Dit gebeurt wanneer men een pagina bezoekt waarin een advertentie is opgenomen, bijvoorbeeld in de vorm van een banner (flash of animated gif) of een tekst link. Doordat deze vaak met
behulp van javascript zijn ingevoegd, is het mogelijk het aantal maal dat een banner wordt geladen,
te meten.
Advertentie kliks – (Ook wel ad clicks). Het aantal keren dat één of meerdere bezoekers geklikt hebben op een banner of button.
Advertentieverkoper – Functionaris, in dienst van een persmedium en belast met de verkoop van
advertentieruimte aan adverteerders en reclamebureaus.
Adverteren in zoekmachines – Het plaatsen van advertenties op bepaalde trefwoorden in zoekmachines. Nederlandse vertaling voor search engine advertising. Het meest bekende advertentie programma is AdWords van Google. Ook Overture van Yahoo! is erg bekend. Overture bestaat echter
officieel niet meer. De naam is gewijzigd in Yahoo! Search Marketing. Bij vrijwel alle advertentieprogramma's in zoekmachines betaalt men per klik (PPC, pay per click). Het tarief is in de meeste gevallen afhankelijk van het gekozen trefwoord.
Advertisement – Een advertisement is een advertentie. Een advertentie is betaalde promotie: aanprijzing van producten, diensten, bedrijven of ideeen. Advertenties zijn doorgaans onderdeel van de
gehele promotie strategie. Andere onderdelen van de promotie strategie zijn bijvoorbeeld Free publicity, public relations en verkoopbevordering. Een advertisement kan uiteraard uit heel wat verschillende dingen bestaan: een krantenadvertentie, een Banner op een website, een tekstlink, een
reclamespotje op tv. Mogelijkheden genoeg. Welke optie het beste bij een bepaald bedrijf past is
afhankelijk van de bepaalde doelgroep, doelstelling, budget enzovoorts.
Advertising – Zie ‘Reclame’.
Advertising manager – Moderne naam voor reclameman of reclamechef in de onderneming. Hij is
verantwoordelijk voor alle reclame-uitingen van de onderneming en onderhoudt meestal het contact
met het reclamebureau.
Advertising network – Bedrijven welke een netwerk van sites in hun bestand hebben waarvoor zij de
advertentie ruimte beheren. Een voorbeeld is AdPepper. Zo'n advertising network heeft verschillende voordelen voor zowel adverteerders als publishers (website eigenaren). Als adverteerder heb je
vaak de mogelijkheid om op meerdere sites tegelijk te adverteren wat het bereik een stuk groter
maakt, nadeel is dat je aan deze bedrijven vaak ook kosten moet betalen naast de geldende advertentietarieven. Als publisher heb je het voordeel dat je zelf niet bezig hoeft te zijn met het verkopen
van advertentieruimte. Nadeel is natuurlijk dat je hiervoor wel een provisie dient te betalen.
Advertising target – Zie Reclamedoelstelling.
Advertising to sales ratio – Verhoudingsgetal dat het reclamebudget uitdrukt in een percentage van
de afzet/omzet van het desbetreffende product/bedrijf. In principe een afgeleid reclamebudgetteringssysteem.
Advertisingmix – De onderlinge samenhang van de boodschap, de vorm van de boodschap, de frequentie van de boodschap, de timing van de boodschap en de dragers van de boodschap.
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Advertorial (1) – Advertentie die wordt gepresenteerd als redactionele tekst, of advertentie in de stijl
van een redactionele tekst. Voor de lezer vervaagt door zo'n advertentie het gebied tussen advertentie en redactionele inhoud.
Advertorial (2) – Een Advertorial is een tekstadvertentie die qua opmaak sterk lijkt op een redactioneel geschreven artikel. De term Advertorial is afkomstig van het samen vallen van "advertisement"
en "editorial". Voor een lezer is het niet direct duidelijk dat het om een betaald bericht gaat. Advertorials bevatten typisch veel tekst en weinig plaatjes. Daarnaast is het taalgebruik neutraal in tegenstelling tot advertenties waar vaak wervende taal wordt gebruikt. Een voordeel van een advertorial is
dat de effectiviteit over het algemeen hoger ligt dan bij standaard advertenties. Daar waar standaard
advertenties sneller worden genegeerd (zie Banner blindheid) zullen advertorials juist als redactioneel worden omarmd. We kennen advertorials vooral als vulling in kranten en huis-aan-huis-bladen.
Tegenwoordig worden advertorials uiteraard ook online toegepast. Meestal zijn het dan tekstadvertenties die groter zijn van omvang dan een banner, maar beduidend kleiner dan een artikel. Vaak zijn
online advertorials tussen de 30 en 60 woorden groot. Een online advertorial bevat vaak een logo,
een titel, een tekst, een payoff en een URL.
Advies – Een beredeneerde aanbeveling om een bepaalde keuze te maken. Zie ook ‘Adviesplicht’,
‘Adviseren’.
Adviesmatch – Het in evenwicht zijn van enerzijds de inspanningen van een intermediair (bemiddelaar) en anderzijds de beloning die deze daarvoor ontvangt. De door een aanbieder aan de intermediair te betalen afsluitprovisie mag niet meer bedragen dan de helft van de som van de afsluitprovisie
en de totale doorlopende provisie voor de betreffende verzekering.
Adviesopdracht – De overeenkomst van opdracht waarmee een cliënt een adviseur opdraagt hem te
adviseren. Zie ook ‘Adviseren’, ‘Adviseur’, ‘Overeenkomst van opdracht’.
Adviesplicht – De Wet op het financieel toezicht (Wft) kent geen adviesplicht, maar gaat ervan uit
dat een financiële dienstverlener adviseert. De financiële dienstverlener die niet adviseert moet dit
bij aanvang van zijn dienstverlening kenbaar maken. Voor de financiële dienstverlener die wel adviseert bevat de Wft gedetailleerde voorschriften.
Adviesprijs (1) – Meestal door fabrikant/importeur aanbevolen prijs waartegen de handel een product of dienst aan de consument zou moeten verkopen. Aanbevolen consumentenprijs. Heeft veelal
in tegenstelling tot bodemprijs geen dwingend karakter. Zie ook ‘Prijsbinding’.
Adviesprijs (2) – Verkoopprijs inclusief BTW die door de fabrikant is aanbevolen [euro/stuk; euro/kg.;
euro/liter; euro/uur; et cetera, maar nooit euro.]
Adviesprijs (3) – Een andere manier om de verticale prijsbinding te omzeilen is het hanteren van
adviesprijzen. Hierbij adviseert de fabrikant de retailers een door de fabrikant bepaalde consumentenprijs te hanteren, maar juridisch is dit niet bindend. Hoewel een dealer zich niet aan de adviesprijzen hoeft te houden, wordt er in de praktijk toch vaak een zekere dwang toegepast. Dit komt voor bij
selectieve en exclusieve distributie en wanneer er van een sterk merk sprake is, wat in de mobiliteitsbranche nogal eens voorkomt. De fabrikant probeert zijn consumentenprijzen af te dwingen door
uitsluiting of vertraging van de leveringen. Zie ook ‘Prijsbinding’.
Adviseren (1) – Adviseren wil zeggen: iets in een organisatie proberen te veranderen of verbeteren,
zonder dat je over directe macht of middelen beschikt.
Adviseren (2) – Veranderingen of verbeteringen aanraden waarmee de betrokkene geholpen is.
Adviseur – Een in art. 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) gedefinieerd begrip: degene die
adviseert. Zie ook ‘Adviseren’.
Advocaat – Een advocaat of advocate is een helper in juridische aangelegenheden. Een advocaat
wordt ook wel raadsman of raadsvrouw genoemd. Die term moet niet worden verward met die van
raadsheer, want dat is een rechter bij een hogere rechtbank. Een advocaat in strafzaken wordt een
strafpleiter of strafpleitster genoemd. In tegenstelling tot een notaris, die meestal voor twee partijen
werkzaam is, is de advocaat als belangenbehartiger altijd partijdig.
A-factor – Zie ‘Factor A’.
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Afbeeldingen zoekmachines – Afbeeldingen zoekmachines maken het mogelijk om specifiek op
plaatjes te zoeken. Het was bijvoorbeeld een van de eerste toevoegingen aan de zoekmachine Google. De meeste grote zoekmachines bieden ook een afbeeldingen zoekmachine aan. Daarnaast zijn er
specialistische zoekmachines zoals Picsearch en Flickr. Afbeeldingen zoekmachines kijken naar de
namen van afbeeldingen, alt tags en de tekst die rond de afbeelding voor komt. In specialistische
zoekmachines zoals die van Flickr wordt bijvoorbeeld ook naar "tags" gezocht.
Afbetaling van de hypotheek – Het is gebruikelijk om een hypotheek in maandelijkse termijnen af te
betalen, tezamen met de rentebetalingen. Het is ook mogelijk om een aflossing per jaar, half jaar of
kwartaal te doen, daardoor wordt een hogere rente in rekening gebracht.
Afboeking – 1) Incidentele waardedaling van vaste of vlottende activa, waarna ze tegen een lagere
waarde op de balans blijven staan [euro]. Bijvoorbeeld een afboeking op goodwill op basis van een
impairment test of een debiteur die plotseling verdwenen is. 2) Volledige buitengebruikstelling van
vaste of vlottende activa waardoor de waarde in een klap daalt tot 0,- of tot de restwaarde [euro]. 3)
Misconceptie: Afschrijving.
Afbraakwaarde – De som die een sloper voor een object wil betalen. Een andere term hiervoor is
sloopwaarde.
Afbreukrisico – Dit is een risico dat kan ontstaan door één of meerdere van volgende oorzaken: 1)
Iemand doet zijn werk minder goed dan vroeger. 2) Deze wordt minder inzetbaar. 3) Deze handelt
niet meer integer. 4) Deze krijgt gezondheidsklachten door te lang in dezelfde omgeving te werken of
dezelfde baan te hebben. Op allerlei gebieden kunnen afbreukrisico's bestaan. Niet alleen in verband
met arbeid. Een bedrijf kan ook een afbreukrisico lopen op het gebied van het imago of een politiek
afbreukrisico, etc.
Afdankgedrag – Het product dat om bepaalde redenen door de consument wordt afgestoten. Het
afdankgedrag rekent men ook tot het consumentengedrag. Het afdankgedrag moet inzicht verschaffen wat de consument doet met het product als het in de ogen van de consument zijn of haar diensten heeft verricht.
Afdrachtverminderingen – Werkgevers kunnen op grond van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) gebruikmaken van een vermindering van de
belasting- en premieafdracht voor verschillende groepen werknemers of voor bepaalde kosten die zij
maken. Zij hoeven dan minder loonbelasting/premie volksverzekeringen en eindheffing af te dragen.
De belangrijkste doelen van de afdrachtverminderingen zijn het stimuleren van de werkgelegenheid
en het bevorderen van onderwijs en onderzoek.
Af-fabrieksprijs – De prijs die de fabrikant de handel in rekening brengt.
Affectief – Het gevoel betreffend. Vormt samen met cognitief en conatief onderdeel van de attitude.
Affectieschade – Schade die gebaseerd is op de waarde, die iemand uit overwegingen van persoonlijke gehechtheid aan een zaak toekent (bijvoorbeeld omdat het voorwerp een familiestuk is). Het
risico van affectieschade is echter op basis van een schadeverzekering niet verzekerbaar omdat het
verzekerde belang niet objectief op geld waardeerbaar is
Affectiewaarde – Waarde die uit overwegingen van persoonlijke gehechtheid aan een bepaalde zaak
(bijvoorbeeld een familiestuk) wordt toegekend. Een andere term hiervoor is emotionele waarde.
Deze schade staat los van de waarde die de betreffende zaak in het economisch verkeer heeft en is
niet objectief in geld uit te drukken.
Affiche – Een aanplakbiljet, dat als reclame-uiting kan worden aangebracht op een daarvoor bestemd
officieel plakbord. Daarnaast is het mogelijk zgn. vrij te plakken op niet-officiële plaatsen.
Affiliate marketing – Bij affiliate marketing bestaat er een deling van de winst tussen de adverteerder en de website welke advertenties plaatst of promotie maakt voor de adverteerder. Vaak is het zo
dat de beheerder/eigenaar van een site een vergoeding krijgt per verkoop, klik of aanmeldingen.
Lees meer over affiliate marketing en de mogelijkheden daarvan op de website van Emerce. Op deze
website staan al veel artikelen en daar komen regelmatig nieuwe artikelen over dit onderwerp bij.
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Affiliate network – Bedrijven welke bemiddelen tussen adverteerders en publishers. Indien je advertenties op je site wilt opnemen kun je via een affiliate network kiezen uit advertenties van allerlei
verschillende bedrijven. Vaak wordt er een vergoeding gegeven per verkoop of Lead. Als adverteerder kun je via een affiliate network je uitingen (banners, tekstlinks etc) laten plaatsen op een groot
aantal sites. Hiervoor betaal je een bepaald bedrag per verkoop, lead etc.
Affiliate program (1) – Een programma van een bedrijf of van een Affiliate network opgezet voor
websites om geld te verdienen door advertenties van het bedrijf of van derden te plaatsen. Grotere
bedrijven hebben vaak een eigen affiliate program. Dit wordt tevens ook Partnership marketing genoemd.
Affiliate Programs (2) – Affiliate programs maken het mogelijk om via partnersites meer verkooppunten voor een virtuele winkel te creëren. Zo'n 'verkooppunt' bestaat uit een link of banneradvertentie die geplaatst is op een doelgroepgerichte site. Na op de link te klikken komt de bezoeker op
een pagina of site van de winkel, waarbij na aankoop een commissie ten gunste van de rekening van
het verkooppunt, de site-eigenaar, komt. Via deze extra verkooppunten worden doelgroepen aangesproken die wellicht eerder niet bereikbaar waren.
Affiliatie(systeem) – Systeem waarbij een grootwinkelbedrijf de grossiersfunctie uitoefent voor een
aantal gecontracteerde detaillisten uit het midden- en kleinbedrijf. Zie ook: Affiliatie.
Affiniteitgroepen – Categorieën waarbinnen advertentieruimte via een advertentienetwerk kunnen
worden gereserveerd.
Affinity advertising – Adverteren op basis van gelijksoortige informatie. Als een bezoeker zoekt naar
zeilen is de kans groot dat hij of zij ook geïnteresseerd is in watersport. Op basis van criteria kan zo
een gerelateerd product onder de aandacht worden gebracht.
Afgeleide vraag (1) – De bedrijfshuishouding koopt artikelen in als gevolg van de vraag naar haar
eigen product. Acceleratiebeginsel: verhouding tussen de toename van de finale vraag en de investeringen.
Afgeleide vraag (2) – De vraag naar industriële goederen en diensten heet "afgeleide vraag" omdat
zij bepaald wordt door of is afgeleid van de vraag (door de finale consument) naar de producten die
middels die industriële goederen en diensten worden gemaakt. Deze vraag uiteindelijk wordt bepaald door de vraag op de consumentenmarkt.
Afgevende maatschappij – Bij herverzekering de betiteling van de maatschappij die een gedeelte van
de door haar geaccepteerde risico's in herverzekering geeft aan een herverzekeraar. Een alternatieve
benaming is: cedent.
Afhankelijke steekproef – Een steekproef die via één of meer variabelen is gerelateerd aan een andere steekproef, uit dezelfde populatie. Staat tegenover onafhankelijke steekproef.
Afkoelingsperiode – Bij colportageverkopen die de 75,- te boven gaan mag de koper binnen de 8
dagen nadat de colporteur de contracten bij de KvK heeft laten dagtekenen, de koop eenzijdig ongedaan maken. Die acht dagen bedenktijd heten de zogenaamde afkoelingsperiode.
Afkoop (1) – Bij afkoop van een levensverzekering wordt de waarde van de polis uitbetaald, waarna
de verzekering wordt beëindigd. Dit is alleen mogelijk bij verzekeringen die zeker tot uitkering komen. Veelal wordt verklaring geëist waaruit de goede gezondheid van verzekerde blijkt, dit i.v.m.
autoselectie.
Afkoop (2) – Bij afkoop wordt je pensioen in één keer uitgekeerd in plaats van maandelijks. Het is
wettelijk bijna altijd verboden. Er mag alleen worden afgekocht als: 1) het pensioen waarop je na
beëindiging recht hebt gehouden klein is. Voor 2011 geldt hiervoor een bedrag van € 438,44. Je pensioenuitvoerder kan dit pensioen twee jaar na de beëindiging afkopen; 2) het partnerpensioen bij
ingang klein is; 3) het bijzonder partnerpensioen waarop je na scheiding recht hebt gehouden klein
is; 4) het pensioen fiscaal bovenmatig is.
Afkoop, Recht op – Op grond van art. 7:978 lid 1 BW heeft de verzekeringnemer het recht om een
levensverzekering geheel of gedeeltelijk af te kopen. Voorwaarde is dat de verzekering stellig tot een
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of meer uitkeringen leidt. Daarvan is sprake bij de levenslange verzekering bij overlijden, de gemengde verzekering en de verzekering op vaste termijn.
Afkooppolis – Zie ‘Pauschalpolis’.
Afkoopwaarde – De afkoopwaarde is het bedrag dat wordt uitgekeerd bij voortijdige beëindiging van
een levensverzekering. Dit is de tot dat moment opgebouwde waarde van de levensverzekering
eventueel verminderd met kosten. Zie ook ‘Afkoop’.
Aflaadpolis – Een goederentransportverzekering voor een partij goederen, die niet ineens, maar in
gedeelten wordt verzonden en waarvoor men de verzekeringsdekking, -voorwaarden en de premie
voor de gehele partij wil vastleggen. Het verzekerde bedrag wordt voor de partij als geheel vastgesteld, met dien verstande dat de verzekering slechts voor een afgesproken maximum per vervoersgelegenheid van kracht is. Iedere zending (aflading) moet door de verzekerde worden opgegeven, zodat
de waarde daarvan kan worden afgeschreven van het totale verzekerde bedrag. De premie wordt bij
elke aflading afzonderlijk in rekening gebracht.
Afloopfase – Zie ‘Neergangsfase’, ‘Afstervingsfase’, ‘Afnamefase’ of ‘Declinefase’.
Aflossingsnota – Als de hypotheek in zijn geheel wordt afgelost gaat dit vaak samen met een algeheel royement. Bij een algeheel royement maakt de geldgever eerst een aflossingsnota op, waarop
het bedrag staat dat moet worden voldaan ter algehele aflossing. Deze nota wordt aan de geldnemer
en de notaris verstuurd. Na ontvangst van de gelden stuurt de geldgever een ondertekende royementsvolmacht naar de notaris toe. De notaris maakt vervolgens een akte van royement op en laat
de hypothecaire inschrijving doorhalen.
Aflossingsschema – Een aflossingsschema is de manier waarop bij de verschillende hypotheekvormen de aflossing van de schuld plaats vindt.
Aflossingsvrije hypotheek – Bij een aflossingsvrije hypotheek wordt er gedurende de looptijd van de
hypotheek niets afgelost. Aflossingsvrij betekent echter niet dat er nooit hoeft te worden afgelost.
Aan het einde van de looptijd wordt de totale hypotheeksom voldaan, bijvoorbeeld door verkoop
van de woning of het afsluiten van een nieuwe hypotheek. Gedurende de looptijd wordt alleen rente
betaald over het geleende bedrag. Deze is gelijkblijvend tenzij na afloop van een rentevaste periode
de hypotheekrente verandert. De maandlasten zijn hierdoor relatief laag en de hypotheekrenteaftrek
is maximaal.
AFM: Autoriteit Financiële Markten – Toezichthouder op de naleving van de voorschriften over de
jaarverslagen en de afwikkeling van transacties op de effectenbeurs en de optiebeurs.
Afmakingscourtage – Zie ‘Schaderegelingscourtage’.
Afmelding – Opgaaf door een WAM-verzekeraar aan de Rijksdienst voor het Wegverkeer van de beëindiging of opschorting van de WAM-dekking voor een motorrijtuig.
Afnamefase – Zie ‘Afloopfase’, ‘Afstervingsfase’, ‘Neergangsfase’ of ‘Declinefase’.
Afnemer – Persoon, huishouden of organisatie die producten koopt om daarmee in behoeften te
voorzien.
Afnemerskrediet – Krediet dat door de afnemer aan de leverancier wordt gegeven. Staat tegenover
leverancierskrediet.
Afnemersrisico – De op een bedrijfsschadeverzekering mee te verzekeren financiële gevolgen van
het wegvallen van een afnemer. Wanneer een bedrijf zijn productie levert aan een beperkt aantal
afnemers, zal het wegvallen van een afnemer een stagnatie in de afzet tot gevolg hebben. Deze verminderde afzet kan tot bedrijfsschade leiden.
Afnemerstrouw – De trouw die een afnemer aan een leverancier (leverancierstrouw) of merk (merkentrouw) betoont door hetzij bij dezelfde leverancier te blijven kopen, hetzij door hetzelfde merk te
blijven kopen.
Afrekenen – 1) Betalen van de spullen die je verzameld hebt. 2) Verzoek om de rekening van het
restaurant als alle waren en/of dranken zijn genuttigd. 3) Afsluiten van een koopovereenkomst, ook
als je niet contant betaalt. (Bijvoorbeeld een bestelling per internet die bij aflevering betaald zal
worden). 4) Vereffenen, dus tegen elkaar wegstrepen van vorderingen. Eventueel wordt een restUitgeverij Streutker
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schuld alsnog contant of later betaald. 5) Ergens een streep onderzetten om het te kunnen afsluiten
(spreektaal). 6) Het recht in eigen hand nemen om een onderlinge vete uit te vechten (criminele circuit).
Afrekensysteem – Wijze, waarop afnemer het gekochte moet afrekenen. Cash of op rekening. Met
cheques, credit cards, via barteringguldens, goederen, etc.
Afroompolitiek (afroomstrategie) – Prijsbeleid met betrekking tot nieuw product. Beleid, waarbij de
prijs bij introductie zeer hoog en later successievelijk lager wordt gesteld. Alleen dan zinvol als (gedeelte van de) markt prijscineastisch reageert en als concurrentie niet snel kan volgen. (Zie ook:
Skimmingstrategie).
Afroomprijsstrategie (creaming) – Gecombineerde introductie- en prijsstrategie waarbij voor een
product eerst een hoge prijs wordt vastgesteld die in een latere fase geleidelijk wordt , verlaagd.
Voorbeeld: De cd-speler was eerst heel duur en werd langzamerhand goedkoper.
Afroomstrategie (1) – Ander woord voor afroompolitiek en skimmingstrategie.
Afroomstrategie (2) – Eng.: Skimming. Het op de markt brengen van een nieuw product tegen een
relatief hoge prijs met de bedoeling het consumentensurplus af te romen. Na een aantal prijsverlagingen zal de prijs op een 'normaal' niveau komen te liggen. Voorwaarden om deze strategie te kunnen voeren zijn: 1) een vrij inelastische vraag; 2) technische voorsprong op de concurrentie; 3) productiekosten die bij productie op kleine schaal niet veel hoger mogen liggen dan bij productie van
grotere series.
Afschrijfpolis – Een goederentransportverzekering, vergelijkbaar met de aflaadpolis. In tegenstelling
hiermee wordt in dit geval de premie gelijk aan het begin van de verzekering afgerekend. Zie ook
Aflaadpolis.
Afschrijving (1) – 1) Geregistreerde en systematische daling in de waarde van een vast kapitaalgoed
[euro] (vergelijk: afstand). 2) Som van de geregistreerde waardedalingen van een groep vaste activa
op de balans [euro]. Afschrijving vindt plaats tot de waarde is gedaald tot de residuwaarde aan het
eind van de economische levensduur. 3) Buitengebruikstelling van een vast kapitaalgoed (voorbeeld:
die auto kun je wel afschrijven). 4) Systematiek om te verwachten verliezen op debiteuren (klanten)
op voorhand te boeken en in mindering te brengen op het bedrijfsresultaat. Er zijn altijd klanten die
nooit zullen betalen, dus daar kun je op vooruit lopen door een vast klein percentage van de omzet
opzij te zetten als voorziening voor wanbetaling. Op deze voorziening voor dubieuze debiteuren vindt
een afboeking plaats, zodra zeker is dat een of meer debiteuren nooit zullen betalen. 5) Misconceptie: als er incidenteel een afboeking plaats vindt. Voorbeeld: zie na afschrijvingskosten.
Afschrijving (2) – De boekhoudkundige vermindering van de waarde van een bedrijfsmiddel, waarbij
tot uitdrukking wordt gebracht de mate waarin in een jaar de gebruikswaarde van dat bedrijfsmiddel
is verminderd.
Afschrijvingsduur – De (vermoedelijke) afschrijvingsduur van een duurzaam productiemiddel (dpm)
wordt bepaald door economische levensduur (c.q. economische gebruiksduur) of door de technische
levensduur. Deze economische levensduur eindigt op het moment dat de kosten welke nodig zijn om
het productiemiddel draaiend te houden de ingecalculeerde kosten overtreffen. De oorzaak van het
oplopen van deze zogenaamde complementaire kosten kan bijvoorbeeld zijn meer storingen door
slijtage of hoger olieverbruik. Ook het op de markt verschijnen van een nieuw type productiemiddel
waarin de jongste technische kennis is verwerkt, kan de economische levensduur doen beëindigen.
De economische levensduur komt tot uitdrukking in de afschrijving van de investering in het productiemiddel. Daarna kan het productiemiddel echter vrijwel altijd nog steeds worden gebruikt, zodat
het in veel gevallen kan worden verkocht aan een bedrijf dat minder hoge eisen stelt. De periode
totdat het echt kapot is, wordt de technische levensduur genoemd.
Afschrijvingskosten (1) – 1) Verhouding van de afschrijving en de periode of perioden waaraan de
waardedaling van een kapitaalgoed moet worden toegerekend [euro / aantal perioden = euro per
periode] (vergelijk: snelheid). 2) Toerekening van een waardedaling aan een bepaalde periode [euro
per kalenderperiode] (vergelijk: gemiddelde snelheid). Voorbeeld: Een onderneming koopt op 1 okUitgeverij Streutker
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tober van jaar X een machine voor € 610.000. De vermoedelijke restwaarde na 5 jaar is € 10.000 en
de afschrijving gaat met jaarlijks gelijke bedragen. De totale afschrijving is in dit voorbeeld € 600.000
. De afschrijvingskosten zijn voor deze machine 600.000 euro / 5 jaar = 120.000 euro per jaar ofwel
600.000 euro / 60 maanden = 10.000 euro per maand. De afschrijving in jaar X = 2 maanden x 10.000
euro per maand = 20.000 euro, zodat de machine nog € 590.000 euro waarde is. (N.B. De afschrijving
moet in euro’s zijn, want je kunt geen euro’s per jaar aftrekken van euro’s.). Op de resultatenrekening komt een bedrag van 1/6 kalenderjaar x 120.000 euro per jaar = 20.000 euro per jaar voor dat
kalenderjaar. Dat klopt, want de resultatenrekening in een kalenderjaar is een stroomgrootheid en
wordt dus uitgedrukt in euro per tijdseenheid.
Afschrijvingskosten (2) – Dit zijn kosten ten gevolge van waardevermindering van duurzame productiemiddelen.
Afschrijvingsmethoden – Verschillende systemen die zijn ontwikkeld om de afschrijvingskosten van
een duurzaam productiemiddel gedurende de economische levensduur te verdelen. We kennen: 1)
de lineaire afschrijvingsmethode: men schrijft een vast percentage van de aanschaffingsprijs af; 2) de
afschrijving met een afnemend percentage van de boekwaarde: dit systeem past men toe als jaarlijks
de complementaire kosten stijgen en/of de prestaties jaarlijks afnemen; 3) de afschrijving met een
vast percentage van de boekwaarde: omdat bij dit systeem de jaarlijkse afschrijvingskosten vrij hoog
zijn, past men het toe als de complementaire kosten jaarlijks sterk stijgen dan wel de prestaties jaarlijks sterk afnemen; 4) de annuïteitenmethode: de som van afschrijving en rentekosten wordt per
jaar constant gehouden.
Afsluiten van de order – In de afsluitfase van het verkoopgesprek kunnen verschillende afsluittechnieken worden gebruikt, te weten: 1) de 'alles op een rijtje zetten '-techniek: samenvatting - de 'alternatief' -techniek: keuze voorleggen; 2) de anticipatietechniek: vooruitlopen op de definitieve beslissing.
Afsluitkosten – Dit zijn alle kosten die gemaakt worden bij het afsluiten van een hypotheek. Het gaat
in de meeste gevallen om afsluitprovisie, taxatiekosten, notariskosten en eventueel de kosten voor
de Nationale Hypotheek Garantie. Deze kosten zijn vaak aftrekbaar als deze zijn gemaakt voor de
aankoop, verbetering of onderhoud van de eigen woning.
Afsluitprovisie – Dit is het bedrag dat de geldgever in rekening brengt bij het afsluiten van de hypotheek. Het gaat hier meestal om 1% van de hypotheeksom. Zie ook ‘Provisie’.
Afsluittechnieken – Dit zijn verkooptechnieken waarbij de verkoper probeert de prospect over de
beslissingsdrempel heen te helpen. Belangrijke afsluittechnieken zijn: hoge-druk-techniek, onderdruk-techniek, controlevragen, levertijdtechniek, pauzetechniek, alternatieftechniek, anticipatietechniek.
Afstand bewaren – In sommige beroepen is het belangrijk dat je afstand bewaart ten opzichte van
cliënten of materie. Als je je het leed en de problemen van je cliënten te veel aantrekt, wordt het
werk erg zwaar. Je neemt de dingen die je meemaakt mee naar huis, waardoor je je niet goed meer
kunt ontspannen. De kunst is empathie op te brengen, maar daarin je grenzen te bewaken en een
zekere afstand te bewaren.
Afstandsverkoop – Het contact tussen de vertegenwoordiger en de klant vindt plaats via brief, telefoon telex of iets dergelijks.
Afstandsverkopen – Verkopen door een ondernemer aan een particulier en daarmee gelijk te stellen
personen, waarbij de goederen direct of indirect door of voor rekening van de leverancier worden
vervoerd of verzonden uit een ander EU-land dan dat van aankomst.
Afstemmen vraag en aanbod van diensten – Diensten zijn niet op voorraad houdbaar. De marketingactiviteiten van dienstverlenende ondernemingen zijn er dan ook op gericht vraag en aanbod
beter op elkaar af te stemmen. Dit gebeurt door: 1) aanpassingen in het aanbod (chase demand strategy): in een drukke periode alleen noodzakelijke werkzaamheden, klanten zelf laten inpakken, inzet
van tijdelijk personeel; 2) beïnvloeding van het vraagmoment (level capacity strategy): prijsdifferentiatie, voorverkoop, stimulering vraag in het slappe seizoen, demarketing, enzovoort.
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Afstervingsfase – De laatste fase van de productlevenscyclus. De omzet loopt terug en de winst slaat
veelal om in een verlies. Ook wel afloopfase, afnamefase, neergangsfase of declinefase genaamd.
After market – Vooral bij duurzame consumptiegoederen en investeringsgoederen is sprake van
after market.
After market product – Zie captive product.
After sales – Sales is het aan de man brengen van producten of diensten: verkopen. Echter tegenwoordig is after sales net zo belangrijk geworden. After sales omvat het hele proces na een verkoop
waarbij gekeken en geluisterd wordt of de klant tevreden is, of deze op- of aanmerkingen heeft, het
oplossen van eventuele klachten enzovoorts. Ook het geven van bijvoorbeeld relatiegeschenken valt
onder after sales terwijl dit in veel gevallen pas lange tijd na de aankoop zal gebeuren. After sales is
belangrijk om tevreden klanten te houden en ontevreden klanten tevreden te maken.
After sales service – Service na de verkoop. Installatie, reparatie, onderhoud, training en dergelijke.
Kan betaalde en onbetaalde service zijn. Soms gedurende garantietermijn onbetaald, daarna betaald.
Zie ook: Klachtenbehandeling.
Aftrek nieuw voor oud – Voluit: ‘aftrek wegens veronderstelde verbetering van oud tot nieuw’. Een
bedrag dat, in geval van herstelbare schade, volgens het in de wet vastgelegde schadevergoedingsbeginsel of de polisvoorwaarden in mindering wordt gebracht op de reparatiekosten van de verzekerde zaak. Dit wordt gedaan op grond van het feit dal het verzekerde object na de reparatie in betere staat wordt geacht dan voor de schade, waardoor de verzekerde er in wezen op vooruitgegaan is.
Door toepassing van de aftrek wordt dit gecompenseerd.
Aftrekfranchise – Zie ‘Eigen risico’.
Aftrekpost – Een bedrag dat u in mindering mag brengen op uw belastbaar inkomen voor uw belastingaangifte . Een voorbeeld hiervan is de betaalde hypotheekrente.
Afval bedrijfshuishoudens – Zie ‘Bedrijfsafval’.
Afval gezinshuisoudens – Zie ‘Huishoudelijk afval’.
Afval storten – Storten is in Nederland de minst gewenste manier om ons afval te verwijderen. Voor
afvalstoffen die herbruikbaar zijn of brandbaar geldt een stortverbod. Dat is vastgelegd in het Besluit
stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa), zie aldaar. Er zijn momenteel genoeg stortplaatsen in Nederland voor het afval dat wel gestort moet worden. Als er in de toekomst toch een tekort
komt, dan kan bekeken worden of bestaande stortplaatsen uit mogen breiden. Of om sommige gesloten stortplaatsen te heropenen. Er zullen geen nieuwe stortlocaties komen. Het doel van het
stortbeleid is dat het storten milieuhygiënisch verantwoord en veilig is, en dat de kosten maatschappelijk aanvaardbaar zijn. Daarom is er regelgeving voor het aanbieden en accepteren van afvalstoffen
op stortplaatsen, vastgelegd in Annex II. Meer informatie over het stortbeleid staat in het Landelijk
AfvalbeheerPlan 2 (LAP), hoofdstuk Storten. We hebben verschillende cijfers beschikbaar over storten, ondermeer over de hoeveelheden gestort afval binnen Nederland. Deze cijfers kunt u vinden via
onze pagina Afvalcijfers: storten van afval. Verdere informatie binnen Rijkswaterstaat over storten:
‘Broeikasgassen’, ‘Stortplaatsen en broeikasgassen’.
Afval storten, Annex II – Regelgeving voor het aanbieden en accepteren van afvalstoffen op stortplaatsen. Voor de aanbieding en acceptatie van afvalstoffen op stortplaatsen gelden sinds 21 juli
2009 speciale regels. Deze regels zijn gebaseerd op de Europese Beschikking 2003/33/EG, tot vaststelling van criteria en procedures voor het aanvaarden van afvalstoffen op stortplaatsen (ook wel
Annex II genoemd). Onder een stortplaats wordt verstaan: 'een inrichting voor het verwijderen van
afvalstoffen door deze op of in de bodem te brengen om deze daar te laten'. Het gaat hier dus niet
om hergebruik, recycling of verbranding van afvalstoffen. U heeft er niet mee te maken als u afval
aanbiedt op een milieustraat, afvalscheidingsstation of afvalsorteerinrichting. Het belangrijkste is dat
van bepaalde afvalstoffen gegevens over samenstelling en uitloging van de afvalstroom bekend moeten zijn. Dit betekent dat de afvalstoffen die worden aangeboden aan stortplaatsen in bepaalde gevallen getest moeten worden (bemonsterd en geanalyseerd). Dit geldt zowel voor de ontdoener als
voor de stortplaatsbeheerder. De regelgeving is niet van toepassing op 'monolithische afvalstoffen'.
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Afval storten, Annex II: Wet- en regelgeving – De Annex II van de Europese Richtlijn 1999/31/EG
betreffende het storten van afvalstoffen luidt: 1- Criteria en procedures voor de aanvaarding van
afvalstoffen. 2-Richtlijn betreffende het storten van afvalstoffen [pdf]. Daarnaast is er de Beschikking
2003/33/EG aanvaarding afvalstoffen op stortplaatsen. Hierin worden voor elke stortplaatsklasse
specifieke criteria en/of testmethoden en bijbehorende grenswaarden vastgesteld (volgend uit artikel 16 van de Richtlijn). Beschikking aanvaarding afvalstoffen op stortplaatsen [pdf]. De Europese
regelgeving dient door alle lidstaten omgezet te worden in nationale regelgeving. In Nederland (Nederlandse Annex II: Wet- en regelgeving) zijn dit een wijzigingsbesluit, een wijzigingsregeling en de
nieuwe regeling acceptatie afvalstoffen op stortplaatsen. In het wijzigingsbesluit worden de bepalingen van de beschikking vastgelegd in: 1-Het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen. 2Het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. 3-Het besluit omgevingsrecht
Afval, Aanvragen inzamelvergunning BIA – Voor het aanvragen van een vergunning voor het inzamelen van afgewerkte olie categorie I en II, klein gevaarlijk afval en/of scheepsafvalstoffen is een aanvraagformulier opgesteld. Alle verplichte informatie voor het aanvragen van een inzamelvergunning
is hierin opgenomen. Het aanvraagformulier kunt u vinden op site van ILT onder Documentatie BIA.
In de rubriek Procedure vindt u meer informatie over de procedure bij het aanvragen van een inzamelvergunning. Een lijst van de actuele vergunninghouders en de afvalstoffen die zij in mogen zamelen kunt u in de rubriek Overzicht inzamelaars raadplegen. Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)
voert namens het ministerie van Infrastructuur en Milieu de vergunningverlening uit. De handhaving
met betrekking tot de inzamelvergunning wordt ook onder andere door de ILT gedaan.
Afval, Algemeen verbindend verklaring (Avv) – Producenten en importeurs die een bepaald product
invoeren of op de markt brengen, kunnen de minister verzoeken om een overeenkomst over het
afdragen van een afvalbeheersbijdrage, algemeen verbindend te verklaren. Producenten en importeurs kunnen gebruik maken van dit instrument ter financiering van al dan niet vrijwillige initiatieven
van producentenverantwoordelijkheid. De bedrijven die de overeenkomst gesloten hebben, moeten
wel een belangrijke meerderheid vormen van het totale aantal bedrijven dat hetzelfde product invoert of op de markt brengt. Indien de minister de overeenkomst tot het afdragen van een afvalbeheersbijdrage (verder in deze tekst met ‘overeenkomst’ aangeduid) algemeen verbindend heeft verklaard, betekent het dat alle producenten en importeurs die het betreffende product in Nederland
invoeren of op de markt brengen, verplicht zijn tot het afdragen van een afvalbeheersbijdrage. Dus
ook de producenten en importeurs die niet zijn aangesloten bij de overeenkomst zijn tot deze afdracht verplicht. Overeenkomsten worden voor maximaal 5 jaar algemeen verbindend verklaard.
Indien gewenst moet dus periodiek opnieuw een verzoek om algemeen verbindend verklaring worden ingediend. Het is voor producenten en importeurs mogelijk om een ontheffing aan te vragen van
een algemeen verbindend verklaarde overeenkomst. Verzoeken tot een algemeen verbindend verklaring en de rapportages (meer over rapportages in de rubriek procedure) beoordeelt de ILT, afdeling EVOA en Besluiten Vergunningverlening, namens de minister van Infrastructuur en Milieu.
Afval, Inzamelaarsvergunning – Als een ondernemer als bedrijf in Nederland bedrijfsafval en/of gevaarlijk afval vervoert, inzamelt, er in handelt en/of er in bemiddelt dan is een vermelding op de landelijke VIHB-lijst verplicht. De NIWO behandelt de aanvragen voor vermelding op de VIHB-lijst, zie
‘VIHB-lijst’. Voor inzameling van drie soorten afvalstromen is een speciale inzamelvergunning nodig.
Dit is vastgelegd in het Besluit inzamelen afvalstoffen (BIA). Deze vergunning is verplicht voor de inzameling van categorieën: 1-klein gevaarlijk afval (KGA), 2-afgewerkte olie in bulk (cat I en II) en 3scheepsafvalstoffen. Deze categoriën zijn aangewezen in het Besluit inzamelen afvalstoffen. In het
BIA staan de regels voor de vergunningverlening, Zie ‘Besluit inzamelen afvalstoffen (BIA)’.
Afval, Overige afvalstromen – Overige afvalstromen zijn bijvoorbeeld bedrijfsspecifieke afvalstoffen,
zoals incontinentiemateriaal bij ziekenhuizen en procesgerelateerde afvalstoffen (productuitval, zoals broodafval bij de broodindustrie, visafval bij de visindustrie, etcetera). Vaak komen deze afvalstoffen in grotere hoeveelheden en geconcentreerd vrij. In dat geval is afvalscheiding al snel van een
bedrijf te verlangen en dient de scheidingsplicht dus in de vergunning te worden opgenomen. Net als
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de afvalsoorten waarvoor een concrete richtlijn aanwezig, geldt voor alle overige afvalstromen dat
afvalscheiding verplicht dient te worden gesteld, zodra dit redelijkerwijs van het bedrijf verlangd kan
worden.
Afval: als voorbeeld voor economische noties – Sommige mensen denken dat afval troep is, waardeloos spul. Een ondernemer denkt daar anders over. 1) In eerste instantie is de afval van grondstoffen
een verspilling die leidt tot kosten en dus tot een lagere winst of misschien zelfs een verlies. 2) Maar
als de afval niet te vermijden is, behoren deze kosten tot het productieproces. De ondernemer zal die
kosten doorrekenen in zijn kostprijs en in rekening brengen bij de klant. Zodoende laat de (noodzakelijke) afval een product in waarde stijgen. 3) De ondernemer heeft een economische notie van de
betekenis van afval. Die notie gaat nog verder. Als de afval verkocht kan worden, levert het zelfs geld
op. De afval heeft dan ook waarde. 4) Maar de ondernemer heeft hier niet zoveel aan, want het leidt
tot een verlaging van de kostprijs en daarmee tot een verlaging van de verkoopprijs. 5) Degene die
uiteindelijk voordeel heeft van de waarde van de afval is de klant.
Afvalbeleid – Het afvalbeleid (van de overheid) is erop gericht afval voorkomen of recyclen. De overheid wil afval zo veel mogelijk voorkomen. En afval dat toch ontstaat vooral recyclen. Het afvalbeleid
kent de volgende punten: 1- Zoveel mogelijk afval recyclen. Afval is steeds vaker grondstof voor
nieuwe producten. Zo zijn er minder grondstoffen nodig en komen er minder schadelijke stoffen vrij.
In het Landelijk afvalbeheerplan (LAP) staat het beleid voor afvalstoffen zoals afgewerkte olie, asbest
en afgedankte apparatuur. 2-Zo veel mogelijk de voorkeursvolgorde voor afvalbeheer volgen: de
afvalhiërarchie. Deze voorkeursvolgorde is leidend voor het afvalbeheerbeleid. Het ziet er als volgt
uit: A- voorkomen of beperken; B-voorbereiden voor hergebruik; C-recyclen (vorm van nuttige toepassing); D-anders nuttig toepassen, bijvoorbeeld energieterugwinning en opvulling van mijnen en
groeves; E-veilig verwijderen (verbranden waarbij energieterugwinning niet het belangrijkste doel is
en storten). In het LAP staat voor meer dan 100 afvalstoffen hoe afvalbedrijven deze stoffen moeten
verwerken. Zo heeft oud papier en karton als minimumstandaard: recyclen. Dit betekent dat bedrijven het niet mogen verbranden om energie op te wekken. Maar dat zij er nieuw papier van moeten
maken. 3-Doel: 75% huishoudelijk afval en bedrijfsafval scheiden. Goed scheiden is beter recyclen.
Daarom wil het kabinet dat in 2020 75% van het huishoudelijk afval en het afval van kantoren en
winkels gescheiden is. Dat is wat het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) wil bereiken.
Samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Nederlandse Vereniging van
Gemeentelijke Reinigingsdiensten (NVRD). Door afval te voorkomen en door huishoudelijk afval beter te scheiden, kunnen meer gerecyclede (grond)stoffen worden benut in nieuwe producten. 4-Zo
veel mogelijk afval omzetten naar grondstoffen. Duurzaam en efficiënt gebruik van grondstoffen
beperkt de hoeveelheid afval. Afval kan bovendien verwerkt worden tot een grondstof. Het programma Van Afval Naar Grondstof bestaat uit 8 doelstellingen. De overheid wil bijvoorbeeld de afvalberg verkleinen. Of bedrijven stimuleren hun goederen zo te produceren, dat zij na gebruik makkelijk kunnen worden verwerkt en hergebruikt. Het programma is in 2014 en 2015 een beleidsprioriteit van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM).
Afvalbrengstation – Ook wel ‘Milieupark’, ‘Containerpark’, ‘Milieustraat’. Dit is een locatie die specifiek bestemd is voor het brengen van gescheiden huishoudelijk afval. Milieuparken zijn er in iedere
gemeente. Ze zijn niet bedoeld voor bedrijfsafval en industrieel afval. Andere benamingen zijn recyclagepark, afvalinzamelstation, gemeentewerf, stortbordes, milieu-station, afvalstraat en ecowerf.
Het is een moderne uitvoering van "de stort". Een eerste functie is het scheiden van het afval. Om
afval te kunnen recyclen is het het eenvoudigste wanneer het om te beginnen al apart aangeboden
wordt. Het is technisch lastig en duurder om ongescheiden afval naderhand te scheiden. Scheiding
van afval kan behalve voor recycling ook dienen voor de benutting van de energie-inhoud van het
afval. Een tweede functie is de inzameling van grofvuil, grote voorwerpen, die te groot of te zwaar
zijn om in een vuilnisbak te doen, zoals kapotte meubels, bedden, kasten, koelkasten, tv’s en vloerbedekking. Wanneer burgers dit niet zelf brengen, kan het weliswaar opgehaald worden door de
gemeentereiniging, maar dit kan omwonenden overlast bezorgen, omdat het afval dan enige tijd op
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straat zal liggen. Ook snoeiafval wordt op deze manier, maar dan apart, opgehaald. Afvalbrengstations worden bekostigd uit de gemeentelijke afvalstoffenbelasting of reinigingsrecht en uit betaling
door degenen die het afval brengen. Het beleid per gemeente kan verschillen. In sommige gemeenten dient altijd betaald te worden, in andere gemeenten kan er bijvoorbeeld 4 of 6 keer per jaar kosteloos afval gebracht worden, en moet er voor nog meer leveringen betaald te worden. Inwoners
mogen alleen in de eigen gemeente afval te brengen. Zij dienen zich daarvoor te legitimeren. Soms
ook zijn sommige soorten afval kosteloos te brengen, en dient er voor andere soorten afval betaald
te worden. Voor bouw- en sloopafval dient soms betaald te worden om het brengen van bedrijfsafval, waarvoor het afvalbrengstation niet bedoeld is, te voorkomen.
Afvalfonds Verpakkingen – Het Afvalfonds Verpakkingen int de Afvalbeheersbijdrage bij producten
en importeurs. Als ondernemers meer dan 50.000 kilo verpakkingsmateriaal voor het eerst in Nederland op de markt brengen, of als importeurs verpakkingen verwijderen of afvoeren, dan moeten zij
vanaf 50.000 kilo een Afvalbeheersbijdrage verpakkingen betalen aan het Afvalfonds Verpakkingen.
De Afvalbeheersbijdrage verpakkingen vervangt de per 1 januari 2013 afgeschafte verpakkingenbelasting. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van het materiaal en de soort verpakking (verkoop-,
verzamel- of verzendverpakking). Voor verpakkingen die meer keren te gebruiken zijn, betaalt de
ondernemer eenmalig een bijdrage. U doet jaarlijks opgaaf en aangifte. Daarvoor moet u zich eerst
aanmelden bij het Afvalfonds Verpakkingen. Exporteert u verpakkingen waarover eerder in de keten
de afvalbeheersbijdrage is betaald? Dan kunt u de Afvalbeheersbijdrage verpakkingen voor indirecte
export terugvragen. U doet dit in uw aangifte. Dat kan ook als buitenlandse ondernemer. Voor de
Afvalbeheersbijdrage verpakkingen kunt u gebruik maken van uw verpakkingenadministratie voor de
verpakkingenbelasting. Deze gegevens hebt u nodig voor het opstellen van uw opgaaf en aangifte.
Bewijsstukken en andere documenten moet u tot 7 jaar na het einde van het aangiftejaar bewaren.
U moet ze bij een controle kunnen laten zien.
Afvalhergebruik – Zie ‘Hergebruik’.
Afvalpreventie – Afvalpreventie is één van de hoofddoelstellingen van het afvalstoffenbeleid. Preventie van afval richt zich op het voorkomen of het beperken van het ontstaan van afvalstoffen en
emissies (kwantitatieve preventie). En op het verminderen van de milieuschadelijkheid van afvalstoffen (kwalitatieve preventie). Het ontstaan van afval moet zoveel mogelijk bij de bron worden voorkomen en kan worden gerealiseerd door:1-good-housekeeping; 2-intern hergebruik; 3-efficiënter
gebruik van grond- en hulpstoffen; 4-gebruik van alternatieve grond- en hulpstoffen; 5technologische veranderingen; 6-productaanpassingen. Het beleid voor preventie en het beperken
van de milieudruk als gevolg van het beheer van afvalstoffen ligt vast in het Landelijk Afvalbeheerplan, kortweg LAP genoemd. Bij de aanpak van afvalstromen komt de voorkeursvolgorde, zoals vastgesteld in de Wet milieubeheer en het LAP neer op: 1-Kwantitatieve preventie, het ontstaan van
afvalstoffen wordt voorkomen of beperkt. 2-Kwalitatieve preventie: Bij het vervaardigen van stoffen,
preparaten of andere producten wordt gebruik gemaakt van stoffen en materialen die na gebruik
van het product geen of zo min mogelijk nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaken. Nuttige
toepassing door producthergebruik: stoffen, preparaten, of andere producten worden na gebruik als
zodanig opnieuw gebruikt. Nuttige toepassing door materiaalhergebruik: stoffen en materialen
waaruit een product bestaat worden na gebruik van het product opnieuw gebruikt. Nuttige toepassing als brandstof: afvalstoffen worden toegepast met een hoofdgebruik als brandstof of voor een
andere wijze van energieopwekking. Verbranden als vorm van verwijdering: afvalstoffen worden
verwijderd door deze te verbranden op het land; storten: afvalstoffen worden gestort.
Afvalproductie – Elke twee jaar worden alle afvalgegevens betreffende afvalproductie door industrie, landbouw, diensten en huishoudens verzameld. Deze informatie wordt statistisch gebundeld en
verspreid. Hieraan kan ontleend worden of gestelde milieudoelen worden dan wel zijn gehaald betreffende de hoeveelheid soorten afval, de recycling, de einde-afvalstatus, etc. Maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft met zijn doelstellingen invloed op de afvalproductie: vermindering
energieverbruik, afvalproductie, papiergebruik, etc.
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Afvalrecycling – Recycling (Nederland) of recyclage (Vlaanderen) is het opnieuw gebruiken van materialen. Recycling is iets anders dan hergebruik, waarbij een product (of delen daarvan) opnieuw
wordt gebruikt zonder het daarbij in grondstoffen te scheiden. Recycling kan in verschillende vormen
voorkomen: 1-Recycling van de grondstoffen voor een soortgelijk doel: bijvoorbeeld glas. Sommige
grondstoffen (zoals plastics of papier) gaan er hierbij in kwaliteit op achteruit, ook wel downcycling
genoemd. 2-Recycling van de grondstoffen voor een ander doel: bijvoorbeeld aardolie eerst gebruiken om plastic te maken, en in tweede instantie verbranden om de energie te gebruiken. Een voorwaarde voor recycling is meestal het voorafgaand sorteren van afval. Dit achteraf doen kan eventueel bij metaal nog wel met magneten, en komt verder in arme landen wel voor op vuilnisbelten, maar
is verder meestal te bewerkelijk. Het sorteren vooraf kan met aparte containers voor verschillende
soorten afval: eigen containers van de particulier of het bedrijf waar het afval ontstaat, containers in
de straat of in winkels, en containers in een containerpark. Het gaat bijvoorbeeld om een papiercontainer, glasbak, een kledinginzamelingsbak zoals van KICI, een bak voor klein chemisch afval en een
gft-bak.
Afvalscheiding – Afvalscheiding is het zoveel mogelijk aan de bron scheiden, gescheiden houden en
gescheiden afgeven van afvalstoffen. Nascheiden of sorteren door de inzamelaar of verwerker valt
hier niet onder. Het doel is afval niet te vermengen zodat het goed mogelijk geschikt is voor producthergebruik, materiaalhergebruik of toepassing van afvalstoffen als brandstof. Gescheiden inzameling
gevolgd door nuttige toepassing/hergebruik is in de meeste gevallen ook goedkoper dan het verwijderen van gemengde afvalstoffen. Zie voor afvalvoorschriften in het ‘Activiteitenbesluit’.
Afvalscheiding, Nascheiding – Nascheiding gebeurt door afvalverwerkers. Bij het samenbrengen van
het afval wordt door verschillende scheidingsmethoden (bijvoorbeeld zeven en magnetisme) de verschillende herbruikbare afvalsegmenten voor verbranding of storten uit de afvalstroom gehaald. Een
voordeel is dat er slechts een vervoersbeweging nodig is om het vuil van de producent af te voeren.
Nadelen zijn de extra energie die het kost om het bruikbare product uit de afvalstroom te halen. Een
ander nadeel is dat de vuilstroom die gescheiden wordt van de hoofdstroom vervuild kan zijn door
ander afval.
Afvalscheiding, Redelijkerwijs – Uitgangspunt is dat bedrijven verplicht zijn alle afvalstoffen te
scheiden, gescheiden te houden en gescheiden af te geven, tenzij dat redelijkerwijs niet van hen kan
worden gevergd. Ongeacht de bedrijfssituatie moet gevaarlijk afval (waaronder asbest) altijd gescheiden worden. Daarnaast zijn voor een aantal afvalsoorten richtlijnen voor afvalscheiding opgenomen. In onderstaande tabel staan algemene richtlijnen voor de maximale hoeveelheden weergegeven. Van deze richtlijnen kan afgeweken worden. Met de meerkostentoets afvalscheiding kan het
bevoegd gezag beter onderbouwen wanneer het al dan niet redelijk is afvalscheiding te eisen van
een bedrijf. Een richtlijn van 0 kg betekent dat deze stromen gescheiden moeten worden gehouden,
maar dat hierbij wel een redelijkheidsafweging gemaakt wordt. In bepaalde gevallen kan het niet
redelijk zijn scheiding van deze stromen te verplichten. Dit geldt dan bijvoorbeeld voor kleinere bedrijven waarbij zeer beperkte hoeveelheden van deze afvalstromen vrijkomen en het afsluiten van
extra contracten met inzamelaars voor het apart inzamelen en verwerken te veel kosten met zich
meebrengt. Wanneer de afvalstroom geconcentreerd vrijkomt en eenvoudig te scheiden en gescheiden af te voeren is, kan de verplichting tot scheiden ook bij kleinere hoeveelheden opgelegd worden.
Soms is het ook bij grotere hoeveelheden niet redelijk om afvalscheiding te verlangen. Dit is het geval
als de kosten per ton voor de inzameling en verwerking van de gescheiden afvalstroom meer dan 45
euro hoger liggen dan de kosten per ton voor de inzameling en verwerking van het restafval. Let wel,
als het bedrijf niet wil meewerken is het bedrijf zelf verantwoordelijk voor het aantonen dat met de
scheiding van bepaalde stromen de bedrijfsvoering onevenredig wordt belast. Het is vervolgens aan
het bevoegd gezag om een beslissing te nemen over het al dan niet verplicht stellen van de scheiding
van de betreffende afvalstro(o)m(en).
Afvalscheiding, Voor- of bronscheiding – De eindgebruiker scheidt bij de bron de verschillende afvalstromen. Particulieren scheiden bijvoorbeeld voor het weggooien glas, blik, metaal, papier- en karUitgeverij Streutker
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tonafval, kunststof verpakkingen, groente-, fruit- en tuinafval (gft) en lompen zodat alleen een reststroom in de vuilnisbak terecht komt. Voordeel hiervan is dat er een relatief schone vuilstroom is.
Nadeel is dat het apart inzamelen van deze reststromen extra vervoersbewegingen met zich mee
brengt ten opzichte van het als een stroom afvoeren van afval. Ook dient de burger veel verschillende containers, zakken en kratten te kunnen bergen en wordt de ophaalfrequentie soms verlaagd.
Afvalstoffen – De definitie van afvalstoffen luidt: Afvalstoffen zijn alle stoffen, preparaten of voorwerpen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen. Als
een stof of voorwerp een afvalstof is, gelden er bepaalde administratieve en financiële verplichtingen. Als het geen afvalstof is, dan gelden andere verplichtingen. Voor het verwerken, toepassen en
vervoeren van afvalstoffen zijn er specifieke regels en vergunningprocedures. Er zijn drie verschillende situaties mogelijk waarbij stoffen volgens de Wet milieubeheer geen afval (meer) is zijn: A) Er
bestaan afvalstoffen, maar waarop hoofdstuk 10 van de Wet milieubeheer niet op van toepassing is,
en dus daar niet als afvalstof worden genoemd. Het gaat dan om de stoffen, preparaten en voorwerpen die in artikel 10.1a, eerste lid zijn genoemd. Dit zijn onder andere: 1-Radioactieve afvalstoffen. 2Niet-verontreinigde grond en ander van nature voorkomend materiaal, afgegraven bij bouwactiviteiten, als vaststaat dat het materiaal in natuurlijke staat zal worden gebruikt voor bouwdoeleinden op
de locatie waar het werd afgegraven. 3-Uitwerpselen, stro en ander natuurlijk, niet-gevaarlijk landof bosbouwmateriaal dat wordt gebruikt voor een aantal met name genoemde toepassingen. Zie ook
onze pagina's Groenafval en regelgeving (De verplichting voor gemeenten om GFT-afval gescheiden
in te zamelen is in de Wet milieubeheer blijven staan. Wel hebben gemeenten vrijheid in het uitvoeren van de inzameling). 4-Dierlijke bijproducten, met inbegrip van verwerkte producten, in de zin van
EG-verordening nr. 1774/2002, behalve bestemd om te worden verbrand of gestort of voor gebruik
in een biogas- of composteerinstallatie. B) Met het vrijkomen van afvalstoffen komen ook bijproducten vrij. Dit zijn geen afvalstoffen. Zie ‘Bijproducten’. C) Een afvalstof die voldoet aan de criteria voor
de ‘einde-afvalfase’ is heeft niet langer meer de status afvalstof. Dat is het geval als die afvalstof een
behandeling voor nuttige toepassing heeft ondergaan, en voldoet aan specifiek daarvoor opgestelde
criteria. Zie ‘Einde-afvalstatus’.
Afvalstoffenheffing – Als particulier betaalt u afvalstoffenheffing als u gebruiker bent van een zelfstandige woonruimte (bijvoorbeeld huurder of woningeigenaar die ook het huis bewoont). Het
maakt niet uit of u veel, weinig of zelfs helemaal geen afval aan de straat zet. Belangrijk is dat er afval
kan ontstaan. Om deze reden betalen ook eigenaren van onder andere recreatiewoningen afvalstoffenheffing. Voor de afvalstoffenheffing gelden twee vaste tarieven. Een tarief voor een éénpersoonshuishouden en een tarief voor een meerpersoonshuishouden. De hoogte van het tarief is niet
afhankelijk van de hoeveelheid afval die u aanbiedt. Het maakt dus niet uit of u veel, weinig of zelfs
helemaal geen afval aan de straat zet. U betaalt afvalstoffenheffing voor het ophalen en verwerken
van huisvuil van woningen, woonwagens en woonboten.
Afvalstoffenkaarten – In de vorm van afvalstoffenkaarten zijn voor een aantal relevante afvalstromen de belangrijkste aandachtspunten wat betreft de gescheiden inzameling op een rijtje gezet. Het
betreft hier het deel van de afvalstromen dat in principe bij ieder bedrijf vrij kan komen. Naast een
korte beschrijving van de afvalstroom komen aspecten aan de orde als: wat wel en wat niet scheiden,
welke inzamelmiddelen kan ik het beste gebruiken en op welke wijze, wat zijn de kosten en baten
van de gescheiden inzameling en bij wie kan ik meer informatie over de betreffende afvalstroom
krijgen. De volgende kaarten zijn digitaal beschikbaar: • Gevaarlijk afval; • Papier/karton; • Glas; •
GFT en groenafval; • Kunststof; • Hout; • Textiel; • Metalen; • Elektrische en elektronische apparatuur (EEA).
Afvalstoffenregistratie – Als u zich van afvalstoffen ontdoet of deze vervoert, moet u een afvalstoffenregistratie bijhouden. Voor bedrijfsafval gelden speciale regels. Deze hebben te maken met het
scheiden, inzamelen en registreren van afval. U moet bedrijfsafvalstoffen zoveel mogelijk scheiden,
gescheiden houden en gescheiden afgeven. Voor gevaarlijk afval gelden strengere regels. Bedrijven
moeten gevaarlijk afval altijd scheiden. Gevaarlijk afval is afval dat schadelijk is voor mens, dier of
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milieu. Met de richtlijnen van Rijkswaterstaat Leefomgeving kunt u nagaan of u ook uw nietgevaarlijke afval moet scheiden. In sommige gemeenten kunt u uw bedrijfsafval laten ophalen of het
zelf brengen naar een afvalbrengstation of milieustraat. U betaalt hiervoor meestal reinigingsrecht of
afvalstoffenheffing. In andere gemeenten halen particuliere bedrijven het bedrijfsafval op. Uw gemeente is niet verplicht uw bedrijfsafval op te halen. Ook niet als u op hetzelfde adres huisafval aanbiedt. Geen regeling voor bedrijfsafval in uw gemeente? Dan moet u uw bedrijfsafval afgeven bij een
erkende afvalinzamelaar of afvalverwerker. Heeft u veel verpakkingsafval? Dan moet u betalen voor
het ophalen en recyclen ervan. Heeft u afvalwater? En wilt u dit direct lozen in het oppervlaktewater? Dan heeft u een watervergunning nodig.
Afvalverbrandingsinstallatie (AVI) – Een afvalverbrandingsinstallatie (AVI) is een installatie die specifiek bestemd is voor het verbranden van afval. Bij het verbranden ontstaan ook schadelijke stoffen.
Om die reden zijn de verbrandingsinstallaties uitgerust met uitgebreide rookgaszuiveringen bijvoorbeeld voor de verwijdering van zuren zoals waterstofchloride, waterstoffluoride, zwaveligzuur, stikstofoxides, stof en zware metalen zoals lood en kwik en organische stoffen zoals dioxines. De warmte
die vrijkomt bij de verbranding van het afval kan nuttig worden aangewend voor warmtedistributie
(stadsverwarming), in de industrie of voor het opwekken van elektriciteit. Zo werkt de straatverlichting en de tram en de metro in Amsterdam op elektriciteit opgewekt uit het huishoudelijk restafval
van deze stad. In afvalverbrandingsinstallaties wordt vaak ook biomassa meegestookt. Niet al het
afval is brandbaar. De restproducten, zoals vliegas en bodemas, worden wel grotendeels nuttig toegepast. Een klein deel hoeft gestort te worden. Vliegas wordt bijvoorbeeld toegepast als vulstof
in asfalt en bodemas wordt gebruikt als ophoogmateriaal in de wegenbouw. Extra maatregelen zorgen ervoor dat de verontreiniging die in de bodemas zit niet in de grond terecht komt. Zo wordt het
speciaal verpakt verwerkt. Het voordeel is dat dit goedkoper is dan ophogen met zand.
Afvalverwerker – Een afvalverwerker is een bedrijf dat het afval sorteert, verbrandt of stort. Nederlandse afvalverwerkers waren voorheen vaak onderdeel van de overheid, tegenwoordig zijn het
voornamelijk commerciële bedrijven.
Afvinken – Vinkjes zetten in een kolom zodra een boekingspost op juistheid is gecontroleerd. Synoniem: vinken.
Afzet – Aantal verkochte eenheden in een periode [stuks/periode]. Zie ook: bedrijfseconomischemodellen.nl. Synoniem: verkopen. Misconceptie: omzet.
Afzetmarkt – Voor autobedrijven is dit gelijk aan de verzameling van afnemers (klanten, prospects).
Afzetspreiding – De ratio (in %) tussen het aantal outlets waarin een bepaald merk verkocht wordt
en het aantal outlets voor de betreffende productsoort.
Afzetspreiding – Zie ‘Distributie-intensiteit’, ‘Verkrijgbaarheid’.
Afzetverwantschap – Kenmerk van een assortiment of productgroep. Mate waarin producten binnen
het assortiment of de productgroep verwant zijn in de wijze waarop ze worden afgezet: zelfde kanaal, zelfde soort verkooppersoneel, zelfde (soort) campagne, etc.
AG (1) – Actuarieel Genootschap
AG (2) – Avarij-grosse
AGB – Zie ‘Consumentenpanels’.
Agency kosten (Anglicisme) – Kosten voor het meten van de activiteiten van een agent (werknemer
of directielid) die deze in opdracht van een principal (leidinggevende of buitenstaander) uitvoert.
Agency theory (Anglicisme) – Theorie die zicht richt op het oplossen van agency-problemen, d.w.z.
situaties waarin een partij de principal (bijvoorbeeld een leidinggevende of een aandeelhouder) is en
opdrachten geeft aan de andere partij, genaamd de agent (bijvoorbeeld een werknemer resp. een
directielid). Problemen ontstaan als principal en agent conflicterende belangen hebben of als de kosten voor het meten van de activiteiten van de agent hoog zijn.
Agenda setting theorie – Een visie op media (krant, tijdschriften, radio, televisie, etc.), die stelt dat
media bepalen waarover wij praten.
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Agent – Een in onbruik geraakte benaming voor een - veelal maatschappijgebonden - verzekeringstussenpersoon. Zie ook ‘Bemiddelaar’, ‘Tussenpersoon’.
Agent – Ook wel handelsagent of fabrieksagent. Zelfstandige onderneming, die bemiddelt bij het tot
stand komen van contracten. Agent wordt geen juridisch eigenaar van de goederen, koopt dus niet
voor eigen risico in. Vaak heeft agent eigen exclusief rayon. Zie ook ‘Handelsagent’.
Agent middlemen – Handelsbemiddelingsbedrijven.
Agent name delivery – Het tonen (leveren) van een andere pagina wanneer een bepaalde agent
(spider) langskomt. Op de server kan worden ingesteld dat wanneer bijvoorbeeld de spider van
Google langskomt (Agent name=GoogleBot) er een andere pagina wordt getoond dan wanneer er
een gewone bezoeker langskomt. Agent name delivery is, wat zoekmachine optimalisatie betreft,
een vorm van spam. Zie ook Cloaking.
Agent, Gevolmachtigd – Zie ‘Gevolmachtigd agent’.
Agentschap – Wanneer een verzekeringsmaatschappij en een tussenpersoon zijn overeengekomen
dat de tussenpersoon kan bemiddelen tussen deze verzekeringsmaatschappij en de (aspirant)verzekerden, spreekt men van een agentschap. De bestaande verzekeringen die middels deze bemiddeling tot stand zijn gekomen worden ook wel met de term 'agentschap' of met de term 'portefeuille' aangeduid.
Aggravatie – Het verschijnsel, vooral in de medische variasector (ongevallen-, ziekte- en arbeidsongeschiktheidsverzekering), dat de verzekerde de bezwaren van een aanwezige storing van zijn gezondheid overdrijft of bestaande toestanden erger maakt of doet schijnen, met het oogmerk om een
hogere uitkering te krijgen. Zie ook ‘Moreel risico’, ‘Simulatie’, ‘Aggregate loss limit’.
Aggregate deductible – Eigen risico dat niet geldt per schadegeval, maar voor een bepaalde periode,
bijvoorbeeld een jaar. De verzekeraar vergoedt de schade krachtens de verzekeringsovereenkomst
voor zover het 'aggregate deductible' wordt overschreden.
Aggregate limit – Dit is het bedrag, dat de maximale aansprakelijkheid van de verzekeraar aangeeft
voor alle schadegevallen bij elkaar gedurende een bepaalde periode.
Aggregatie – Ander woord voor samenvoegen. Als woord treft u het aan in begrippen als geaggregeerde marketing, marktaggregatie. Ook het samenvoegen van segmenten of klantengroepen, contrasegmentatie is een vorm van aggregatie.
Agio (1) – 1) De premie die een onderneming vraagt bij de emissie (uitgifte) van een aandeel als die
meer waard is dan erop staat. Dus een aandeel met een nominale waarde van bijvoorbeeld € 50,- dat
door de NV wordt uitgegeven voor € 80,- levert een agio op van € 30,- [euro/aandeel]. 2) De premie
die een onderneming vraagt bij de emissie (uitgifte) van een obligatie als die meer waard is dan erop
staat. Dat kan gebeuren als de werkelijke interest inmiddels lager is dan de interest die in de obligatielening is vastgelegd. De ondernemer zal het agio in de loop van de tijd verreken met de interestkosten, zodat die dan feitelijk omlaag gaan in de periode waarop de interest drukt. NB. Voor obligaties bestaat ook de mogelijkheid dat ze met een disagio verkocht worden. Bij aandelen is het wettelijk verboden om te emitteren (dus in omloop brengen) tegen een prijs die lager is dan de nominale
waarde.
Agio (2) – Opgeld. Het bedrag dat aandeelhouders bij het nemen van aandelen boven de nominale
waarde in de vennootschap storten.
Agioreserve – 1) Deel van het eigen vermogen dat verkregen is door aandelen in omloop te brengen
tegen een koers die hoger is dan de waarde die op de aandelen staat vermeld [euro]. 2) Deel van het
eigen vermogen dat verkregen is door obligaties in omloop te brengen tegen een koers die hoger is
dan de waarde die op de aandelen staat vermeld [euro]. De ondernemer zal dit agio in de loop van
de tijd verreken met de interestkosten, zodat die dan feitelijk omlaag gaan in de periode waarop de
interest drukt. Daardoor is het geen vreemd vermogen maar eigen vermogen.
Agreement on government procurement – In 2005 zijn het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (Bao) en het Â Besluit aanbestedingen speciale sectoren (Bass) gepubliceerd, waar-
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in de twee Europese aanbestedingsrichtlijnen zijn geïmplementeerd. De Bao en de Bass bevatten de
regels voor het verstrekken van bepaalde opdrachten door aanbestedende diensten.
AIDA (1) – Formule die de fasering van het verkoopgesprek weergeeft. Aandacht (Attention), Interesse (Interest), Drang tot kopen (Desire) en Aanschaffing (Action).
AIDA (2) – 1) Stadia die een prospect doormaakt: van 'attention' (aandacht), via 'interest' (belangstelling) en 'desire' (verlangen) tot 'action' (koopdaad ofwel actie). Een hiërarchisch model dat tracht aan
te geven hoe reclame werkt. 2) Formule die de fasering van het verkoopgesprek weergeeft. Aandacht
(Attention), Interesse (Interest), Drang tot kopen (Desire) en Aanschaffing (Action). Zie ook Zie ‘Aanvaardingsproces’.
AIDA (3) – AIDA is een marketingmodel waarbij vier belangrijke stappen worden doorlopen in het
aantrekken en behouden van een klant. Dit kan zijn telefonisch of in reclame maar ook in een winkel.
Het AIDA model kan heel breed getrokken worden. Een consument doorloopt, volgens het AIDA model, tijdens het aankoop proces 4 stappen: Attention (aandacht trekken van de consument), Interest
(interesse wekken bij de consument, behoeften aanspreken), Desire (verlangen opwekken bij de
consument dat het product de behoeften vervult), Action (consument aanzetten tot actie: het kopen
van een product). Het AIDA model is afkomstig uit de traditionele marketing en in de loop der jaren
regelmatig aangepast. Het AIDA model is ook prima toepasbaar in de Internet marketing. Zo wordt er
tegenwoordig vaak nog een S (AIDAS) achter gezet. De S staat voor satisfaction: de klant moet tevreden zijn. Tegenwoordig wordt er veel meer aandacht besteed aan service en after sales. Ook wordt
er soms een C tussen geplaatst (AICDA of AICDAS). De C staat voor conviction: overtuigen. Nadat de
interesse van de consument is gewekt wil men de klant graag overtuigen. Dit wordt soms als aparte
stap in het aankoop proces gezien.
AIDA (4) – Association Internationale de Droit des Assurances
AIDA (5) – 1) Attention. De consument moet op het idee komen dat hij een mooie vakantie nodig
heeft. In veel gevallen gebeurt dit offline. De consument hoort de mooie verhalen van een collega die
net terug komt is van Cuba. De collega is vol verhalen over witte stranden, blauwe zeeën en cocktails.
In veel gevallen hoeft een travel site een consument niet op de hoogte te brengen van de optie om
eens een vakantie te nemen. 2) Intrest. Als de consument al een beetje weg droomt over die witte
stranden en rode cocktails, heb je de consument al een heel eind naar Intrest getrokken. De klant is
gewezen op het heerlijke gevoel wat hij bij de vakantie krijgt. Dit kan nog extra gestimuleerd worden
door een bezoeker zijn ideale vakantie te laten zoeken d.m.v. een goede zoekmachine. 3) Desire. In
de derde stap is het de kunst om de geïnteresseerde consument tot een verlangende consument te
maken. Denkt de geïnteresseerde klant dat een reis naar Cuba veel te duur is? Geef hem een mooie
aanbieding en hij kan zijn droomreis bijna niet meer weerstaan. 4) Action. Dit is de stap waar het
grote geld zit. De klant heeft nu al een mooie reis naar Cuba gevonden, vindt de prijs te overzien en
zit nu klaar om de reis te boeken. Help de klant de laatste drempel over door hem een heldere boekingsmodule voor te schotelen en hem een paar referenties van andere (blije) vakantiegangers voor
te schotelen, mocht dat laatste nog nodig zijn.
AIO-metingen – Dit is een levensstijlonderzoek op basis van vele beweringen, verdeeld over de gebieden Activiteiten, Interesses en Opinies (AIO): 1) activiteiten (hoe wordt de tijd besteed): hobby,
winkelen, verenigingen, werk, vakantie, huishouding, sociale bezigheden, sport. 2) Interesses (naar
welke zaken gaat de belangstelling uit): gezin, eten, buurt, huis, media, mode, werk, carrière. 3) Opinies (hoe staat men tegenover zichzelf en de maatschappij): politiek, toekomst, het leven, economie,
milieu, geld, onderwijs, sociale problemen.
AJAX – AJAX staat voor Asynchronous JavaScript and XML en is een programmeertaal die het mogelijk maakt interactieve webpagina's asynchroon gegevens van de webserver op te laten halen. Het
grote voordeel hiervan is dat pagina's bij een nieuwe actie niet in het geheel ververst hoeven te worden. De introductie van AJAX vond plaats in februari van 2005 door Jesse James Garrett en werd al
snel opgepikt door Google en Amazon. Een goed voorbeeld van AJAX is de tool Google Suggest, die
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bij het intypen van een zoekterm automatisch, zonder de pagina te verversen, een zoeksuggestie
weergeeft.
AKA – Arbeidsmarkt gekwalificeerd assistent is een eenjarige niveau-1-opleiding die is bedoeld om
jongeren de ruimte te geven om zich te kunnen oriënteren op een bepaalde sector binnen het beroepsonderwijs. Daarnaast leren de jongeren sociale en arbeidsvaardigheden zoals werkritme en
klantencontact.
Akte (1) – Een akte is een Notarieel document waarin zaken worden vastgelegd. Akten waar u mee te
maken krijgt bij het kopen van een huis zijn onder andere de akten waarin de overdracht van een
huis of een hypotheek wordt vastgelegd.
Akte (2) – Een in art. 156 lid 1 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering gedefinieerd begrip:
een ondertekend geschrift, bestemd om tot bewijs te dienen. Er zijn twee varianten: de authentieke
akte en de onderhandse akte. Een akte levert ten aanzien van een daarin opgenomen verklaring tussen partijen dwingend bewijs op van de waarheid.
Akte (3) – In de ruimste betekenis: rechtshandeling (BW art.169 oud).Geschrift opgemaakt tot bewijs
ener rechtshandeling: onderscheiden in authentieke, onderhandse, huiselijke papieren, enz. Voor dit
Nederlandse (en Franse) begrip akte kent het Duits het woord oorkonde; in tegenstelling daartoe zijn
in het Duits ' Akten' geschriften die niet oorkonden, dus in onze zin juist geen akten zijn.
Akte (4) – Document, overeenkomst, stuk, brevet, bul, bewijs, diploma, getuigschrift, oorkonde, processtuk, bewijsstuk.
Akte van cessie – Schriftelijk stuk waarmee vorderingen op naam worden geleverd. Veelvuldig gebruikt bij motorrijtuigverzekering: de verzekerde draagt zijn rechten op schadevergoeding over, zodat betaling rechtstreeks aan de reparateur kan geschieden.
Akte van disakkoord – Schriftelijk stuk dat wordt opgesteld wanneer twee experts inzake een
(brand)schade niet tot overeenstemming kunnen komen. In de akte wordt beider taxatie opgenomen, waarna het document de derde schatter wordt overhandigd. Deze dient vervolgens binnen de
grenzen van de taxaties van de eerste schatters zijn taxatie vast te stellen.
Akte van levering – De akte van levering wordt ook wel transportakte genoemd en bewerkstelligt de
eigendomsoverdracht van een woning. De akte wordt opgemaakt door de notaris. Van de originele
akte (minute) maakt hij ook een afschrift. Beide documenten worden ondertekend door de kopers,
verkopers en de notaris. De notaris laat het afschrift inschrijven in de openbare registers. Na de inschrijving wordt de koper eigenaar van de woning en zal dit ook geregistreerd staan bij het kadaster.
Akte van taxatie – Schriftelijk stuk waarin de experts de omvang van een brandschade plus kosten
vastleggen. In de akte moet overeenkomstig de voorwaarden van de Nederlandse Beurs Brandpolis
worden vermeld: de waarde van de zaken vóór het evenement; de waarde van de zaken ná het evenement, het verschil tussen beide waarden en, indien de zaken die voor herstel vatbaar zijn.
Akte, Authentieke – Zie ‘Authentieke akte’.
Akte, Onderhandse – Zie ‘Onderhandse akte’.
AKW – Algemene Kinderbijslagwet
Alarmeringsdiensten – Organisaties die hulp verlenen bij uiteenlopende soorten van ongevallen,
pech en moeilijkheden in het verkeer, in en om het huis en op reis. Recht op deze hulpverlening
wordt geboden in combinatie met, of als onderdeel van verzekeringen als motorrijtuig-, ziektekosten-, reis- en uitgebreide opstal- of inboedelverzekeringen.
Alarmservice – Van een opstal- of inboedelverzekering deel uitmakende franjedekking, die hulpverleningsfaciliteiten biedt zoals persoonlijke psychosociale hulp voor slachtoffers van brand, beroving,
vandalisme en afpersing, het uitvoeren van noodreparaties, vervanging van sloten na braak of verlies
of diefstal van sleutels, etc.
Alarmsignalen – Aanwijzingen dat er mogelijk iets fout is met de uitwerking van een vraagstuk: a) de
vraag is makkelijker dan je verwachtte; b) er blijft een gegeven ongebruikt over; c) de uitkomst is een
ongelukkig getal; d) de vraag is moeilijker dan je verwachtte; f) een belangrijke formule uit het boek
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wordt niet gebruikt. Al deze ervaringen zijn aanleiding om het antwoord nog eens te controleren,
maar ze zijn geen bewijs dat je het verkeerde antwoord gevonden hebt.
Alcoholclausule – Beperkende bepaling, voorkomend in polissen van motorrijtuigverzekering. Uitgesloten is schade ontstaan terwijl de bestuurder in kennelijke staat van dronkenschap of het onder
zodanige invloed van alcohol (of andere bedwelmende of stimulerende middelen) verkeerde, dat
deze niet meer in staat kon worden geacht het motorrijtuig naar behoren te besturen. Veel verzekeraars hebben deze uitsluiting niet opgenomen of alleen opgenomen ten aanzien van cascoschade aan
het voertuig.
Alexa – Alexa is een zoekmachine waarmee je naar achtergrond informatie van sites kunt zoeken.
Alexa werd opgericht in 1996. De Alexa Web Search draait op technologie van Amazon.com. Alexa
noemt zichzelf de "Web Information Company" en is een onderdeel van Amazon.com.
Alexa Internet Inc. – Alexa Internet, Inc. is de officiële naam van het bedrijf achter de Amerikaanse
zoekmachine en ranking organisatie Alexa. Zie voor meer info bij Alexa.
Alexa Rank – Alexa Rank is een ander woord voor Alexa Traffic rank. Zie voor meer info bij Traffic
rank.
Alexa ranking – Alexa ranking is een ander woord voor Alexa Traffic rank. Traffic Rank is de naam van
het algoritme dat Alexa gebruikt om te bepalen wat de meest bezochte sites van het internet zijn. Zie
voor meer info bij Traffic rank.
Alexa Toolbar – De Alexa Toolbar is een functie die je aan je browser kunt toevoegen en die achtergrond informatie geeft over de bezochte sites. Verder is er een zoekmachine geïntegreerd. In september 1997 wordt de Alexa Toolbar gelanceerd. De toolbar biedt informatie over sites zoals over
traffic rank, gerelateerde links, snelheid en toegang tot de Encyclopaedia Britannica. In 2004 wint de
Alexa Toolbar de tweede prijs voor de beste toolbar bij de Search Engine Watch Award. De Google
Toolbar wint de eerste prijs.
Alexa Top 500 – Alexa top 500 is de lijst met de 500 meest bezochte sites op het web volgens Alexa.
Alexa publiceert de lijsten met de meest populaire sites en vermeldt welke positie ("traffic rank"
genaamd) de site heeft. De Alexa top 5 van de meest gebruikte sites ter wereld ziet er bijvoorbeeld
als volgt uit: Yahoo!, Google, Microsoft Network (MSN), YouTube, Windows Live.
Alfanumerieke gegevens – Gegevens bestaande uit getallen en letters.
Algemeen economisch winstbegrip – Winst waarbij (op grond van opportunity costing) de beloning
van de aandeelhouders of eigenaren al in de berekening is betrokken (economic concept of profit).
Dit in tegenstelling tot het bedrijfseconomische winstbegrip waar de aandeelhouders of eigenaren
nog beloond moeten worden. Volgens de micro-economie zal er op lange termijn bij volledige concurrentie een situatie ontstaan waar geen enkel bedrijf winst maakt. Bedrijfseconomisch is dit absurd, omdat een bedrijf dat geen winst maakt, geen vergoeding kan geven aan de eigenaren of aandeelhouders voor de inzet van hun arbeid en/of hun vermogen. Het verschil in inzicht vloeit voort uit
de andere wijze waarop de term winst gedefinieerd wordt.
Algemeen verbindend verklaring (Avv) – Zie ‘Afval, Algemeen verbindend verklaring (Avv)’.
Algemene aansprakelijkheidsverzekering – Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen kunnen worden onderscheiden in de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) en de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB). Een algemene aansprakelijkheidsverzekering dekt de aansprakelijkheid van een verzekerde, ongeacht waarmee hij de schade toebrengt.
Algemene beheerskosten – Wettelijk voorgeschreven term voor de algemene kosten, variant 3 [euro/periode] {Externe Verslaggeving, zie bij de wettelijke modellen: model F, model H en model J}. De
interestkosten vallen buiten deze post en staan apart vermeld op de Winst- en verliesrekening onder
de post rentelasten.
Algemene economie – Het terrein van de economie dat zich bezig houdt met maatschappelijke problemen voor zover die verband houden met geldstromen of met waardering in geld. De onderdelen
die daar onder andere bij behoren zijn allocatie (via vraag en aanbod) zoals bestudeerd in de microeconomie, ontwikkelingen in werkgelegenheid en economische groei zoals bestudeerd in de macroUitgeverij Streutker
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economie, geldstromen en monetaire instanties zoals bestudeerd bij de monetaire economie, en
internationale geld- en kapitaalstromen zoals bestudeerd bij internationale economische betrekkingen. Synoniemen: staathuishoudkunde en economie.
Algemene Kinderbijslagwet (AKW) – De Algemene Kinderbijslagwetheeft als doel een financiële tegemoetkoming te verstrekken aan verzekerden die kinderen verzorgen en opvoeden.
Algemene kosten – 1) Kosten voor het management van bedrijven [euro/periode] {Bedrijfsadministratie en Interne Verslaggeving}. Zie ook: bedrijfseconomische-modellen.nl. 2) Onderdeel van de
overheadkosten [euro/periode] {Interne Verslaggeving}. Zie ook: bedrijfseconomische-modellen.nl.
3) Kosten die samenhangen met het management van bedrijven, maar dan exclusief interestkosten
[euro/periode] {Externe Verslaggeving}. Zie ook: bedrijfseconomische-modellen.nl. 4) Onderdeel van
de overheadkosten maar dan exclusief interestkosten [euro/periode] {Externe Verslaggeving}. Zie
ook: bedrijfseconomische-modellen.nl. 5) Onderdeel van de verkoopkosten en langs die kant opgenomen in de commerciële kostprijs [euro/periode] {Kostencalculatie}. Misconceptie opslag voor algemene kosten [euro/stuk] {Kostencalculatie}.
Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) – Een AMvB is een besluit van de regering, waarin wettelijke regels nader worden uitgewerkt. Een aantal zaken kan de regering zonder toestemming van het
parlement zelf regelen. Gaat het om een regeling die veel mensen aangaat. Dan spreken we van een
AMvB.
Algemene nabestaandenwet (Anw) – Als jij dood gaat kan je partner recht hebben op een Anwuitkering. Het recht op een Anw-nabestaandenuitkering is afhankelijk van inkomen, leeftijd, gezinssamenstelling en mate van arbeids(on)geschiktheid van de nabestaande. De kans dat je partner recht
heeft op een Anw-nabestaandenuitkering is niet zo groot. Indien je partner kinderen onder de 18
verzorgt heeft je partner recht op een halfwezenuitkering. Deze uitkering is onafhankelijk van het
inkomen van je partner. Ook voorziet de Anw – tot een bepaalde leeftijd – in een uitkering voor je
kinderen als die ouderloos zijn geworden.
Algemene Ouderdomswet (AOW) – Pensioenuitkering waarop iedereen die in Nederland heeft gewoond vanaf zijn 65e recht heeft. De hoogte van de AOW is afhankelijk van je leefsituatie. Iedere
burger die tussen zijn of haar 15e en 65e levensjaar in Nederland woont, bouwt jaarlijks 2% AOW op.
Wanneer je gedurende deze periode in het buitenland woont, heeft dit gevolgen voor je AOW.
Algemene Politieke En Financiële Beschouwingen – Op de derde dinsdag in september wordt de
Troonrede voorgelezen en de Miljoenennota bekend gemaakt. Enkele weken later worden de grote
lijnen hiervan in de Tweede Kamer besproken, dat noemen de algemene politieke en financiële beschouwingen.
Algemene Vervoerscondities (AVC) – Gedeponeerde vervoerscondities met betrekking tot het vervoer van goederen over de weg, waarbij zowel het begin- en eindpunt van de reis binnen Nederland
liggen. In de condities worden de rechten en plichten geregeld van de opdrachtgever (de verlader) en
de vervoerder van goederen voor derden.
Algemene verzekeringsvoorwaarden – Voorwaarden die voor alle tot dezelfde soort behorende
verzekeringen van toepassing zijn. Hierbij kan men denken aan de wijze van premiebetaling, het aangaan en beëindigen van de verzekering, de schaderegeling en bepaalde uitsluitingen.
Algemene voorwaarden (1) – De Algemene voorwaarden zijn het onderdeel van de verzekeringsvoorwaarden waarin de algemene bepalingen van de overeenkomst van verzekering zijn neergelegd
zoals de duur van de overeenkomst, de premiebetaling, wijziging van premie en/of voorwaarden en
de verplichtingen bij schade.
Algemene voorwaarden (2) – In de algemene voorwaarden worden de schriftelijke bedingen beschreven en deze dienen in een overeenkomst te worden opgenomen.
Algemene zoekmachines – Algemene zoekmachines zijn zoekmachines die alle beschikbare bronnen
op het internet proberen te indexeren. Bekende voorbeelden zijn: Google, Yahoo!, Live Search, Ask,
ilse. Vaak hebben deze zoekmachines ook specialistische zoekmachines zoals Book search, image
search, video search en academic search. Zie voor meer info bij zoekmachine
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Algoritme (1) – Een algoritme is een reeks van instructies die gegeven wordt om een bepaald doel te
bereiken. In het geval van zoekmachines is het algoritme de reeks instructies die bepaalt welke pagina op welke plaats in de Ranking moet komen. Dit algoritme wordt natuurlijk nooit exact vrijgegeven;
iedereen wil wel een eerste plaats bemachtigen. Wel geven zoekmachines vaak tips aan webmasters
waar zij rekening mee dienen te houden wanneer ze een goede positie wensen te bereiken. Bij Google zijn dit de Richtlijnen voor webmasters.
Algoritme (2) – Een voorschrift hoe je een berekening stap voor stap uit kunt voeren. Een kant en
klaar oplossingspad dat met zekerheid leidt tot de goede uitkomst, mits goed afgehandeld. Het lijkt
op een recept uit een kookboek. Daar staat ook stap voor stap aangegeven hoe je een gerecht moet
klaar maken. Als je het recept nauwkeurig volgt, kom je vanzelf tot een goed resultaat.
Aliment – Een enigszins gedateerde benaming voor de toevoer van nieuwe zaken.
All metatag – De all metatag is een stukje code die onder water (uit het zicht) in een pagina wordt
geplaatst en waarin wordt aangegeven dat alles op een pagina geïndexeerd mag worden. De All metatag ziet er als volgt uit: &lt;meta name="robots" content="all"&gt. In feite heeft deze metatag dezelfde functie als de index, follow metatag: &lt;meta name="robots" content="index, follow"&gt. De
All metatag wordt relatief weinig toegepast. De meeste webmasters gebruik de index, follow metatag of helemaal geen metatag. De default instelling van de zoekmachines is dat ze alles indexeren,
wat in feite is wat de All metatag aangeeft. De tegenhanger van de "all metatag" is de "none metatag". Zie voor meer info bij Robots metatag.
All risks negative insurance – Verzekering tot dekking van het financiële nadeel dat de producent van
een film lijdt als rechtstreeks gevolg van tijdens de duur van de verzekering plaatsvindend verlies of
beschadiging van voor een bepaalde productie bestemde of gebruikte onbelichte of belichte films,
negatieffilms, positieffilms, werk- of snijkopieën e.d.
All risks verzekering – De benaming voor een verzekering die geacht wordt dekking te verlenen tegen schade of verlies ten gevolge van alle denkbare risico's. De benaming is misleidend omdat niet
tegen alle gevaren dekking geboden wordt en er altijd nog een aantal uitsluitingen van toepassing is.
De benaming All risks verzekering is in het bijzonder ingeburgerd als vorm van motorrijtuigverzekering waaronder zowel het cascorisico als het aansprakelijkheidsrisico zijn gedekt. Er is echter ook een
aantal andere soorten All risks verzekering.
All risksclausule – In de goederentransportverzekering gebruikelijke clausule (ook wel aangeduid als
de clausule G 13). Wanneer de polis is voorzien van deze clausule wordt dekking gegeven tegen
schade en verliezen ten gevolge van alle van buiten komende onheilen, die aan de verzekerde goederen overkomen. Oorlogs- en Stakersmolest, evenals eigen gebrek en eigen bederf en schade als gevolg van merkelijke eigen schuld van de verzekerde zelf blijven evenwel van de dekking uitgesloten.
Wanneer het bederf uitsluitend werd veroorzaakt door een gedekt van buiten komend onheil, of
door een vertraging tengevolge van beschadiging van het vervoermiddel, is de schade wel gedekt.
Eventuele bijdragen in avarij-grosse zijn volledig meeverzekerd.
Alleenheerser – Iemand die met onbeperkte macht regeert. Wordt ook wel dictator genoemd.
Alleenstaande – Als je alleenstaand bent heb je een andere AOW-uitkering dan iemand die samenwoont. Klik hier voor meer informatie. Als in je pensioenregeling het partnerpensioen wordt opgebouwd, kun je dit op de pensioendatum inruilen voor een hoger ouderdomspensioen.
Alleenstaandenpensioen – Aan alleenstaanden ter compensatie van het verschil tussen de werkelijke AOW-uitkering en de AOW-uitkeringen voor twee gehuwde 65-plussers toegekende aanspraak op
extra ouderdomspensioen. Als gevolg van het op 1 januari 2002 van kracht geworden verbod op discriminatie naar burgerlijke staat is deze pensioenvorm niet meer toegestaan.
Alleenverkoop – Een vorm van verticaal kartel, waarbij een fabrikant of importeur het exclusieve
recht op verkoop in een bepaald gebied geeft aan een detaillist.
Alles-wat-je-nodig-hebt-methode – Een van de vele methoden om een reclamebudget vast te stellen. Hierbij wordt de hoogte van het reclamebudget bepaald door wat de onderneming aan budgetruimte beschikbaar heeft.
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Allocatie – Het aanwenden van schaarse middelen (geld, personeel, productiemiddelen) in een bepaalde richting.
Allowance – Bijdragen van fabrikant/grossier aan de detailhandel in de vorm van een handelskorting
of een vast bedrag ter dekking van onkosten of bijdragen aan reclame of promotieactiviteiten.
ALT tag – Korte tekst behorende bij een plaatje. Zie Alternate text tag.
AltaVista – AltaVista (spaans voor "zicht van boven") is een van de oudste Amerikaanse zoekmachines op het Internet en bestaat al sinds december 1995. AltaVista was oorspronkelijk van Digital
Equipment Corporation (DEC), werd toen overgenomen door Compaq (die Digital aankocht in 1998),
Altavista werd vervolgens voor 2,4 miljard dollar onderdeel van CMGI.
Altavista.com – Altavista.com is de domeinnaam waarop sinds 1998 de zoekmachine van Altavista
draait. Daarvoor kon de zoekmachine gevonden worden op een subdomein van het bedrijf Digital
Equipment Corporation (toendertijd eigenaar van Altavista): altavista.digital.com.
Alternate text tag – Tekst in een zin of woord welke meegegeven wordt aan een plaatje in de broncode. De tekst dient ervoor te zorgen dat bezoekers welke de plaatjes niet kunnen laden en dus niet
kunnen zien, toch via tekst door de site kunnen navigeren. Wanneer men met de muis op een plaatje
gaat staan verschijnt er, wanneer er een ALT tag (verkorte vorm van alternate text tag) is meegegeven, een ballon tekst boven het plaatje.
Alternatieve risicofinanciering – Het scheppen van (financiële) instrumenten, anders dan verzekeringen, om verzekerbare, maar niet verzekerde risico's zelf te dragen. Voorbeelden zijn: het vormen van
een reserve, het sluiten. van een contingency loan of het vestigen van een captive (re)insurance
company.
Alternatieve sancties – Het gaat dan om niet-industriële (hulp)arbeid van lichte en opvoedkundige
aard. Dit houdt in dat zo’n kind altijd onder toezicht van een volwassene moet werken.
Altruïsme – Altruïsme is, althans die we er in de betekenis van klantgedrag aan geven, een vorm van
gedrag waarbij een individu tijdelijk iets opoffert ten gunste van een ander. Het begrip vertoont
raakvlakken met begrippen als redistributie (ongelijkwaardige wederkerigheid), reciprociteit (gelijkwaardige wederkerigheid) en het uit de speltheorie bekende prisoners dilemma, waarbij het belangrijk is om een strategie voor geven of nemen te kiezen.
Amazon.com – Amazon.com is de grootste online boekenwinkel ter wereld. Naast boeken verkopen
is Amazon.com actief in diverse zoekmachine activiteiten. Zo is Amazon.com eigenaar van Alexa en
A9.
Ambachtsliedenclausule – Clausule die in de AVB-polis van bepaalde bedrijven wordt opgenomen.
Zij beperkt de werking van de uitsluiting in de zogenaamde opzichtclausule tot dat gedeelte van de in
bewerking of behandeling zijnde zaak dat de verzekerde of zijn personeel op het moment van het
toebrengen van de schade daadwerkelijk, specifiek in bewerking of behandeling had.
Ambigu – Betekent dubbelzinnig. Iets dat op meerdere wijzen begrepen kan worden of voor meerdere uitleg vatbaar is. Slaat vaak op vragen in een enquête. Deze moeten eenduidig en dus niet ambigu
zijn.
Ambiguous question – Zie ‘Vragen’.
Ambitie – Gedrag vertonen dat erop gericht is om persoonlijk succes te boeken. Stelt zichzelf doelen
om dit te bereiken. Er naar streven hoger op te komen in de organisatie; gedrag vertonen dat er op
gericht is carrière te maken en succes te boeken. Zich de moeite geven zichzelf te ontwikkelen om dit
te bereiken. Gedragsbeschrijvingen: a) Maakt een doel en ontwikkelingsplan, teneinde op een bepaalde functie te komen. b) Accepteert extra taken en verantwoordelijkheden, teneinde een zwaardere functie te verkrijgen. c) Vraagt om meer verantwoordelijkheden op andere terreinen en is daarop aanspreekbaar.
Ambtenaren – Mensen die in dienst zijn van het Rijk (bijvoorbeeld op een ministerie werken), van de
Provincie of van de Gemeente.
Ambtswoning – Een ambt is een baan bij het Rijk, de Provincie of de Gemeente. Soms is er aan zo'n
baan een woning verbonden, dat is dan een ambtswoning. In zo'n woning mag je wonen zo lang je
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die baan vervult. Denk maar aan een woning van de burgemeester of aan een woning van de minister-president (dat is het Catshuis).
Ambulante handel – Vorm van detailhandel waarbij men persoonlijk contact heeft met consumenten, maar waarbij geen sprake is van een permanente winkellocatie. Voorbeelden: markt- en straathandel. Detailhandelsvorm zonder vaste vestiging. Zie ook ‘Gevestigde handel’.
Ambulante verkoop – De vertegenwoordiger begeeft zich naar de klant.
American Standard Code for Information Interchange – American Standard Code for Information
Interchange (ASCII) is een zogenaamde standaard, waarbij codes teksten in computers en communicatiemogelijkheden representateert. Zie ASCII-code voor meer informatie.
Amerikaanse optie – Optie die ook tussentijds (dus gedurende een tijdvak) kan worden uitgeoefend
(tussen de verwervingsdatum en de afloopdatum c.q. expiratiedatum). Dit in tegenstelling tot de
Europese optie.
A-merk – 1) Merkartikel met een hoge kwaliteitsbeleving en een hoge prijs dat veelal via een landelijke reclamecampagne wordt afgezet middels landelijke intensieve distributie. Zie ook ‘Merkartikel’.
2) Is een sterk merk, dat wil zeggen: consumenten zijn trouw aan het merk of hebben een grote
voorkeur voor dit merken. Door een A merk niet langer op te nemen in het assortiment, daalt de
klantentevredenheid voor de retailer, en kan de consument zelfs zijn aankoop uitstellen of van winkel(keten) veranderen. Een A merk heeft over het algemeen een ruime distributiedekking. 3) Merkartikel met een hoge kwaliteitsbeleving en een hoge prijs dat vaak via een landelijke reclamecampagne
wordt afgezet middels landelijke intensieve distributie. Zie ook ‘Merkartikel’.
AMHS: (Anglicisme): Automated Material Handling System – Computergestuurde systemen die
automatisch materialen, onderdelen en producten van het ene productiestadium naar het andere
verplaatsen.
Amortisation (Anglicisme) – Afschrijving op immateriële vaste activa zoals goodwill c.q. waardedaling
van immateriële vaste activa op basis van de impairmenttest.
AMvB – Algemene Maatregel van Bestuur
AMZN – AMZN is de afkorting van Amazon.com op de NASDAQ beurs. In mei 1997 maakte Amazon.com haar debuut op de schermenbeurs NASDAQ onder de naam AMZN. Amazon.com is eigenaar
van de zoekmachines A9 en Alexa. Zie voor meer info bij Amazon.com.
Analyse (1) – Activiteit waarbij alle informatie die relevant is of kan zijn voor het bepalen van het
beleid in de komende periode wordt geïnventariseerd en bestudeerd. Valt uiteen in externe analyse
en interne analyse.
Analyse (2) – Het zoeken naar het verband tussen de gegevens en de gevraagde grootheid. Aanwijzingen zijn te vinden in een bedrijfseconomisch model. De kunst is om te ontdekken welk model
meespeelt en welk fragment van dat model bruikbaar is in een specifiek vraagstuk. Daarna kan dit
fragment aangepast worden aan eventuele bijzondere kenmerken van het vraagstuk. In schemavorm
weergegeven levert dit een PAD op, een probleemanalysediagram van het specifieke vraagstuk. Zodra in het specifieke vraagstuk duidelijk is langs welke tussenstappen de weg van de beschikbare
gegevens naar de gevraagde grootheid loopt, is het probleem opgelost. Als het algoritme eenmaal
vast staat, moet nog wel een bewerking van het vraagstuk plaatsvinden om de uitkomst te achterhalen. Om zeker te zijn van een goede redenering is ook een controle op zijn plaats. NB: Kijk op
www.bedrijfseconomische-modellen.nl voor een reeks beschikbare schema’s.
Analyse van historische gegevens – Zie ‘Vraagschatting’.
Analysefase – Fase in het productontwikkelingsproces. In deze fase moet een antwoord worden gevonden op de vraag of het eventuele nieuwe product voldoende omzet, winst en rendement zal kunnen verkrijgen. Er zijn min of meer 'harde' cijfers noodzakelijk. De analysefase valt uiteen in een viertal schattingen, namelijk die van de totale marktvraag, van de mogelijke omzet, van de kosten en van
de winst.
Analyseren – Analyseren is het systematisch ontleden van een complex probleem in zijn elementen.
Dat wil zeggen dat jij kunt omschrijven wát het probleem nu precies is, wat de oorzaken kunnen zijn,
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wie erbij betrokken zijn en wat je nog meer moet weten om het probleem te kunnen oplossen. Vaak
is een goede analyse het begin van de oplossing.
Analytisch vermogen – In staat zijn om een probleem, situatie of proces te ontleden en de herkomst
en samenhang van de verschillende componenten te begrijpen.
Anatomie – De menselijke anatomie of antropotomie is een speciaal gebied binnen de anatomie. Het
bestudeert organen en orgaansystemen van het menselijke lichaam. Het menselijke lichaam wordt,
zoals alle dierlijke organismen, samengesteld uit systemen, die uit organen worden samengesteld,
die uit weefsels worden samengesteld, die op hun beurt worden samengesteld uit cellen.
Anchor tag – De anchor tag dient ervoor om links te leggen tussen documenten binnen een site, tussen sites en het leggen van verbanden binnen een document. De anchor tag dient ervoor om links te
leggen tussen documenten binnen een site, tussen sites en het leggen van verbanden binnen een
document. Het hele internet bestaat uit aan elkaar verbonden pagina's via links. Heel letterlijk vertaald moet je zeggen dat de pagina's verbonden zijn met ankers. Verschillende attributen: •href=…;
geeft de bestemming van de link aan. Dit kan een pagina zijn, een mail adres, een geluidsbestand
maar ook een plaatje; •title=…; geeft een korte beschrijving van de inhoud waarnaar de link verwijst;
•target=…; wordt meestal gebruikt in combinatie met frames. Hiermee kun je aangeven in welk frame de link geopend dient te worden. De volgende targets worden gebruikt: _blank, _self, _parent,
_top of name; •name=…; geeft de bestemming van een link aan.
Anchor text – Een Engelse term voor Link tekst. Zie aldaar.
Anglicisme (taalmechanisme) – Term die uit de Angelsaksische literatuur (USA of GB) afkomstig is en
gebruikt wordt in Nederlandse rapporten, scripties of boeken. Er zijn drie soorten Anglicismen: 1)
Woorden die letterlijk overgenomen worden, zoals value driver of cost driver. Mogelijke reden: geen
goede Nederlandse vertaling beschikbaar. 2) Woorden die vertaald worden op basis van woordgelijkenis, terwijl de correcte vertaling anders is. Bijvoorbeeld ‘investment’ is financiering of belegging,
maar wordt vaak vertaald als investering. En ‘capital’ is doorgaans vermogen, maar wordt vertaald
als kapitaal. 3) Afkortingen die een eigen leven gaan leiden en ook in het Nederlands worden gebruikt. Bijvoorbeeld BCS (Balanced Scorecard) of ABC (Activity Based Costing).
Animated GIF – Een animatie welke gemaakt wordt op basis van verschillende, unieke, GIF plaatjes.
Door deze achter elkaar te tonen ontstaat er beweging in het plaatje. Vergelijkbaar met het tekenen
van een tekenfimpje waarbij de tekeningen ook snel achter elkaar worden getoond waardoor een
bewegend beeld ontstaan. Des te meer plaatjes, des te vloeiender de animatie en des te groter het
bestand. Wanneer men veel animatie in bijvoorbeeld een Banner wil kan men beter Flash gebruiken
om zodoende de bestandsgrootte in toom te houden. Zie ook: GIF.
Annuïteit – Een annuïteit is vast bedrag aan rente en aflossing dat periodiek wordt betaald. De annuïteit kan alleen veranderen, indien de rente na afloop van een rentevaste periode wijzigt. Bij financieringen die met annuïteiten worden afgelost, betaalt u tijdens de looptijd een gelijkblijvend bedrag.
Omdat de schuld afneemt, bestaat de annuïteit in het begin vooral uit hypotheekrente, en aan het
eind vooral uit aflossing.
Annuïteitenhypotheek – De annuïteitenhypotheek is een hypotheek met een gelijkblijvende bruto
maandlast. U betaalt periodiek een vast bedrag aan rente en aflossing. De aanvangslasten zijn ten op
zichte van andere aflossingsvormen relatief laag. De nettolast stijgt in de loop van de tijd echter wel
omdat er steeds minder belastingvoordeel is door het dalende rentebedrag en stijgend aflossingsdeel.
Annuïteitenmethode – Zie ‘Afschrijvingsmethoden’.
Annulatieclausule – Clausule die het recht van opzegging van de overeenkomst van verzekering regelt. Bestaat in verschillende vormen. Soms houdt de verzekeraar zich in bepaalde, nader omschreven gevallen het recht voor de verzekering tussentijds te beëindigen. Zie ook ‘Beëindiging van de
verzekering’, ‘Doorlopende verzekering’, ‘Opzegging’, ‘Opzegtermijn’, ‘Royement.’
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Annuleren – Nadat u en de geldverstrekker de offerte hebben ondertekend kunt in veel gevallen de
offerte nog kosteloos annuleren. Mocht u echter de offerte hebben verlengd dan zijn er afhankelijk
van de geldverstrekker kosten verschuldigd bij het annuleren van een offerte.
Annuleringsverzekering – Een verzekering voor mensen die een reisarrangement of een huurovereenkomst met betrekking tot een vakantieverblijf hebben gesloten. De verzekering vergoedt (een
deel van) de vooruitbetaalde of verschuldigde bedragen, waarvoor men geen tegenwaarde heeft
genoten doordat men als gevolg van een in de polis genoemde omstandigheid de reis of het verblijf
moet annuleren of voortijdig moet beëindigen. Gedekt zijn de annuleringskosten, of de kosten van
reisonderbreking, in verband met ondermeer: overlijden, ernstige ziekte of ongeval van de verzekerde of een naast familielid, onverwachte onvrijwillige werkloosheid, ernstige zaakschade door in de
polis genoemde oorzaken aan de eigendommen of het bedrijf van de verzekerde, waardoor zijn aanwezigheid dringend gewenst is.
Anonieme reclame – Reclamevoering waarbij de opdrachtgever om bepaalde redenen onbekend
wenst te blijven (de zgn. advertenties onder nummer).
Anonimiteit – Anoniem betekent "naamloos", "ongetekend", "van wie de naam onbekend is of niet
genoemd mag worden". Dat laatste geldt voor de ondervraagde in elk marktonderzoek: anonimiteit
moet gewaarborgd worden. Diens naam wordt dus niet bekend gemaakt.
Ansoff, Igor – Managementadviseur, auteur en professor in de industriële economie. Ondermeer
bekend om zijn vierdeling in mogelijke groeistrategieën: marktpenetratie, productontwikkeling,
marktontwikkeling en diversificatie.
Anthropometrie – Is toegepaste antropologie. Het woord betekent letterlijk "het meten van mensen" en houdt zich bezig met het vaststellen van afmetingen en verhoudingen van het menselijk lichaam. Anthropometrie speelt een belangrijke rol in industrieel ontwerpen, ergonomie en architectuur, waar de statistische data over de verdeling van de lichaamsmaten gebruikt worden om een
product, werkpost of ruimte te optimaliseren.
Anti cyclische reclame – Een techniek in de reclame. In conjunctureel slechte periode meer reclamedruk geven.
Anti kartelwetgeving – Geregeld in de Wet Economische Mededinging. Deze wet heeft het karakter
van anti misbruikwetgeving, zij schept de mogelijkheid op te treden tegen een tweetal vormen van
economische macht te weten: mededingingsregeling en de economische machtspositie.
Anti kartelwetgeving – Geregeld in de Wet Economische Mededinging (1958). Deze wet heeft het
karakter van misbruikwetgeving, zij schept de mogelijkheid op te treden tegen een 2-tal vormen van
economische macht t.w. mededingingsregeling en de economische machtspositie.
Anticiperen - Weet kritische situaties tijdig te onderkennen en hierop adequaat in te spelen. Voorkomt dat zaken uit de hand lopen door tijdig maatregelen te nemen. Gedragsbeschrijvingen: a) Weet
tijdig op kritische situaties in te spelen. b) Voorkomt dat zaken uit de hand lopen door tijdig maatregelen te nemen. c) Denkt vooruit en weet benodigde acties in te schatten.
Anticyclisch budgetteren – Zie ‘Reclamebudget’.
Anticyclische reclame – Een techniek in de reclame. In conjunctureel slechte periode meer reclamedruk geven en v.v.
Antihelpstrategie – Een trucje voor de auteur van een boek of tentamen om een vraagstuk extra
moeilijk te maken. Voorbeelden zijn: 1) de gebruikelijke volgorde van de gegevens verwisselen; 2)
een overbodig gegeven inlassen; 3) de vraag naar een tussenresultaat overslaan; 4) de gevraagde
grootheid met één van de oorspronkelijke data verwisselen; 5) een ongelukkig getal als uitkomst
geven; 6) een mooi rond getal als foute uitkomst inbouwen; 7) vragen doornummeren in plaats van
een onderverdeling hanteren. Een antihelpstrategie werkt tegengesteld aan een helpstrategie.
Antiquiteitenverzekering – Zie ‘Kunstvoorwerpenverzekering’.
Anti-selectie – Personen of bedrijven hebben de neiging om risico's waaruit ze geen of nauwelijks
schade verwachten zelf te dragen, terwijl ze voor risico's waarbij ze de schadekans groot achten een
verzekering wensen te sluiten. Men noemt dit verschijnsel 'autoselectie' (de verzekerde kiest voor
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zichzelf). Een verzekeraar kan echter slechts een evenwichtige portefeuille opbouwen op basis van
het gemiddelde risico, met andere woorden een evenwichtige verhouding tussen risico's met een
grotere schadekans en risico's met een kleine schadekans. Hij zal zich dan ook tegen anti-selectie
wapenen door aspirant-verzekeringnemers, die een risico met een meer dan gemiddelde schadekans
willen verzekeren, een hogere premie of een beperking van voorwaarden, of in het geheel geen verzekering aan te bieden.
Anti-speculatiebeding – Het anti-speculatiebeding is een beperkende voorwaarde die de gemeente
of de vorige eigenaar stelt aan de verkoop van uw huis. Meestal betekent dit dat u bij verkoop binnen een bepaald aantal jaren (een deel van) de winst moet afstaan.
Antwoorden zoekmachines – Antwoorden zoekmachines zijn gebaseerd op het principe dat een
gebruiker een vraag invult en de zoekmachine een antwoord terug geeft. Denk bijvoorbeeld aan
"waar kan ik op vakantie in Italie". De tegenhanger van de antwoorden zoekmachines zijn de trefwoorden zoekmachines waarbij een gebruiker een trefwoord invult en aan dat trefwoord gerelateerde resultaten krijgt. Bijvoorbeeld "vakantie italie" (met de trefwoorden "vakantie" en "italie"). Voorbeelden van "Antwoorden zoekmachines" zijn: • Google Answers (inmiddels opgeheven); • Yahoo!
Answers; • Answers.com; • Ask.com; • AllExperts.com. De verwachting is dat de zoekmachines in zijn
algemeenheid zich in de toekomst steeds meer toe gaan leggen op het geven van de juiste antwoorden op vragen. Dat betekent dat de zoekmachines in staat moeten raken om de betekenis van vragen te analyseren en zo de juiste antwoorden te geven. Dit is een van de moeilijkste uitdagingen
waar de zoekmachines voor staan.
Antwoordtendentie – Neiging van personen die meewerken aan een enquête om zich bij de beantwoording te laten beïnvloeden door de wijze van vraagstelling en de volgorde van de vragen in de
vragenlijst. Zo heeft men bijvoorbeeld de neiging om na een aantal malen "nee" ook eens met "ja" te
antwoorden.
Anw (1) – Algemene nabestaandenwet
Anw (2) – Als jij dood gaat kan je partner recht hebben op een Anw-uitkering. Het recht op een Anwnabestaandenuitkering is afhankelijk van inkomen, leeftijd, gezinssamenstelling en mate van arbeids(on)geschiktheid van de nabestaande. De kans dat je partner recht heeft op een Anwnabestaandenuitkering is niet zo groot. Indien je partner kinderen onder de 18 verzorgt heeft je
partner recht op een halfwezenuitkering. Deze uitkering is onafhankelijk van het inkomen van je
partner. Klik hier voor meer informatie. Ook voorziet de Anw – tot een bepaalde leeftijd – in een
uitkering voor je kinderen als die ouderloos zijn geworden.
ANWB – Zie ‘Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB’.
Anw-hiaatverzekering – Verzekering ter dekking van het zogenaamde Anw-hiaat. De verzekering
geeft recht op een (periodieke) uitkering. Deze gaat in bij overlijden van de verzekerde of wanneer
het jongste kind van de overleden verzekerde de leeftijd van achttien jaar bereikt.
ao/ic – Administratieve organisatie en interne controle
AOA – Any one accident, per schadegeval
AOC-spiegel – Kwaliteitsproject gehele aoc-onderwijs. Uit de gehouden enquêtes over alle aoc's
kunnen landelijke kengetallen gedestilleerd worden.
AOE – Any one event, per gebeurtenis
AOL – Any one loss
AOL Desktop Search – AOL Desktop Search is een speciale Desktop zoekmachine voor de abonnees
van AOL. Naast het standaard zoeken in documenten zoals Microsoft Word, Excel, en PowerPoint kan
de zoekmachine ook zoeken in de AOL Instant Messenger (AIM) chat logs. AOL Desktop Search is
gelanceerd naast andere typische AOL specifieke tools zoals de AOL browser.
AOO – Any one occurrence, per gebeurtenis
AOR – Any one risk
AOV (1) – Any one vessel
AOV (2) – Arbeidsongeschiktheidsverzekering
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AOW (1) – Algemene Ouderdomswet
AOW (2) – Pensioenuitkering waarop iedereen die in Nederland heeft gewoond vanaf zijn 65e recht
heeft. De hoogte van de AOW is afhankelijk van je leefsituatie. Iedere burger die tussen zijn of haar
15e en 65e levensjaar in Nederland woont, bouwt jaarlijks 2% AOW op. Wanneer je gedurende deze
periode in het buitenland woont, heeft dit gevolgen voor je AOW. Wil je weten hoeveel AOW jij
krijgt, kijk dan op mijnpensioenoverzicht.nl
AOW-franchise – In de pensioensfeer is de franchise een correctie op het pensioengevend salaris in
verband met het echt op een AOW-uitkering vanaf de 65ste verjaardag. Het verschil tussen het pensioengevend salaris en de AOW-franchise heet pensioengrondslag. Zie ook ‘Pensioengrondslag’.
AOW-gat – Volgens de Algemene Ouderdomswet (AOW) geldt vanaf 1994 dat aan uitkeringsgerechtigde bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd een toeslag t.b.v. de partner wordt uitgekeerd. Deze
toeslag is inkomensafhankelijk, dit betekent dat wanneer de partner jonger is dan 65 en inkomen
heeft, afhankelijk van dat inkomen de toeslag wordt gekort.
AP – Avarij-particulier
App – Ook wel: mobiele applicatie. Een app is een mobiele applicatie bedoeld voor een smartphone
of tablet. Het zijn vaak kleine programma's die bepaalde nuttige functionaliteit toevoegen aan het
mobiele apparaat, of zorgen voor ontspanning. Voorbeelden van populaire apps zijn WhatsApp, apps
voor mobiel internetbankieren en spelletjes als Wordfeud. Veel apps zijn een verlengstuk van een
website, zoals de apps van Twitter, Facebook, 9292 Reisinformatie en Buienradar. Diverse grote merken bieden ook een eigen app aan hun klanten. Apps kunnen worden gedownload en geïnstalleerd
via de applicatiewinkel van het mobiele apparaat. Voor Apple's iOS is dit de App Store, gebruikers
met een Android-apparaat kunnen terecht bij Google Play. Er bestaan zowel gratis apps als applicaties waarvoor betaald moet worden. Het doel van een app kan bestaan uit het promoten van een
merk of website, of het bieden van een service of informatie aan gebruikers. Aan de laatste categorie
is vaak een verdienmodel gekoppeld. De eigenaar van de app genereert inkomsten doordat gebruikers moeten betalen om de app te kunnen installeren, of door het plaatsen van in-app advertenties.
Voor het bedenken, ontwerpen en programmeren van apps kunnen gespecialiseerde bureaus worden ingeschakeld.
Apparent consumption (1) – Bij marktonderzoek ontbreken soms productie gegevens omdat bedrijven deze niet willen of hoeven te verstrekken. Via de methode van de apparent consumption kan
men globaal toch de productie vaststellen. Men gaat dan uit van de verbruikte hoeveelheid grondstoffen, de gekochte hoeveelheid halffabricaten, enzovoort.
Appartementenclausule (2) – Wanneer een gebouw eigendom is van meerdere (rechts)personen is
de appartementswet van toepassing, die regelt dat het eigendom van een gebouw gesplitst kan worden in appartementsrechten. Zo'n appartementsrecht omvat een aandeel in het gehele gebouw met
het recht van gebruik van een bepaald deel. De splitsing moet plaatsvinden bij notariële akte en er
moet een Vereniging van Eigenaren worden opgericht. Tevens moet worden bepaald door wie en
legen welke gevaren het gebouw moet worden verzekerd. De verzekering geschiedt op naam van de
'gezamenlijke eigenaren'. In de polis moet de appartementsclausule worden opgenomen. Hierin
wordt bepaald dat schade-uitkeringen boven € 12.500,- geschieden aan de gezamenlijke e¡genaren.
Wanneer een der eigenaren de schade opzettelijk veroorzaakt, en de verzekeraar bijgevolg schadevergoeding zou kunnen weigeren, is hij krachtens de clausule toch verplicht tot schadevergoeding
aan de gezamenlijke eigenaren. Eventueel kan hij de schade op de veroorzaker verhalen. Is de oprichting van een Vereniging van Eigenaren niet mogelijk, dan kan de verzekerde aan de verzekeraar
verzoeken de individuele appartementsclausule op de polis te plaatsen. In dat geval is er dekking
voor schade aan dat deel van het gebouw, waarvoor de verzekerde zakelijk gerechtigd is alsmede
voor de resterende schade aan dat deel van het gebouw dat de verzekerde alleen voor zichzelf in
gebruik heeft en niet op een andere wijze gedekt is.
Appeal (1) – Basismotief waarop prospects in een advertentie of verkoopgesprek worden aangesproken. Benaderingswijze van klanten/afnemers in advertenties of verkoopgesprekken.
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Appeal (2) – Een positief element dat advertenties dienen te bezitten en dat de lezer inneemt voor
het product. Als de propositie in een creatief idee wordt vertaald door de creatieve mensen van het
reclamebureau, moet door middel van stijl, toon, woorden en beeld een zodanig geheel ontstaan dat
de boodschap appeal krijgt en het gewenste effect teweegbrengt.
Apple Lisa– De Apple Lisa uit 1983 was de eerste computer met een desktop. Desktop is het engelse
woord voor "Bureaublad". Een desktop is een belangrijk onderdeel van de gebruikersinterface (GUI)
van een computer. Op de desktop kun je iconen plaatsen, documenten en links die rechtstreeks naar
documenten of programma's gaan. Later zou Microsoft het concept overnemen in haar Windows
operating system. Desktop zoekmachines hebben hun naam te danken aan het feit dat ze direct bereikbaar zijn via de desktop. De desktop is een belangrijk strijddomein voor de grote zoekmachines.
We vinden dit terug bij de Desktop zoekmachines.
Apple.com – Apple.com is het domein van de computer producent Apple. Op het domein vindt men
product informatie, downloads en nieuws. Het domein is op 19 februari 1987 geregistreerd en staat
op naam van Apple Inc. Het domein is een van de oudste ter wereld. Apple.com heeft de op een na
hoogst mogelijke Google Pagerank; pagerank 9 en behoort tot de zeer selecte groep van ongeveer
150 websites wereldwijd die pagerank 9 hebben. (afhankelijk van de Google Pagerank update).
Application Consulting – Advies en expertise over bedrijfsinformatiebehoefte en applicatiesoftware.
Applications Management Services – De contractueel vastgelegde verantwoordelijkheid voor het
management en uitvoering van alle activiteiten gerelateerd aan onderhoud van applicaties, binnen
goed gedefinieerde service levels.
Approach – De manier waarop de doelgroep in een reclamecampagne of in een verkoopgesprek
wordt benaderd (wijze van vormgeven): direct, indirect, factueel, imaginatief, etc.
Approbatie, Onder – Een voorbehoud dat door een assurantiemakelaar of assurantiebezorger op de
sluitnota van een verzekering wordt geplaatst. Dit wil zeggen dat de verzekering onder voorbehoud
van goedkeuring (meestal van de verzekerde) wordt gesloten. Indien de cliënt de door de assuradeuren verlangde voorwaarden of premie niet goed keurt, dan wordt de verzekering geacht niet te zijn
gesloten. Wanneer de assuradeur onder approbatie een risico accepteert betekent dit dat hij zich de
vrijheid voorbehoud om een verzekering na inspectie van het risico alsnog te weigeren.
APS – APS is een afkorting voor Application Service Provider een onderneming die bedrijfssoftware
beschikbaar stelt die te gebruiken is via internet. APS gebruikers hoeven geen dure softwarepakketten aan te schaffen en deze te installeren, ze betalen alleen voor het gebruik ervan. De APS zorgt
voor updates, onderhoud, back-ups enz. Een nieuwe ontwikkeling op het gebied van APS is SaaS.
Aquabrowser – Een Aquabrowser is een interface (browser) maar tegelijkertijd ook een zoekmachine
waarbij de gebruiker associatief kan zoeken door te klikken op links. Iedere keer wanneer een zoeker
op een link klikt krijg deze persoon een nieuwe pagina te zien met daarop rondom het zoekwoord de
woorden die gerelateerd zijn aan de zoekopdracht. De volledige naam van de zoekfunctie is "Aquabrowser Library" ofwel afgekort ABL. De aquabrowser maakt gebruik van de relationele database van
partijen om associaties te leggen. De Aquabrowser kan men in drie fase gebruiken. De zoeker kan
een gewone zoekopdracht invullen (=search), dan via het schema dat getoond wordt nieuwe associaties ontdekken (=discover) en eventueel de resultaten verfijnen (=refine). Men vindt de aquabrowser
over het algemeen terug als netwerk zoekmachine van bijvoorbeeld bibliotheken en opleidingen. De
aquabrowser is slechts zelden gebruikt als normale zoekmachine om op het web te zoeken naar pagina's.Een voorbeeld van de aquabrowser als webzoekmachine was in gebruik bij ilse. De zoekmachine ilse gebruikte in 2003 tijdelijk ook een variant van de aquabrowser. Wie zocht naar "auto" kwam
via "Audi" en "cabrio" uiteindelijk bij "blond" terecht. No offense, off course ;). Andere voorbeelden
van gebruikers zijn: Bibliotheek.nl, Openbare Bibliotheek Amsterdam, Fries Bibliotheken Netwerk,
Bibliotheek Enschede, Digitale Universiteit. De Aquabrowser is een Full text zoekmachine en kan
enkel zoeken in HTML en XML bestanden. Dat betekent dat bijvoorbeeld Doc en PDF files niet geindexeerd kunnen worden. Daarnaast zit er een zeer fors kostenplaatje vast aan de licentie van de
Aquabrowser waardoor het dus helaas niet zo maar mogelijk is de zoekmachine te gebruiken.
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Aquabrowser Library – Aquabrowser Library (ABL) is de volledige naam voor de Aquabrowser. Zie
aldaar.
AR – All risks
Arbeidsinspectie – Zie ‘Inspectie SZW.
Arbeidsmiddelen – Onder arbeidsmiddelen vallen alle hulpmiddelen die bij het werk gebruikt worden, variërend van eenvoudig gereedschap tot machines en componenten van procesinstallaties. Om
veilig en gezond te kunnen werken dienen arbeidsmiddelen in goede staat te verkeren en op de juiste wijze te worden gebruikt. Naleving van de voorschriften voor arbeidsmiddelen is een verplichting
van zowel werkgevers als werknemers. A-Vervaardiging: Voor veel arbeidsmiddelen geldt dat ze
moeten voldoen aan de Europese productrichtlijnen voordat ze op de markt mogen worden gebracht. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de fabrikant van het arbeidsmiddel. Is het product
goedgekeurd, dan moet de CE-markering zijn aangebracht en een verklaring van overeenstemming
en gebruiksaanwijzing met het product worden meegeleverd. B-Gebruik: Veel arbeidsmiddelen kunnen bij het opvolgen van de gebruiksaanwijzing én de voorlichting en instructie door de werkgever,
veilig worden gebruikt. Voor bepaalde categorieën arbeidsmiddelen is echter een specifieke deskundigheid vereist. C-Onderhoud: Arbeidsmiddelen moeten worden onderhouden (art. 7.5, eerste lid),
opdat ze altijd in een goede staat verkeren. Daarbij moet altijd aan de oorspronkelijke eisen van vervaardiging zijn voldaan. Veelal is in de gebruiksaanwijzing van de fabrikant van het arbeidsmiddel
informatie gegeven over het onderhoud. D-Keuringen: Voor sommige arbeidsmiddelen geldt naast
een onderhoudsplicht ook een aanvullende keuringsverplichting. E-Drukapparatuur keuringen en CEmarkeringen: Drukapparatuur gefabriceerd volgens de voorschriften van de Richtlijn drukapparatuur
en voorzien van een CE-markering kan binnen de Europese Economische Ruimte vrij verhandeld
worden. Deze apparatuur hoeft niet te worden (her)keurd wanneer het elders in Europa op de markt
wordt gebracht. Ook hoeft de apparatuur niet meer te worden aangepast aan de nationale eisen van
andere landen.
Arbeidsomstandighedenwet – Kortweg: Arbowet. Werknemers moeten veilig en gezond kunnen
werken tot het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Om daarvoor te zorgen is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Daarnaast zijn er ook nog andere wetten die werknemers beschermen tegen eventuele negatieve aspecten op het werk. De wetgeving omtrent arbeidsomstandigheden is ingedeeld in drie niveaus: 1) Arbowet: vormt de basis van de arbowetgeving. Hierin staan de
algemene bepalingen die gelden voor alle plekken waar arbeid wordt verricht (dus ook voor verenigingen en stichtingen). De Arbowet is een kaderwet. Dat betekent dat er geen concrete regels in
staan. Die zijn verder uitgewerkt in het Arbobesluit en de Arboregeling. Op de website van de overheid is de volledige tekst van de Arbowet te vinden. 2) Arbobesluit: is een uitwerking van de Arbowet. Hierin staan de regels waar zowel werkgever als werknemer zich aan moeten houden om arbeidsrisico's tegen te gaan. Deze regels zijn verplicht. Er staan ook afwijkende en aanvullende regels
in voor een aantal sectoren en categorieën werknemers. Op de website van de overheid is de volledige tekst van de Arbobesluit te vinden. 3) Arboregeling: is weer een verdere uitwerking van het Arbobesluit. Het gaat hierbij om concrete voorschriften. Bijvoorbeeld de eisen waar arbeidsmiddelen
aan moeten voldoen of hoe een arbodienst zijn wettelijke taken exact moet uitvoeren. Ook deze
regels zijn verplicht voor werkgever en werknemer. Op de website van de overheid is de volledige
tekst van de Arboregeling te vinden.
Arbeidsongeschiktheid – Arbeidsongeschikt - geheel of gedeeltelijk - is degene die door ziekte, gebrek, zwangerschap of bevalling niet in staat is om arbeid te verrichten. Afhankelijk van het feit of
men voldoet aan daarvoor gestelde arbeidsongeschiktheidscriteria, kan een aanspraak bestaan op
een bodemvoorziening van overheidswege.
Arbeidsongeschiktheid, Premievrijstelling bij – Zie ‘Premievrijstelling bij invaliditeit (PVI)’.
Arbeidsongeschiktheidspensioen – Pensioen dat uitgekeerd wordt als je arbeidsongeschikt wordt.
Voor werknemers is er de WIA. In sommige pensioenregelingen is er een aanvulling op de WIAuitkering. Dit pensioen eindigt uiterlijk op de pensioenleeftijd.
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Arbeidsongeschiktheidsverzekering (1) – De arbeidsongeschiktheidsverzekering keert een vooraf
afgesproken bedrag uit voor iedere dag dat de verzekerde rechtstreeks en uitsluitend door medisch
vast te stellen gevolgen van ongeval en/of ziekte geheel of gedeeltelijk ongeschikt is tot het verrichten van arbeid.
Arbeidsongeschiktheidsverzekering (2) – Wanneer u arbeidsongeschikt wordt dient u er rekening
mee te houden dat de lasten van de hypotheek gelijk blijven, terwijl uw inkomen flink daalt. De arbeidsongeschiktheidsverzekering dekt dit risico af en maakt het mogelijk om in de woning te blijven
wonen.
Arbeidsovereenkomst – Een arbeidsovereenkomst is in Nederland een overeenkomst tussen een
werknemer en een werkgever waarbij enerzijds de werknemer in dienst van de werkgever verplicht
is om persoonlijk arbeid te verrichten en anderzijds de werkgever verplicht is voor deze arbeid loon
aan de werknemer te betalen. De arbeidsovereenkomst is als een bijzondere overeenkomst thans
wettelijk geregeld in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, van kracht sinds 1992. De arbeidsovereenkomst is een overeenkomst tussen een werknemer en een werkgever. De werknemer is altijd een
natuurlijk persoon. Als werkgever kunnen zowel natuurlijke personen, rechtspersonen alsook nietrechtspersoonlijkheid bezittende samenwerkingsverbanden (bijvoorbeeld een maatschap) optreden.
Net als iedere andere overeenkomst kan een arbeidsovereenkomst zowel mondeling als schriftelijk
aangegaan worden. Vanuit rechtszekerheidsperspectief is het in de regel aan te bevelen een arbeidsovereenkomst schriftelijk aan te gaan. Ter bescherming van de werknemer is in de wet vastgelegd dat bepaalde voorwaarden schriftelijk vastgelegd moeten worden om rechtsgeldig te zijn. Dit
geldt bijvoorbeeld voor een concurrentiebeding. De aard van de arbeid is voor de arbeidsovereenkomst niet relevant. Wel van belang is dat de arbeid waarde heeft voor de werkgever. Zo zal een
stage-overeenkomst niet snel een arbeidsovereenkomst zijn, omdat deze met name gericht is op het
leereffect voor de stagiair. De werknemer moet de arbeid zelf verrichten. Wanneer hij zich door een
ander kan laten vervangen, is geen sprake van een arbeidsovereenkomst. Het loon zal meestal bestaan uit geld. Onder loon kan echter ook worden verstaan: a) zaken, geschikt voor het persoonlijk
gebruik van de werknemer en zijn huisgenoten; b) het gebruik van een woning, alsmede verlichting
en verwarming daarvan; c) diensten, voorzieningen en werkzaamheden door of voor rekening van de
werkgever te verrichten (onderricht, kost en inwoning daaronder begrepen); d) effecten, vorderingen, andere aanspraken en bewijsstukken daarvan en bonnen. Hierbij is van belang dat aan dit 'loon
in natura' geen hogere waarde mag worden toegekend dan de werkelijke waarde. Een werknemer is
in dienst van de werkgever wanneer sprake is van een gezagsverhouding. Dit houdt in dat de werkgever bevoegd is aanwijzingen te geven aan de werknemer met betrekking tot de arbeid. Of de
werkgever daadwerkelijk aanwijzingen geeft is minder relevant. Andersom is het niet zo dat wanneer
de werkgever aanwijzingen kan geven, er sprake is van een arbeidsovereenkomst, denk aan de hierboven genoemde stage-overeenkomst. Een arbeidsovereenkomst kan aangegaan worden voor bepaalde of onbepaalde tijd. In geval van een 'onbepaalde tijd' wordt over de duur van de overeenkomst niets bepaald. Een 'bepaalde tijd' kan in tijdseenheden worden aangegeven (weken, maanden,
jaren), maar ook kan in de arbeidsovereenkomst bepaald worden dat deze eindigt na afloop van een
bepaald project, na afloop van het seizoen, of nadat de noodzaak van vervanging is opgehouden
(bijvoorbeeld als de arbeidsovereenkomst aangegaan is om een zieke of zwangere werknemer te
vervangen). De arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren eindigen. In ieder geval eindigt
de arbeidsovereenkomst door het overlijden van de werknemer. Ook eindigt de arbeidsovereenkomst wanneer partijen dit overeenkomen. Er is dan sprake van een beëindigingsovereenkomst. In
de arbeidsovereenkomst kan een aantal bijzondere bedingen opgenomen worden, zoals een proeftijdbeding, een geheimhoudingsbeding of een concurrentiebeding.
Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd – Een werkgever en een werknemer kunnen afspreken hoe
lang de werknemer gaat werken, bijvoorbeeld voor een paar maanden of een paar dagen. Soms
wordt geen precieze einddatum genoemd, maar wordt bijvoorbeeld afgesproken dat de werknemer
in dienst is zolang een bepaald project duurt. Dit soort contracten worden tijdelijke contracten of
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contracten voor bepaalde tijd genoemd. Een tijdelijk contract eindigt automatisch (van rechtswege)
op de afgesproken datum of als het project stopt. Een tijdelijk contract kan niet voor het einde worden opgezegd door werkgever of werknemer. Dit mag alleen als hier van tevoren afspraken over zijn
gemaakt. De werkgever moet dan wel eerst een ontslagvergunning aanvragen bij UWV. Pas als UWV
toestemming geeft, mag de werkgever opzeggen. Het is wel mogelijk om met wederzijds goedvinden
uit elkaar te gaan. Let op: bij opzegging gelden bepaalde regels zoals een opzegtermijn. Vanaf 1 januari 2015 geldt een aanzegplicht bij een tijdelijk contract van 6 maanden of langer. De werkgever
moet uiterlijk 1 maand voordat het contract afloopt, schriftelijk aan de werknemer laten weten of hij
het contract wil verlengen of niet. Als de werkgever het contract wil verlengen, moet hij ook aangeven onder welke voorwaarden dat is. Als de werkgever niet, of niet op tijd, laat weten of hij het contract wil verlengen, moet hij de werknemer een vergoeding van maximaal 1 maand loon betalen.
Deze aanzegplicht geldt voor alle tijdelijke contracten die eindigen op 1 februari 2015 of later. Voor
contracten die voor 1 februari 2015 van rechtswege aflopen, geldt geen aanzegplicht. Let op. Per 1
januari 2015 komen er meer veranderingen in het arbeidsrecht. Deze nieuwe regels gaan over onder
andere proeftijd en concurrentiebeding.
Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd – Een werkgever en een werknemer kunnen afspreken
hoe lang de werknemer gaat werken, bijvoorbeeld voor een paar maanden of een paar dagen. Soms
wordt geen precieze einddatum genoemd, maar wordt bijvoorbeeld afgesproken dat de werknemer
in dienst is zolang een bepaald project duurt. Dit soort contracten worden tijdelijke contracten of
contracten voor bepaalde tijd genoemd. Een tijdelijk contract eindigt automatisch (van rechtswege)
op de afgesproken datum of als het project stopt. Een tijdelijk contract kan niet voor het einde worden opgezegd door werkgever of werknemer. Dit mag alleen als hier van tevoren afspraken over zijn
gemaakt. De werkgever moet dan wel eerst een ontslagvergunning aanvragen bij UWV. Pas als UWV
toestemming geeft, mag de werkgever opzeggen. Het is wel mogelijk om met wederzijds goedvinden
uit elkaar te gaan. Let op: bij opzegging gelden bepaalde regels zoals een opzegtermijn. Vanaf 1 januari 2015 geldt een aanzegplicht bij een tijdelijk contract van 6 maanden of langer. De werkgever
moet uiterlijk 1 maand voordat het contract afloopt, schriftelijk aan de werknemer laten weten of hij
het contract wil verlengen of niet. Als de werkgever het contract wil verlengen, moet hij ook aangeven onder welke voorwaarden dat is. Als de werkgever niet, of niet op tijd, laat weten of hij het contract wil verlengen, moet hij de werknemer een vergoeding van maximaal 1 maand loon betalen.
Deze aanzegplicht geldt voor alle tijdelijke contracten die eindigen op 1 februari 2015 of later. Voor
contracten die voor 1 februari 2015 van rechtswege aflopen, geldt geen aanzegplicht. Let op. Per 1
januari 2015 komen er meer veranderingen in het arbeidsrecht. Deze nieuwe regels gaan over onder
andere proeftijd en concurrentiebeding.
Arbeidsovereenkomst, van ‘bepaalde tijd’ naar ‘onbepaalde tijd’ – Een tijdelijk contract kan van
rechtswege overgaan in een vast contract. Hiervoor gelden de volgende wettelijke regels: 1) Na 3
tijdelijke contracten die telkens direct (of binnen 3 maanden) na elkaar zijn afgesloten, wordt het 4e
contract van rechtswege een vast contract. 2) Als u tijdens het 2e of 3e contract langer dan 36 maanden voor dezelfde werkgever werkt, wordt uw tijdelijk contract van rechtswege een vast contract
(deze 36 maanden zijn inclusief het 1e contract en de tussenliggende periodes van maximaal 3
maanden). De regels die gelden voor een tijdelijk contract dat van rechtswege overgaat in een vast
contract, veranderen per 1 juli 2015: 1) Na 3 tijdelijke contracten die telkens direct (of binnen 6
maanden) na elkaar zijn afgesloten, wordt het 4e contract van rechtswege een vast contract. 2) Als u
tijdens het 2e of 3e contract langer dan 24 maanden voor dezelfde werkgever werkt, wordt uw tijdelijk contract van rechtswege een vast contract (deze 24 maanden zijn inclusief het 1e contract en de
tussenliggende periodes van maximaal 6 maanden). Het is mogelijk in een arbeidsovereenkomst of
cao afwijkende afspraken te maken over het moment waarop uw tijdelijke contract overgaat in een
vast contract. Bijvoorbeeld dat u al na 1 of 2 tijdelijke arbeidscontracten in vaste dienst komt, of na 2
jaar. Het is in een individuele arbeidsovereenkomst niet mogelijk af te spreken dat u pas later dan de
3 contracten in vaste dienst komt. In een cao mag dat wel. Zo kan in de cao staan dat een vast
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dienstverband pas ontstaat na 6 in plaats van 3 tijdelijke arbeidsovereenkomsten. Of na 42 in plaats
van 36 maanden (24 maanden vanaf 1 juli 2015). Geldt bij uw nieuwe werkgever een cao, bekijk dan
wat uw cao zegt over tijdelijke en vaste contracten. Tot 1 januari 2012 was het mogelijk om jongeren
tot 27 jaar vier tijdelijke contracten aan te bieden. Deze regeling is vervallen. Per 1 januari 2012 geldt
weer alleen de algemene regeling voor tijdelijke contracten. Er is een uitzondering: werknemers die
op 1 januari 2012 een vierde contract hebben of de periode van 36 maanden zijn gepasseerd, krijgen,
zolang ze op 1 januari 2012 nog geen 27 jaar oud zijn, niet automatisch een arbeidsovereenomst
voor onbepaalde tijd, maar pas bij het vijfde contract of na afloop van de periode van 48 maanden.
Voorbeelden van tijdelijk naar vast contract: Uw tijdelijke contract van 2 jaar loopt af. Na 1 maand
biedt uw werkgever u een nieuw tijdelijk contract voor 1 jaar aan. Dit betekent dat u na 11 maanden
van rechtswege in vaste dienst komt. Voor de berekening van de 36 maanden (24 maanden vanaf 0107-2015) moeten namelijk tussenliggende perioden worden meegerekend. In dit geval is dat 1
maand. U heeft een tijdelijk contract voor 5 jaar. Na 3 jaar komt u niet van rechtswege in vaste
dienst, want er is geen sprake van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten maar van 1 contract.
naar boven
Arbeidsproductiviteit – 1) De verhouding tussen de waarde van de productie en het aantal uren arbeid dat gebruikt is om die productie tot stand te brengen. [Eenheid: je deelt euro’s per periode door
uren (of full time banen) per periode met als resultaat euro’s per uur (of per manjaar)]. 2) De verhouding tussen de waarde van de productie en de waarde van de arbeid die gebruikt is om die productie tot stand te brengen. [Eenheid: je deelt euro’s per periode door euro’s per periode met als
resultaat een onbenoemd getal]. NB: Meestal beperkt men zich niet tot de berekening van de arbeidsproductiviteit, maar richt men zich op de stijging in de arbeidsproductiviteit en drukt die uit in
een percentage van de oude waarde. Dit percentage kan dan gebruikt worden als richtsnoer voor
een reële stijging van de lonen.
Arbeidstijdenwet (ATW) – In de Arbeidstijdenwet (ATW) wordt geregeld hoeveel uren per dag of per
periode een werknemer mag werken. Daarnaast zijn er regels voor pauzes en minimale rusttijden per
dag of week. Deze regels hebben allen tot doel de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van de
werknemers te waarborgen. Tevens dragen ze bij tot een gezonde combinatie van werk, privé en
zorgtaken. Het Arbeidstijdenbesluit (ATB) is een onderdeel van de Arbeidstijdenwet (ATW). Er zijn
algemene bepalingen die het mogelijk maken om op een aantal normen voor arbeids-en rusttijden,
voor werknemers van 18 jaar en ouder, af te wijken van de ATW. De regels in de ATW zijn in de
meeste situaties wel voldoende. Ook zijn er diverse aanvullende regels voor sectoren zoals de Zorg,
Brandweer en Mijnbouw. Deze uitgebreide regelgeving is terug te vinden in het Arbeidstijdenbesluit.
A) Minimum rusttijden: Iedere 24 uur is er een dagelijkse minimum rusttijd vereist van 11 uur aaneengesloten rust. Deze rustperiode mag 1x per periode van 7 x 24 uur worden ingekort tot minimaal
8 uur. Dit is alleen toegestaan als de aard van de arbeid of de bedrijfsomstandigheden dit met zich
meebrengen. Ook in iedere periode van 7×24 uur is er minimaal 36 uur wekelijkse onafgebroken rust
noodzakelijk. Indien deze rustperiode niet aanwezig is, dan moet er in de periode van 14×24 uur
sprake zijn van minimaal 72 uur aaneengesloten rust. Feitelijk betekent dit dat het mogelijk is om 11
dagen achterelkaar te werken, zonder dat deze norm wordt overtreden! Voor rust na een nachtdienst, gelden er uiteraard aanvullende normen. Voor iedere nachtdienst die eindigt na 02.00 uur is
er een onafgebroken rust nodig van 14 uur nadat de dienst is geëindigd. Deze mag net zoals bij de
dagelijkse rust, niet meer dan 1x worden ingekort tot minimaal 8 uur in iedere periode van 7 x 24
uur. Daarnaast is het bij een reeks van nachtdiensten (3 of meer) noodzakelijk dat er een onafgebroken rustperiode volgt van minimaal 46 uur. B) Maximum arbeidstijden: Per dienst mag er niet meer
arbeid worden verricht dan 12 uur. Per week is de maximale werktijd 60 uur. Maar over een langere
periode gezien, namelijk per 16 aaneengesloten weken, mag er niet meer dan gemiddeld 48 uur arbeid worden verricht. C) Pauzes: Volgens de Arbeidstijdenwet moet een pauze minimaal 15 minuten
duren en moet tevens de dienst onderbreken. Als er tijdens een dienst meer dan 5,5 uur wordt gewerkt dan moet er sprake zijn van minimaal 30 minuten pauze. Deze pauzetijd mag worden gesplitst
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in 2 x 15 minuten. Als tijdens de dienst meer dan 10 uur wordt gewerkt, dan moet de dienst minimaal worden onderbroken door 45 minuten pauze, eventueel op te splitsen in 3 x 15 minuten. Bij
collectieve regeling mag de pauze worden ingekort tot 15 minuten. D) Maximum arbeidstijden bij
nachtdiensten: Tijdens een nachtdienst* mag maximaal 10 uur arbeid worden verricht. Onder bepaalde voorwaarden mag deze worden verlengd tot 12 uur arbeid per nachtdienst. Hiervoor verwijzen wij u naar de gratis samenvatting ATW. Per 16 weken mag er niet meer dan gemiddeld 40 uur
arbeid worden verricht als er sprake is van 16 of meer nachtdiensten in dezelfde periode (gemiddeld
1 nachtdienst of meer per week). E) Maximum aantal nachtdiensten: Indien er sprake is van nachtarbeid, dan is het belangrijk om rekening te houden met de volgende normering: a) niet meer dan 7
achtereenvolgende diensten in een reeks, waarin één of meer nachtdiensten in voorkomen. Bij collectieve regeling mag dat worden uitgebreid naar 8 diensten; b) ◾per 16 weken niet meer dan 36
nachtdiensten die eindigen na 02.00 uur. Het is mogelijk hiervan af te wijken per collectieve regeling
(zie samenvatting ATW). F) Zondagarbeid: In principe geldt een verbod op zondagarbeid. Echter biedt
de ATW ook hier mogelijkheden om af te wijken in geval van bijzondere omstandigheden. Lees meer
in vraag 5 bij veelgestelde vragen. G) Consignatie: Dit wil zeggen dat de werknemer binnen een bepaalde periode (tussen twee diensten) verplicht bereikbaar moet zijn. Het wordt veelal een bereikbaarheidsdienst genoemd. Hij kan dan worden opgeroepen om zo spoedig mogelijk werkzaamheden
te verrichten. Consignatie mag alleen worden toegepast als er duidelijk sprake is van onvoorziene
omstandigheden. Dit komt vaak voor bij storingsdiensten (monteurs). Er zijn allerlei beperkende
normen voor consignatie, omdat dit soort werkzaamheden extra belastend zijn voor de werknemer.
Deze normen vindt u terug op de gratis samenvatting ATW. Een volledige en overzichtelijke samenvatting van alle regels en definities kunt u gratis downloaden, zodat u deze altijd bij de hand heeft bij
de controle van uw personeelsplanning. Werknemers moeten er zelf op letten dat de wettelijke regels inzake arbeids- en rusttijden worden nageleefd. Als de werknemer het vermoeden heeft dat de
Arbeidstijdenwet wordt overtreden, dan kan hij of zij de werkgever hier op aanspreken. Ook is het
mogelijk dat de werknemer de ondernemingsraad raadpleegt of informeert. Zo nodig kunnen klachten ingediend worden bij de Inspectie SZW. Zie ‘Inspectie SZW’.
Arbeidstijdverkorting – Vaak afgekort tot ATV, betekent dat het totaal aantal dagen dat een werknemer per jaar werkt verminderd wordt. In het algemeen houdt dit in dat men een aantal dagen per
jaar vrij krijgt. Dit verschilt in Arbeidsduurverkorting, ADV, waar het gaat om vermindering van het
aantal uren dat een werknemer op verschillende dagen werkt. Het gevolg is dus hetzelfde, maar de
werkwijze verschilt.
Arbiter – Een bemiddelaar tussen expert en contra-expert, die de uiteindelijke schadegrootte vast
stelt indien de genoemde partijen het hier niet over eens kunnen worden. De arbiter wordt benoemd
voor aanvang van de schadebepaling door de expert en de contra-expert.
Arbitraal beding – Clausule in een overeenkomst waarbij partijen overeenkomen eventuele tussen
hen ontstane geschillen door arbitrage te doen beslechten. Ook overeenkomsten van verzekering
kunnen een arbitraal beding bevatten. Zie ook ‘Arbitrage’.
Arbitrage – 1) Kopen of verkopen van waardepapieren of goederen in de hoop daar geld mee te verdienen als gevolg van prijsverschillen die op hetzelfde tijdstip bestaan op verschillende locaties (dus
prijsverschillen tussen bijvoorbeeld Amsterdam en Londen). Staat tegenover speculeren, want bij
arbitrage is alle informatie beschikbaar, maar bij speculeren niet. 2) Bij fondsen betekent arbitrage
eveneens de overstap van één fonds naar een ander. 3) Een situatie waarbij een onpartijdige arbiter
in een geschil tussen partijen een bindende uitspraak doet.
Arbitrage – Het voorleggen van een conflict aan een derde onafhankelijke partij die als onpartijdige
rechter optreedt en bij wiens beslissing beide partijen zich op voorhand neerleggen. Komt steeds
vaker voor bij geschillen tussen kopers en verkopers. Wijze van conflictbeslechting waarbij een bindende uitspraak wordt gedaan door een arbiter die door partijen of het arbitrage-instituut is benoemd.
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Arbitrageant – Iemand die waardepapieren of goederen kopt of verkoopt in de hoop daar geld mee
te verdienen als gevolg van prijsverschillen die op hetzelfde tijdstip bestaan op verschillende locaties
(dus prijsverschillen tussen bijvoorbeeld Amsterdam en Londen). Staat tegenover speculant, want bij
arbitrage is alle informatie beschikbaar, maar bij speculeren niet.
Arbobeleid – Arbobeleid is het beleid dat een werkgever binnen zijn bedrijf voert op het gebied van
arbeidsomstandigheden. Een goed arbobeleid beperkt de gezondheidsrisico’s in het bedrijf, vermindert het ziekteverzuim en bevordert de re-integratie na ziekte. Werkgevers zijn verplicht ervoor te
zorgen dat hun werknemers veilig en gezond kunnen werken. De mate van bescherming die zij moeten bieden, is door de overheid vastgelegd in de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling. Om
deze wetten nauwkeurig na te leven dient elk bedrijf een concreet arbobeleid te voeren. Dit wordt
opgesteld in samenwerking met de vertegenwoordiging van werknemers (ondernemingsraad, personeelsvereniging, vakbonden). Onderdelen van dit arbobeleid zijn onder andere: 1-Een risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E): In een RI&E staat welke risico’s er binnen het bedrijf zijn ten aanzien van de veiligheid en gezondheid van werknemers. Voortvloeiend uit deze inventarisatie moet
een Plan van Aanpak worden opgesteld met daarin de maatregelen die genomen zullen worden om
de risico’s aan te pakken. 2-Arbodienst of bedrijfsarts: Bij ziekteverzuim moet de begeleiding van de
zieke werknemer door een bedrijfsarts (al dan niet aangesloten bij een arbodienst) worden uitgevoerd. 3-Preventiemedewerker: Bedrijven zijn verplicht om ten minste één werknemer aan te wijzen
als preventiemedewerker. Heeft het bedrijf niet meer dan 25 werknemers, dan mag de werkgever
zelf de taken van de preventiemedewerker op zich nemen. In alle gevallen moet de preventiemedewerker binnen het bedrijf werken. 4-Bedrijfshulpverlening: Binnen het bedrijf moet minimaal één
bedrijfshulpverlener (bhv’er) aanwezig zijn. 5-Voorlichting: Bedrijven moeten hun werknemers voorlichting en instructies geven over veilig en gezond werken. 6-Arbodeskundige: Werkgevers moeten
toegang verlenen aan en tot een arbodeskundige, bijvoorbeeld een bedrijfsarts of arbeidshygiënist.
7-PAGO: Werknemers moeten de mogelijkheid hebben om een periodiek arbeidsgezondheidskundig
onderzoek (PAGO) te ondergaan. De door werkgever en werknemer gemaakte afspraken over veilig
en gezond werken kunnen worden vastgelegd in een arbocatalogus (zie aldaar). Deze catalogus geeft
overzichtelijk en begrijpelijk de mogelijke oplossingen voor veilig en gezond werken, specifiek toegesneden op de situaties in een sector of branche. De Inspectie SZW inspecteert regelmatig of werkgevers én werknemers zich aan de arboregels houden. Hun prioriteit ligt daarbij op werksituaties die
ernstige gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Bij overtreding kan de Inspectie SZW een aantal
maatregelen opleggen, variërend van een waarschuwing tot een boete of zelfs stillegging van het
werk. Het is van groot belang om een helder beschreven arbobeleid te hebben én uit te voeren. Als
een werknemer schade lijdt door het werk, dan kan hij het bedrijf daarvoor aansprakelijk stellen en
een schadevergoeding eisen. De werkgever moet dan kunnen aantonen dat hij er – in operationele
en economische zin – alles aan heeft gedaan wat redelijkerwijs haalbaar is om deze schade te voorkomen. Naast het creëren van een gezonde en veilige werkplek (en het vermijden van schadeclaims)
heeft een goed arbobeleid nog meer positieve effecten: a) Een werknemer presteert beter als hij zich
veilig voelt en comfortabel kan werken. B) Goede arbeidsomstandigheden verhogen de motivatie van
werknemers. c) Door een grotere motivatie ligt de productie hoger.
Arbocatalogi – Zie ‘Arbocatalogus’.
Arbocatalogus – In een arbocatalogus beschrijven werkgevers en werknemers op eigen initiatief hoe
ze zullen voldoen aan doelvoorschriften van de overheid voor gezond en veilig werken. Een doelvoorschrift is een norm in de wet waaraan bedrijven zich moeten houden. Bijvoorbeeld het maximale
geluidsniveau. Op het Arboportaal is een overzicht met goedgetoetste abocatalogi te vinden, zoals
Arbocatalogus voor de motorvoertuigen- en tweewielerbranche (zie aldaar), Arbocatalogus carrosseriebranche, Caravan-, camper-, en motorenrevisie, etc. De Arbowet schrijft niet voor hoe deze normen moeten worden nageleefd, maar laat dat aan de bedrijven zelf over. De bedrijven kunnen dit
vastleggen in een arbocatalogus. De catalogus beschrijft technieken en manieren, goede praktijken,
normen en praktische handleidingen voor veilig en gezond werken. Een arbocatalogus kan op branUitgeverij Streutker
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che- of bedrijfsniveau gemaakt worden. Als bedrijven (nog) geen arbocatalogus hebben opgesteld,
moeten zij de arboregels in hun arbobeleid hebben opgenomen. De overheid gaat ervan uit dat
werkgevers en werknemers heel goed in staat zijn om een professionele arbocatalogus op te stellen.
Daarom worden de catalogi niet uitgebreid getoetst door de Inspectie SZW, maar marginaal. Er
wordt bekeken of de totstandkoming goed verlopen is en of de catalogus adequaat is. Samengevat
wordt het volgende getoetst: Is beschreven voor welk werkgebied (branche/bedrijfssector of landelijk) de catalogus bedoeld is? Vertegenwoordigen de opstellers de werkgevers en werknemers op wie
de arbocatalogus van toepassing is? Is de catalogus beschikbaar voor werkgevers en werknemers?
Wordt bij navolging van de catalogus voldaan aan de doelvoorschriften? Dit punt wordt getoetst met
een zogenaamde quickscan: is de catalogus begrijpelijk, logisch en niet in strijd met de wet? Werkgevers en werknemers zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud en verspreiding van een arbocatalogus. De Inspectie SZW controleert bedrijven op naleving van de wet- en regelgeving en houdt daarbij
rekening met de oplossingen uit de arbocatalogus. Wie de oplossingen uit een positief getoetste
arbocatalogus opvolgt, wordt minder streng gecontroleerd dan andere bedrijven. Bij ernstige overtredingen van de Arbowet treedt de inspectie daarentegen hard op. Strikt genomen komt de term
arbocatalogus niet voor in de Arbowet. In de zogeheten Memorie van Toelichting van de Arbowet
staat wel dat de arbocatalogus een hulpmiddel kan zijn voor het voldoen aan de doelvoorschriften.
De arbocatalogus wordt gezien als een erkend, breed gedragen en door de sociale partners zelf uitgeschreven recept voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. Wie met een door de Inspectie
SZW goedgekeurde arbocatalogus werkt, weet dat hij goed zit en voldoet aan de wettelijke normen
en doelvoorschriften voor die onderdelen die in de arbocatalogus staan.
Arbocatalogus voor de motorvoertuigen- en tweewielerbranche – Deze Arbocatalogus bestaat uit
de volgende onderwerpen: 1-Daglicht en Verlichting; 2-Dieselmotoremissie (DME); 3-Fysieke Belasting; 4-Gevaarlijke Stoffen; 5-Klimaat; 6-Legionella; 7-Machineveiligheid; 8-Persoonlijke Beschermings Middelen (PBM); 9-Schadelijk Geluid; 10-Werkdruk & Stress; 11-Elektrische Voertuigen.
Arbodienst – Organisatie die bedrijven helpt bij het opstellen en uitvoeren van hun arbeidsomstandigheden- en ziekteverzuimbeleid. Zie ook ‘Arbeidsomstandighedenwet’.
Arboverplichtingen werkgevers – In de Arbowetgeving zijn verplichtingen opgenomen waar werkgevers zich aan moet houden: 1-Het ontwikkelen en uitvoeren van arbeidsomstandighedenbeleid (Arbobeleid). De arbeid die in het bedrijf verricht wordt, mag geen nadelige gevolgen hebben voor de
veiligheid en gezondheid van de werknemers. 2-Zo veel mogelijk gevaren voor de gezondheid van
werknemers bij de bron aanpakken. Een voorbeeld hiervan is dat een machine die veel lawaai maakt,
wordt vervangen door een stiller type. 3-De inrichting van de arbeidsplaatsen, de werkmethoden,
gebruikte arbeidsmiddelen en arbeidsinhoud zo veel als mogelijk aanpassen aan de persoonlijke eigenschappen van de werknemers. Dit geldt ook voor werknemers met een structurele functionele
beperking door bijvoorbeeld ziekte. 4-Zo veel als mogelijk (‘redelijkerwijs kan worden gevergd’)
voorkomen en beperken van monotone en tempogebonden arbeid.5-Het opstellen en uitvoeren van
een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en een Plan van Aanpak. 6-Het voorkomen en beperken
van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. 7-Het geven van voorlichting en
onderricht aan de werknemers. De voorlichting en het onderricht kunnen betrekking hebben op het
gebruik van arbeidsmiddelen of persoonlijke beschermingsmiddelen, maar ook over hoe er in een
bedrijf wordt omgegaan met agressie en geweld en seksuele intimidatie. 8-Het melden en registreren van arbeidsongevallen en beroepsziekten. 9-Het voorkomen van gevaar voor derden in verband
met de arbeid die door de werknemers wordt verricht. 10-Werknemers in de gelegenheid stellen om
periodiek een arbeidsgezondheidskundig onderzoek te ondergaan.
Arboverplichtingen werknemers – Niet alleen werkgevers hebben verplichtingen, ook werknemers
moeten zich aan een aantal regels houden. De belangrijkste verplichtingen van werknemers zijn: 1Arbeidsmiddelen en gevaarlijke stoffen op een juiste wijze gebruiken. 2-Op arbeidsmiddelen aangebrachte beveiligingen niet veranderen en niet weghalen en deze beveiligingen op de juiste wijze gebruiken. 3-Door de werkgever beschikbaar gestelde persoonlijke beschermingsmiddelen op een juisUitgeverij Streutker
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te manier gebruiken en op de daarvoor bestemde plaats opbergen. 4-Meewerken aan de voor werknemers georganiseerde instructie (’onderricht’). 5-De werkgever inlichten over opgemerkte gevaren
voor de veiligheid en gezondheid in het bedrijf. 6-De werkgever en andere deskundige personen
(preventiemedewerker, bhv'er, arbodienstverlener) indien nodig bijstaan bij de uitvoering van hun
verplichtingen.
Arbowet – Zie ‘Arbeidsomstandighedenwet’.
ARC (Anglicisme): Accounting Regulatory Committee – Dit is de politieke adviesgroep die de Europese regelgeving op het gebied van externe verslaggeving verzorgt. In het ARC hebben vertegenwoordigers van alle lidstaten van de EU zitting en het werkt op basis van Europese voorschriften. Samen
met het EFRAG (de technische adviesgroep) ondersteunt zij de invoering van de Europese Verordening die uniforme verslagregels conform IFRS (International Financial Reporting Standards) moet
invoeren voor grote beursfondsen.
Area sample – Steekproef die in een bepaald gebied getrokken is.
Argumenteren – Mensen verschillen met elkaar nogal eens van mening . Op je werk in vergaderingen
en tijdens je opleiding in projectgroepen, zul je het regelmatig oneens zijn met anderen. Als je een
meningsverschil hebt, moet je de ander overtuigen van jouw standpunt door te argumenteren. Je
maakt dan gebruik van goede argumenten en een heldere redenering. Argumenteren doe je mondeling in een discussie of schriftelijk in een betoog.
Arr. TL – Arranged total loss
Arrangement, Scheme of – Zie ‘Scheme’, ‘Arrangement’.
Arrest – Arrest is de benaming die wordt gegeven aan de uitspraak van een hogere rechter. Het gaat
dan om de beslissing van een civiele rechter in een dagvaardingsprocedure of van een strafrechter. In
verzoekschriftprocedures spreekt men - ook in hoger beroep en cassatie - van een beschikking. De
beslissing van een rechter in eerste aanleg in een dagvaardingsprocedure wordt vonnis genoemd. De
beslissingen van de Nederlandse gerechtshoven en de Hoge Raad der Nederlanden, worden arresten
genoemd. Een uitzondering geldt voor uitspraken van de hogerberoepsinstantie van Aruba, Curaçao,
Sint Maarten en de BES-eilanden, het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, waarvan de uitspraken
ook vonnissen heten. Een arrest kan zowel een bekrachtiging van het bestreden vonnis of eerdere
arrest bevatten, als een gehele of gedeeltelijke vernietiging ervan, waarbij de rechter in hoger beroep of cassatie opnieuw beslist of (soms) de zaak terugwijst of verwijst.Wanneer in cassatie het
arrest waartegen beroep is ingesteld wordt vernietigd of verbroken, verwijzen de Hoge Raad of het
Hof van Cassatie de zaak over het algemeen naar een ander beroepshof. In Nederland gebeurt dat
met aanwijzingen waar de rechter rekening mee dient te houden bij de beslissing. Uitspraken van het
Gerecht en Europees Hof van Justitie in Luxemburg en van het Europees Hof voor de Rechten van de
Mens in Straatsburg worden in het Nederlands ook arresten genoemd.
Art director – Functie in de creatieve sector van een reclamebureau. Die creatieve sector kent meerdere creatieve teams van copywriter en ontwerper (art director). De art director is degene die de
ontwerpen maakt, de schetsen vervaardigt, de foto's laat maken, enzovoort. Hij draagt de verantwoordelijkheid voor de vormgeving. In principe is dit geen directiefunctie.
Art loss register – In Londen opgerichte elektronische databank voor gestolen kunstvoorwerpen.
Vele voorwerpen worden ingevoerd op verzoek van particulieren, politie of verzekeraars en worden
langs geautomatiseerde weg steeds vergeleken met de publicaties van veilinghuizen. Indien een gestolen voorwerp wordt getraceerd, kan actie worden ondernomen.
Artdirector – Functie bij reclamebureau. Is verantwoordelijk voor de vormgeving van de reclameuiting en maakt meestal samen met de copywriter het concept.
Artikel – Variant van een product. Bepaalde smaak-, kleur-, verpakkings-, design-, vorm- of andere
variant van een product. Zie productitem en productvariant.
Artikelgroep – Groep artikelen die overeenkomst of verwantschap vertoont. Verwantschap kan bij
een fabrikant gelegen zijn in productie, verkoop of marketing. Bij handelsonderneming in aard (bv.
food versus non-food), in consumptie (bv. computerbenodigdheden).
Uitgeverij Streutker

61

Bedrijfskunde, Begrippenbank

Artwork – Werk van een reclamebureau voor zover het betrekking heeft op het maken van grafische
voorstellingen, foto's, etc.
ARV – Algemeen Reglement Vervoer
As marketed product test – Als onderdeel van de productontwikkeling wordt een product getest,
zoals het gemarked wordt (zelfde verpakking, verkooppunten, prijs, enz.). Staat tegenover een blind
product test. Zie ‘Producttest’.
ASB (Anglicisme): Accounting Standards Board – De toonaangevende instantie in het Verenigd Koninkrijk voor de externe verslaggeving. Zusterorganisatie van de FASB uit de Verenigde Staten en de
IASB uit Europa (c.q. vasteland van Europa).
ASC (Anglicisme): Accounting Standards Committee – Voorloper van de ASB.
ASCII-code – ASCII is de afkorting van American Standard Code for Information Interchange. ASCII is
een zogenaamde standaard, waarbij codes teksten in computers en communicatiemogelijkheden
representateert. De ASCII-tabel bevat 95 tekens, de overige karakters zijn zogenaamde stuurcodes,
deze dienen om teksten te sturen, bijvoorbeeld met behulp van tabs of nieuwe regels. Er werd in
1960 gewerkt aan ASCII, de eerste versie van de standaard werd vervolgens in 1963 gepubliceerd.
Rond 1956 was er al een voorstel voor karakters gebaseerd op als het ware 7 bits, wat uiteindelijk
ASCII werd. De meest recente update update was uiteindelijk in 1987. ASCII is een 7 bits code, dat
betekent dat met ASCII (27=) 128 verschillende tekens kunnen worden weergegeven. Een byte bevat
echter 8 bits. Voor ASCII moet dus nog een bit worden toegevoegd om een byte te krijgen. Deze bit
werd gebruikt om een code uit te breiden, waardoor er ASCII-varianten ontstonden, ook wel extended ASCII-code genoemd. De 8e bit werd voor een controle gebruikt, om fouten tijdens het transport
en verwerking van tekens op te sporen. Veel landen kennen echter meer verschillende tekens naast
de 26 letters die in het alfabet voor komen. Om ook deze op te nemen in de standaarden, werd de 8e
bit hier voor gebruikt. Het aantal mogelijke tekens wordt hiermee verdubbeld.
A-selecte steekproef (1) – De elementen die in de steekproef worden opgenomen worden aselect (at
random) gekozen, dat wil zeggen het toeval heeft bij de keuze van de elementen volkomen vrij spel.
A-selecte steekproef (2) – Een (gewone toevals-) steekproef waarbij iedereen in de populatie precies
dezelfde kans maakt om in de steekproef terecht te komen.
Ask – Ask is een Amerikaanse zoekmachine. Oorspronkelijk was de naam Ask Jeeves en was het een
vraag en antwoord zoekmachine. De zoekmachine begon enkel als vraag en antwoord zoekmachine.
Je stelde letterlijk een vraag en Jeeves vond het antwoord. Het zoeken op trefwoorden (zoals we dat
bij Google gewend zijn) werd later pas toegevoegd. Ask.com is het domeinnaam van de Amerikaanse
zoekmachine "ask".
As-marketed-product-test – Als onderdeel van de productontwikkeling wordt een product getest,
zoals het gemarked wordt (zelfde verpakking, verkooppunten, prijs, enz.). Staat tegenover een blind
product test. Zie Producttest.
Aspinwall (1) – Auteur, bekend om zijn indeling van consumentengoederen naar koopgedrag (zoektijd, consumptietijd, vereiste mate van aanpassing, bruto winst, etc.) in: rode, oranje en gele goederen.
Aspinwall (2) – Zie goederenclassificatie.
Aspirantdeelnemer – Je bent aspirant deelnemer als je nog niet voldoet aan de voorwaarden om
mee te kunnen doen aan de pensioenregeling. Bijvoorbeeld omdat je te jong bent. De toetredingsleeftijd in een pensioenregeling mag hoogstens 21 jaar zijn.
Aspiratiegroepen – Indirecte referentiegroepen waartoe men niet behoort maar waartoe men wel
graag wil behoren. Vaak krijgt het eigen gedrag het karakter van navolging.
Aspiratieniveau – De hoogte van hetgeen een consument nastreeft in termen van bezittingen, status, opleiding, etc. Niveau waarop behoeftebevrediging wordt nagestreefd.
Aspiratieniveau – De hoogte van hetgeen een consument nastreeft in termen van bezittingen, status, opleiding, etc. Niveau waarop behoeftebevrediging wordt nagestreefd.
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Aspiratietheorie –De meeste mensen hebben een aspiratieniveau (niveau van verlangens) dat juist
ligt boven wat zij kunnen realiseren. Voor de marketing betekent dit dat, wanneer het product attributen bevat die appelleren aan een hoger aspiratieniveau, de vervangingsaankopen gestimuleerd
kunnen worden. Zie ook: Kurt Lewin.
Aspiratietheorie van Lewin – Lewin zegt dat de meeste mensen een aspiratieniveau (niveau van verlangens) hebben dat juist ligt boven wat zij kunnen realiseren. Voor de marketing betekent dit dat,
wanneer het product attributen bevat die appelleren aan een hoger aspiratieniveau, de vervangingsaankopen gestimuleerd kunnen worden.
Assertiviteit – Op een niet kwetsende, tactvolle manier opkomen voor de eigen mening, behoeften
of belangen.
Associatie – 1) Een verband tussen twee of meer verschijnselen, objecten of elementen. 2) Groep
mensen die zich verbonden hebben met een bepaald doel.
Associatieconcept – Een mogelijke grondvorm in de reclame. Het centrale idee waaromheen de
campagne is gebouwd. Bij een associatieconcept wordt het product geassocieerd met iets buiten het
product (bv. frisse after shave met branding).
Associatief leren – Zie ‘Leerprocessen’.
Associatietest – Test waarbij gebruik gemaakt wordt van associatievragen.
Associatietest – Test waarbij gebruik gemaakt wordt van associatievragen.
Associatievraag – Indirecte vraag in een enquête waarbij de enquêteur de respondent vraagt wat
voor ideeën/gedachten etc. opkomen nadat de eerste hem/haar een situatie heeft geschetst.
Assortiment (1) – Geheel van producten dat een handelsonderneming of fabrikant aanbiedt. Bij assortimenten onderkennen wij assortimentsbreedte, -diepte, -hoogte en -consistentie/-verwantschap.
Aantal productgroepen en varianten per groep spelen een rol.
Assortiment (2) – Het geheel van producten dat door een onderneming wordt aangeboden. Het assortiment bestaat uit individuele producten (product items) en uit productgroepen (product lines).
Het assortiment wordt ook productmix (product mix) genoemd.
Assortimentsbeleid – 1) Het assortimentsbeleid is feitelijk het uitgangspunt van het productbeleid.
De dimensies breedte, diepte en consistentie van het assortiment vormen de basis van waaruit dit
instrument gestalte krijgt. Beslissingen ten aanzien van het assortiment zijn strategische beslissingen:
ze hebben vaak een lange termijnkarakter en ze vormen een kader voor een groot aantal tactische
beslissingen. 2) Assortimentsbeleid is, gebaseerd op het leveringsbeleid en het voorraadbeleid, bepalen in welke uitvoeringen de producten zullen worden geleverd en voorts de herkomst (uit eigen
fabricage of via verkoop) van die producten.
Assortimentsbewaking – Als een ondernemer voor een bepaald assortiment gekozen heeft, zal hij
periodiek moeten beoordelen of de producten en productgroepen in het assortiment goed afgestemd zijn op de toekomstige consumentenbehoefte, omzetgroei, omzetstabiliteit en winstgevendheid. Er treden immers voortdurend veranderingen op in de behoeften en voorkeuren van de potentiële consumenten, in het aantal concurrenten en in de andere omgevingselementen! Vooral op het
gebied van de kosten zijn er vaak veranderingen, meestal met een stijgende tendens. Door de prijsstarheid op de monopolistische en oligopolistische markten en door het prijsbeleid van de overheid,
kunnen de prijsstijgingen achterblijven bij de kostenstijgingen. Bij gelijkblijvende omzet daalt daardoor de marge. Een oplossing is meestal omzetvergroting of efficiënter werken, waardoor de kostenstijgingen in de hand gehouden worden. Een andere mogelijkheid is assortimentsverandering, maar
dit vraagt vaak om strategische veranderingen.
Assortimentsbreedte – Het aantal productgroepen in een assortiment. Een bedrijf heeft een smal
assortiment als er weinig groepen gevoerd worden en een breed assortiment als veel groepen deel
uitmaken van het assortiment.
Assortimentsbreedte – Het aantal productgroepen in een assortiment.
Assortimentscoherentie – Zie Assortimentsconsistentie.
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Assortimentsconsistentie – Mate van samenhang tussen productgroepen in termen van afzet-, productie- of consumptieverwantschap. Typeert de mate waarin elke productgroep al dan niet appel
doet op dezelfde productie-, marketing- of verkoopkennis. Gebrek aan consistentie gevaarlijk. Zie
ook ‘Assortimentscoherentie’.
Assortimentsdiepte – Het gemiddeld aantal variëteiten/varianten per productgroep in een assortiment. Een assortiment is diep als van groepen veel varianten worden gevoerd en ondiep als er weinig
variëteit is. Een bandenspecialist heeft bijvoorbeeld een smal (weinig artikelgroepen, namelijk alleen
banden) maar wel diep assortiment (veel soorten banden).
Assortimentsdimensies – Men onderscheidt in een assortiment verscheidene dimensies: 1) de diepte: het aantal producten in een productgroep; 2) de breedte: het aantal productgroepen; 3) de consistentie: de aard en de mate van samenhang tussen de productgroepen. De consistentie kan onder
andere betrekking hebben op: behoeftebevrediging, gebruik, distributie, grondstoffen, productieproces; 4) de hoogte: het opgewogen gemiddelde prijsniveau van het assortiment.
Assortimentshoogte – 1) Aantal merken/producten binnen het assortiment. 2) Gemiddeld prijsniveau in een assortiment.
Assortimentsonderzoek (1) – Onderzoek - binnen een productcategorie - naar de compleetheid en
doelmatigheid van het assortiment in relatie tot (basis)segmentatie/behoeftecriteria en marktontwikkeling.
Assortimentsonderzoek (2) – Onderzoek naar de juistheid van het totale assortiment (productmix),
maar ook naar de juistheid van de productgroepen. Onderzocht worden: winstgevendheid, consistentie en compleetheid. Er kan een product aan het assortiment ontbreken.
Assortimentspromotie – Een prijsstrategie rondom een product die erop gericht is de verkoop van
het totale assortiment te bevorderen.
Assortimentssamenstellingskeuze – Vraagstuk van een handelsonderneming (importeur, grossier,
detaillist) die op grond van een eenmaal gekozen winkelformule/positionering en de gekozen doelgroep een assortiment moet samenstellen.
Assortimentsuitbreiding (1) – Uitbreiden van assortiment in de diepte (toevoegen van meerdere
variëteiten via trading up of trading down en horizontale en verticale differentiatie) of in de breedte
(toevoegen van meerdere productgroepen).
Assortimentsverbreding (2) – Het toevoegen van een of meer productgroepen aan een assortiment.
Gelet moet worden op de assortimentsconsistentie, op de vereiste marketing- en productie know
how (kunnen we dat wel?), op de omzet-/winstmogelijkheden en op de overall omzetstabiliteit.
Assortimentsverdieping – Het bij een of meerdere productgroepen in een assortiment toevoegen
van productvariëteiten. Dat kan in een aantal richtingen: trading up, trading down, parallellisatie
alsmede differentiatie.
Assortimentsvorming – Producenten bieden veelal slechts één of een beperkt aantal typen product
aan. Een distributiebedrijf zal zodanig producten van producenten kopen dat het een assortiment
verkrijgt dat optimaal op de behoeften van zijn afnemers is afgestemd.
Assugigant – Een wat premieomvang betreft tot de grootste verzekeraars of verzekeringsgroepen
behorende verzekeraar. Deze term wordt doorgaans alleen gebruikt voor de allergrootste internationaal opererende verzekeringsgroepen. Zie ook ‘Verzekeringsreus’.
Assuradeur – Oorspronkelijk was een assuradeur de persoon of firma die als gevolmachtigd agent
van een of meer binnen- of buitenlandse verzekeringsmaatschappijen voor rekening en risico van
deze maatschappij(en) ter beurze verzekeringen accepteerde, de polissen daarvoor tekende en eventuele schaden regelde en vergoedde. Tegenwoordig is het een persoon of onderneming die voor
eigen rekening en risico het verzekeringsbedrijf uitoefent. Het staat vaak bekend als een onderneming die verzekeringen afsluit.
Assurantie – Zie ‘Verzekering’.
Assurantie data netwerk – Systeem voor elektronisch berichtenverkeer tussen verzekeringsmaatschappijen en verzekeringstussenpersonen.
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Assurantiebeding – Als het onderpand teniet gaat (bijv. bij brand), zorgt dit beding ervoor dat de
uitkering van de verzekeraar rechtstreeks aan de geldverstrekker toekomt. Dit beding is in 1993 in de
wet opgenomen en wordt sindsdien niet meer opgenomen in een hypotheekakte.
Assurantiebelasting (1) – Belasting die verschuldigd is over de premie voor een verzekering op grond
van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.
Assurantiebelasting (2) – Belasting geheven over verzekeringen waarvan de verzekeringsnemer binnen het Rijk woont of is gevestigd, dan wel het voorwerp zich binnen het Rijk bevindt. Het tarief bedraagt momenteel 9,7% van het totale bedrag dat in verband met de verzekering in rekening wordt
gebracht (in de regel premie en poliskosten). Uitgesloten van assurantiebelasting zijn: 1) levensverzekeringen; 2) ziekte- en ziektekostenverzekeringen; 3) invaliditeits-, ongevallen- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen; 4) werkloosheidsverzekeringen; 5) verzekeringen van zeeschepen, met
uitzondering van pleziervaartuigen; 6) verzekeringen van luchtvaartuigen die hoofdzakelijk als openbaar vervoermiddel in het internationale verkeer worden gebruikt; 7) transportverzekeringen; 8) en
herverzekeringen.
Assurantiebemiddeling – Zie ‘Verzekeringsbemiddeling’.
Assurantiebeurs – Zie ‘Beurs’.
Assurantiebezorger – Oorspronkelijk was de assurantiebezorger een verzekeringstussenpersoon die
ter beurze werkzaam was en dezelfde rol vervulde als de makelaar - met dit verschil dat hij niet was
beëdigd. Zie ook ‘Bemiddelaar’, ‘Beurs’, ‘Makelaar’, ‘Tussenpersoon’, ‘Verzekeringstussenpersoon’.
Assurantiemaatschappij – Zie ‘Verzekeringsmaatschappij’.
Assurantiemakelaar – Zie ‘Makelaar’.
Assurantieregister – Boek of lijst waarin/waarop de verzekerde de posten aantekent die binnen het
raam van een contractpolis voor goederentransportverzekering vallen. Het inschrijven van een post
in het assurantieregister noemt men declareren. Het register wordt periodiek aan de verzekeraar
ingezonden ter berekening van de verschuldigde premie. Zie ook ‘Contractpolis‘.
Assurantiereserve eigen risico – Tot 1 januari 2000 was het ondernemers toegestaan om binnen
bepaalde kaders een assurantiereserve aan te houden. Met ingang van genoemde datum is deze
mogelijkheid vervallen. Een op 31 december 1999 bestaande reserve moet in elk geval in een periode van maximaal tien jaar vrijvallen.
Assurantietussenpersoon – Een natuurlijk persoon, die als zelfstandig ondernemer een bedrijf
maakt, eventueel in de vorm van een rechtspersoon, van het adviseren over, en het bemiddelen bij
het tot stand brengen van verzekeringen en het sluiten daarvan in opdracht van en op naam van
personen tot wie hij niet in een vaste betrekking staat. Zie ‘Verzekeringstussenpersoon’.
Asymmetric Digital Subscriber Line – Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) is een techniek welke grote hoeveelheden data via een bestaande telefoonlijn kan transporteren. Zie ADSL voor meer
informatie.
A-symmetrisch oligopolie – Is de marktvorm van het oligopolie waar een van de aanbieders het
machtigst is. De andere oligopolisten zijn veel kleiner en zullen met de concurrentie vooral met de
beleid van de grootste rekening houden, die vaak als prijsleider fungeert.
A-symmetrische verdeling – Zie ‘Scheve verdeling’.
ATF – Engelse afkorting voor "Above the fold", wat boven de vouw betekent. Zie aldaar.
ATL – Actual total loss
Atoomkernreactieclausule – Uitsluiting die bepaald dat schade of verliezen ten gevolge van atoomkernreacties is uitgesloten. De 'nuclidenclausule’ verzacht deze uitsluiting enigszins.
Atoompool – Een pool (samenwerkingsverband) van verzekeraars, welke het verzekeren van het
aansprakelijkheidsrisico voor kernreacties mogelijk maakt. Bedrijven die een kernreactor exploiteren
of splijtstoffen opslaan, zijn op grond van de Wet inzake wettelijke aansprakelijkheid kernenergie
verplicht een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te sluiten. Om verzekering van dit risico mogelijk te maken is de atoompool opgericht. Soortgelijke pools bestaan in vele landen en deze pools wisselen gegevens en herverzekeringen uit waardoor een grote risicospreiding ontstaat.
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Atpak – Verpakkingstest waarbij het onderscheidend vermogen van een verpakking binnen het concurrentieveld wordt gemeten. Hierbij worden 2 maatstaven gehanteerd: 1) het al dan niet juist aanwijzen/herkennen van de verpakking en 2) de snelheid waarmee dit gebeurt. Zie ook tachistoscoop.
Atpak – Verpakkingstest waarbij het onderscheidend vermogen van een verpakking binnen het concurrentieveld wordt gemeten. Hierbij worden 2 maatstaven gehanteerd: 1) het al dan niet juist aanwijzen/herkennen van de verpakking en 2) de snelheid waarmee dit gebeurt. Zie ook tachistoscoop.
Attachment point – Zie ‘Excess point’.
Attentiewaarde – Zie Selectieve aandacht.
Attention – Het selectieve proces waarbij personen bewust of onbewust bepaalde prikkels wel of
niet waarnemen. Dit geldt dus ook voor reclameprikkels. Oorzaken van het niet waarnemen kunnen
zijn: 1) stimulifactoren: de advertentie valt nauwelijks op, bijvoorbeeld doordat deze geen kleur bevat; 2) persoonlijkheidsfactoren: geen interesse; 3) omgevingsfactoren: ruis, zoals muziek, toevallige
geluiden. Een belangrijke functie voor het verkrijgen van de aandacht heeft de kopregel van de advertentie: aandacht trekken en interesse opwekken.
Attitude (1) – Een attitude is een duurzaam, aangeleerd systeem van positieve of negatieve kennis,
waardering (= gevoelens) en geneigdheid tot handelen ten aanzien van objecten en ideeën. Een attitude heeft drie componenten: 1) de cognitieve component (kennis); 2) de affectieve component
(gevoel); 3) de conatieve component (actiegeneigdheid).
Attitude (2) – Relatief stabiel blijvende grondhouding van kenniselementen (cognitieve component),
gevoelselementen (affectieve component) en actie-element (conatieve component).
Attitudecomponent – Onderdeel van een attitude. Een attitude bestaat uit drie delen of componenten, namelijk kennis, gevoel en gedrag. Deze componenten spelen een belangrijke rol bij de verklaring van de relatie communicatie-/koopbeslissingsproces. Zie ook ‘Communicatiemodel’.
Attitudeonderzoek – Onderzoek naar het tot stand komen van, de aard van en veranderingen in
attitudes jegens producten/merken/personen/overheidsmaatregelen en dergelijke. Meestal praktisch gericht onderzoek met behulp van vragenlijsten.
Attitudeschaal – Een serie vragen in een vragenlijst waarmee de attitude van een respondent wordt
gemeten jegens een product/persoon/maatregel, etc. Bekende attitudeschalen zijn de Guttmanschaal, de Thurstoneschaal, de Osgoodschaal en de Likertschaal.
Attitudeverschuiving – Het positiever of negatiever worden van een houding van een persoon jegens
een product/object/persoon.
Attitudeversterking – Het bevestigen van een (positieve of negatieve) houding/attitude die iemand
heeft jegens een product/persoon/maatregel, etc.
Attitudevorming – De wijze waarop een houding tot stand komt.
Attributen – Eigenschappen toegevoegd aan het fysieke product. Basislijst: merk, verpakking, garantie, kwaliteit, service.
Attributie – Het vaak op zeer subjectieve gronden toekennen van eigenschappen aan producten/personen/objecten, enzovoort. Op grond van subjectieve waarnemingen/ervaringen, enzovoort.
ATW – Zie ‘Arbeidstijdenwet (ATW)’.
A-typisch – Van onderzoeksrespondenten hoopt de onderzoeker dat zij zich uniek, persoonlijk en
daarmee typisch gedragen. Paneldeelnemers willen zich wel eens conformeren aan hun rol, gedragen zich afwijkend van hun normale gedrag.
A-typisch gedrag – Afwijkend van het normale gedrag.
Audatex – Een in 1981 in gebruik genomen elektronisch systeem voor de calculatie van autoschade,
gebaseerd op gegevens over vele automerken en -modellen. Sindsdien werden meer dan 10 miljoen
schaden via dit systeem vastgesteld.
Audit – Audit als uitdrukking: dit is een Engels woord dat verifiëren of controleren betekent. Het is
een verificatieproces, waarin alle (kwaliteits)factoren geëvalueerd en getoetst worden aan de gestelde normen: het nagaan of de genoemde productspecificaties kloppen en/of de procedures nageleefd
worden.
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Auditing – 1) Auditing is het meten en controleren van bezoekerstatistieken door een onafhankelijke,
derde partij. 2) Voor accountancy wordt ook wel de Engelse term auditing gebruikt, die scherper de
aard van het onderzoek van de accountant aanduidt (accounting wordt namelijk evenals accountant
veel gebruikt voor boekhouden, respectievelijk boekhouder).
Augmented product (1) – Het uitgebreide product, ofwel het fysieke product plus door andere marketingmix instrumenten toegevoegde eigenschappen als installatie, service, garantie, aflevering, etc.
(indeling Kotler).
Augmented product (2) – Ned.: Uitgebreid product. Het fysieke product uitgebreid met allerlei zaken
die samen met het fysieke product moeten worden gebruikt en/of gekocht, zoals service, opleiding
van personeel, instructie boeken en onderdelenvoorziening.
Autarkie – Zelf voorzien in je eigen behoeften. Afwezigheid van ruilgedrag. Kan betrekking hebben
op gezinshuishouding, personen, die d.m.v. jagen, landbouw etc. in eigen behoeften voorzien of
volkshuishoudingen.
Auteursrecht – Nederlandse naam voor de Engelse term Copyright. Zie aldaar.
Authentieke akte – Een door een notaris of ander daartoe bevoegde openbaar ambtenaar in de vereiste vorm opgemaakt en ondertekend schriftelijk stuk, dat als bewijs kan dienen. Een authentieke
akte levert tegenover iedereen dwingend bewijs op van wat de betreffende ambtenaar binnen zijn
bevoegdheid heeft verklaard over zijn waarnemingen en verrichtingen. Voorbeelden van authentieke
akten zijn onder andere; hypotheekakte, splitsingsakte, testament, transportakte
Auto(mobiel)branche – De auto(mobiel)branche is een bedrijfstak bestaande uit de verzameling van
bedrijven op het niveau van de retailer (detaillist). Zie ook ‘Bedrijfstak’.
Autodichtheid – In de automobielbranche wordt er niet gewerkt met het begrip penetratiegraad,
maar met de zogenaamde autodichtheid. Hiermee wordt het aantal aanwezige auto's uitgedrukt in
het aantal inwoners.
Automatenverkoop (1) – Het leveren van diensten na inworp van muntstukken in een automaat.
Automatenverkoop (2) – Verkoop via automaten. Het betreft veelal impulsgoederen en emergency
goods.
Automatenverzekering – Verzekering waaronder doorgaans zowel de automaat zelf als de inhoud
ervan tegen verlies en beschadiging gedekt wordt. De verzekering geschiedt doorgaans op allriskscondities.
Automatische bijverzekeringsclausule – Bij sommige verzekeringen wordt het verzekerde bedrag na
schade verlaagd met een bedrag, gelijk aan de schadevergoeding. Volgens deze clausule wordt het
verzekerd bedrag automatisch op het niveau van voor het schade-evenement gebracht, al dan niet
tegen bijbetaling van premie.
Automatische voortzetting – Term in gebruik in de levensverzekeringsbranche. Onder automatische
voortzetting verstaat men een regeling voor het geval de verzekeringnemer de door hem verschuldigde premie niet meer voldoet. In dit geval loopt de verzekering in haar oorspronkelijke vorm door,
maar wordt geacht te zijn beleend tot het bedrag van de vervallen premie(s).
Automobielverzekering – Zie ‘Motorrijtuigverzekering’.
Automobilistenhulpverzekering – Een veelal op een reisverzekering te sluiten rubriek. De dekking
van de automobilistenhulpverzekering omvat onder meer vergoeding van de sleepkosten naar de
dichtstbijzijnde garage na een ongeval of bij pech of, wanneer deze niet meer te repareren is, het
repatriëren van de auto naar Nederland. Het verlenen van rechtsbijstand valt veelal ook onder de
automobilistenhulpverzekering.
Autonome groei – Zelfstandige groei, d.w.z. onafhankelijk van bepaalde factoren.
Autonomie – Zelfstandigheid m.b.t. economische verhoudingen.
Autonoom vermogen – Vermogen dat actief financieringsbeleid vraagt om aan de vermogensbehoefte te voldoen. Het begrip staat tegenover geïnduceerd vermogen dat voortvloeit uit krediet door
leveranciers en andere schuldeisers {financiering}.
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Autoriteit – Bedrijven die hoog staan in de zoekmachine resultaten worden gezien als autoriteit.
Indien men bijvoorbeeld zoekt op telegraaf, staat De Telegraaf.nl op nummer 1. De Telegraaf is als
bedrijf dus autoriteit op het trefwoord telegraaf. Bij de berekening van Link popularity worden links
vanaf autoriteiten naar een bepaalde website hoger gewaardeerd. Autoriteiten hebben veel eigen
content, weinig links op de eigen website maar veel links vanuit andere websites. Autoriteiten zijn
het tegenovergestelde van Hubs.
Autoriteit Consument & Markt – Op 1 april 2013 fuseerde de NMa met de Consumentenautoriteit
en de OPTA. Samen gaan ze verder onder de nieuwe naam Autoriteit Consument en Markt (ACM). De
Autoriteit Consument & Markt bevordert kansen en keuzes voor bedrijven en consumenten. Kansen
voor innovatie, nieuwe producten, diensten en bedrijven. Keuzes voor consumenten, die echt wat te
kiezen hebben en durven kiezen. Omdat bedrijven duidelijk zijn over wat zij aanbieden. En consumenten weten wat hun rechten zijn. Hier ligt de sleutel voor goedwerkende markten. De Autoriteit
Consument & Markt houdt in de gaten wat er speelt bij consumenten en bedrijven. Specifiek op het
gebied van energie, telecommunicatie, vervoer en post. Maar ook in het algemeen op het gebied van
concurrentie en consumentenrecht. We treden op tegen bedrijven die zich niet aan de regels houden. En we kijken met een breed vizier naar wat er nodig is om het onderliggende pro-bleem op de
markt op te lossen. Het effect staat centraal bij het inzetten van de onze instrumenten en bevoegdheden. Problemen brengen we in kaart door zelf markten te analyseren maar ook door naar anderen
te luisteren. Openheid is een kernwaarde voor ACM. Wij gaan de dialoog aan met bedrijven en consumenten en werken samen met andere toezichthouders. Zowel nationaal als internationaal. Via
‘denkmee.acm.nl’ kunt u online rechtstreeks met onze medewerkers in gesprek over belangrijke
onderwerpen. Via ‘ConsuWijzer’ luisteren wij naar consumenten en geven wij advies over hun rechten.
Autoriteit Financiële Markten – Autoriteit Financiële Markten is de toezichthouder voor alle partijen
die actief zijn op het gebied van sparen, beleggen, lenen en verzekeren.
Autoriteitenonderzoek – Een exploratief onderzoek onder mensen die beroepshalve veel van het
onderhavige onderzoeksprobleem afweten. Zie expertinterview.
Autoselectie – Zie ‘Antiselectie’.
Autovak – De RAI afdeling Autovak is onderdeel van de RAI Vereniging. De RAI-afdeling Autovak is de
brancheorganisatie voor bedrijven die actief zijn op het gebied van het produceren en distribueren
van auto-onderdelen, autoaccessoires en garage-equipement.
AVAS – Afwezigheid van alle schuld
AVB – Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven
AVC – Algemene Vervoercondities
Average adjuster – In Engeland kent men niet de dispacheur, wiens taak beperkt is tot het regelen
van avarij-grosse, maar wel de average adjuster. Deze regelt niet slechts avarij-grossegevallen, maar
ook gevallen van particuliere avarij; zijn gezag is zo groot dat de verzekeraars in het algemeen zijn
oordeel omtrent het onder de polis te vergoeden bedrag volgen.
Average disbursements insurance – Zie ‘Avarijpenningen’.
Average unless general – Volgens Rule for Construction of Policy No. 13, behorende bij de Marine
Insurance Act, moet onder deze term worden verstaan iedere schade die geen totaal verlies en geen
avarij-grosse is; dit komt dus neer op particular average. De term omvat geen particular charges. Zie
ook ‘Avarij-particulier’, ‘Particular charges’, ‘Vrij van beschadigdheid.Averij’.
AVL – Aansprakelijkheidsverzekering voor landbouwers
AVP – Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren
AVVV – Algemene Voorwaarden voor Verhuizingen
Awareness – 1) Bekendheid met het product. Zie Rogers en Dagmar-model.2) Verschijnsel, dat men
een reclameboodschap niet alleen heeft waargenomen, maar ook in herinnering kan roepen.
Awareness set – Die producten of merken die de consument kent als hij in een behoefte moet voorzien. Hij zal bij zijn beslissing niet alle merken uit de awareness set betrekken. Bij de aanschaf van
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een nieuwe auto kent de gemiddelde consument het merk Rolls Royce wel maar het speelt bij zijn
koop beslissing geen rol; het ligt buiten zijn consideration set. De consideration set omvat alle merken die de consument in zijn overwegingen betrekt. Na informatie en beraad blijft hiervan de evoked
set of keuzeset over. Uit deze beperkte groep maakt de consument zijn uiteindelijke keuze.
AWBZ – Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.
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B
b.d.i. – Beide dagen inbegrepen Zie ook ‘Deze dag inbegrepen’.
B.I.O.S. – Afkorting van Basic Input Output System. Voorgeprogrammeerd hardwaregedeelte dat de
gegevensstroom in een computer regelt.
B.I.T.E. (Built In Test Equipment) – Dit is de aanduiding voor de in de constructie van een object opgenomen systemen, waarmee het mogelijk is bepaalde functies van het object te testen met het oog
op afwijkingen. Dergelijke systemen kunnen vaak door verwisseling van de op magnetische band
opgenomen uit te voeren testprogramma's een verscheidenheid van tests uitvoeren.
B2B – Business to Business. Bedrijven gericht op de zakelijke markt.
B2C – Business to consumer. Bedrijven gericht op de consumentenmarkt.
Baatbelasting – Baatbelasting is een belasting die door de Gemeente wordt geheven van de eigenaar, bezitter of beperkt gerechtigde van een onroerende zaak, indien een in de gemeente gelegen
onroerende zaak, is gebaat bij voorzieningen die tot stand worden of zijn gebracht door of met medewerking van het gemeentebestuur.
Back Link Over Optimization Devaluation – 1) De Back Link Over Optimization Devaluation (BLOOD)
is een filter, waarbij, zoals de term suggereert, gelet wordt op back links naar een website. Dit fenomeen wordt ook BLOOP (Back Link Over Optimization Penalty) genoemd, alhoewel het hier niet gaat
om een penalty die uitgedeeld wordt (er komen namelijk geen handmatige handelingen aan te pas).
2) Het Back Link Over Optimization Devaluation filter is een Google filter die automatisch minder
waarde kan geven aan websites wanneer geconcludeerd wordt dat er op gebied van back links over
geoptimaliseerd is. Back links worden in dat geval als het ware gedevalueerd en wegen als gevolg
minder zwaar mee. Google beschouwt excessieve linkmanipulatie als een poging om hoger in de
rankings te komen. Om te voorkomen dat irrelevante resultaten in de SERP's komen zodat de gebruiker juiste zoekresultaten krijgt voorgeschoteld, wordt er gecontroleerd in hoeverre backlinks relevant
zijn. Discutabele resultaten worden er vervolgens uitgefilterd. 3) Om te voorkomen dat een website
door deze filter er uit gefilterd wordt, dient er op enkele punten gelet te worden bij het verkrijgen
van backlinks: •wissel af in de link teksten/anchor text die gebruikt worden voor een back link;
•plaats een link enkel bij relevante startpagina's, verticale portalen waarvan het onderwerp overeenstemt met het onderwerp van de website en autoriteiten (indien mogelijk); •voorkom dat een backlink op meerdere plaatsen binnen een netwerk worden geplaatst. Indien websites binnen een netwerk eenzelfde ip-adres hebben, kan ook dit als overoptimalisatie worden gezien; •zorg, bij nieuwe
websites, dat er niet te snel backlinks verkregen worden, het filter kan dit zien als spam. 4) Eenmaal
in het filter, kan het met juiste optimalisatie technieken tot 3 maanden duren voordat het filter een
website weer ontziet. Gekeken naar bovenstaande opsomming, is het hierbij van belang dat backlinks van irrelevante websites worden verwijderd en de link teksten worden afgewisseld op andere
websites. Daarnaast kan hulp ingeroepen worden bij een zoekmachine optimalisatie bureau om een
juiste strategie te bepalen om sneller uit het Back Link Over Optimization Devaluation te geraken.
Backlink – Een backlink is een link naar een website, welke doorgaans in de vorm van tekst is. Het
kan hier echter ook om bijvoorbeeld een banner gaan. Sommige website eisen een link terug voordat
zij een link naar jouw website opnemen. In deze situatie spreken we van een reciprocal link. Vraag je
altijd af of de website relevant genoeg is om naar terug te linken, heeft de website bijvoorbeeld een
hoge ranking en eenzelfde interessegebied? Indien een website niet relevant genoeg is, heeft het
uberhaupt weinig zin om daarop een link aan te vragen.
BackRub – BackRub was de allereerste versie van de zoekmachine Google. Deze eerste versie van
Backrub werd in januari 1996 gelanceerd terwijl Google officieel in september 1998 live ging. Backrub werd op Stanford University ontwikkeld door Sergey Brin en Larry Page met de hulp van Scott
Hassan en Alan Steremberg. De zoekmachine was de output van een onderzoek naar "The Anatomy
of a Large-Scale Hypertextual Web Search Engine" wat de basis van de zoekmachine Google zou gaan
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vormen. BackRub was geschreven in Java en Python en draaide op een aantal Sun Ultra en Intel Pentium machines die op Linux draaiden. De primary database was een Sun Ultra II met 28GB diskruimte. De naam backrub zou afkomstig zijn van de term backlinks. Het vernieuwende van Backrub zat in
het tellen van de backlinks naar een site om de relevantie van een site te bepalen. Later zou dit algoritme bekend worden als het pagerank algoritme. Daarnaast staat de term "Backrub" ook voor massage. Dat zou de hand in het eerste logo kunnen verklaren.
Backservice – De pensioenverhoging in een eindloonregeling. Gaat je salaris omhoog, dan gaat ook
het pensioen dat je in het verleden hebt opgebouwd omhoog.
Backward pricing – Zie ‘Demand backward pricing’.
Bad neighborhood filter – Het bad neighborhood filter haalt pagina's uit de resultaten welke linken
naar websites die gebruik maken van spamtechnieken. Indien een website met spamtechnieken een
link naar jouw website heeft staan, kan dit geen kwaad. Immers kun je daarop geen invloed uitoefenen. Echter zelf een link plaatsen naar een website met een Penalty of een website die gebruik
maakt van spamtechnieken, kan grote gevolgen hebben voor de ranking van je eigen site. Het is
daarom raadzaam om altijd goed de pagina te bekijken waarnaar je een link wilt plaatsen. Natuurlijk
is het niet voor iedereen even makkelijk om te bepalen of een website spamtechnieken gebruikt
maar laat in ieder geval je gezonde verstand spreken en zoek ook via het Internet naar het bedrijf of
naam van de website.
Bad Neighborhood links – Neighborhood links zijn hyperlinks die naar andere websites verwijzen.
Deze websites liggen in een netwerk van domeinen. In het geval van een bad neighborhood link,
betreft het een link die naar een website verwijst die zich volgens zoekmachines schuldig maakt aan
zoekmachine spam. Dat soort websites hebben bijvoorbeeld weinig relevante content, zijn door een
zoekmachine verbannen uit de zoekresultaten of hebben een penalty gekregen. Het linken naar bad
neighborhoods kan negatief invloed hebben op de ranking van je eigen website. De kans is groot dat
zoekmachines concluderen dat je eigen website deel uitmaakt van zo een netwerk en dus ook een
bad neighborhood is doordat hiervoor algoritmes zijn die patronen proberen te ontdekken en uiteindelijk bad neighborhoods filteren. Uiteraard kan het voor komen dat je abusievelijk een link geplaatst
hebt naar een bad neighborhood. In elk geval is het van belang dat je uitgaande links zo nu en dan
controleert om er zeker van te zijn dat websites waarnaar je ooit een link geplaatst hebt, zich niet
schuldig maakt aan black hat SEO praktijken en je bijvoorbeeld niet naar 404-pagina's verwijst. Op
het Internet zijn tools te vinden waarmee uitgaande links gecontroleerd kunnen worden op voornamelijk het linken naar bad neighborhoods. Er zijn open source webapplicaties die door gebruik van
javascript nietsvermoedend links plaatsen naar bad neighborhoods, welke om die reden ook niet
eenvoudig te ontdekken zijn. De tools die hiervoor gemaakt zijn, zien ook links die op deze manier op
de website worden geplaatst.
Bagageverzekering – Zie ‘Reisbagageverzekering’.
Bagatelschade – Een schade van verwaarloosbare omvang. Bij sommige verzekeringssoorten hanteren verzekeraars een verplicht eigen risico om het claimen van bagatelschades, die relatief hoge administratie- en correspondentiekosten veroorzaken, tegen te gaan. Een andere steeds vaker gehanteerde methode hiertoe is ook het geven van een no-claimkorting, zoals die bij de motorrijtuigverzekering al van oudsher wordt toegepast. Een andere benaming voor bagatelschade is 'kruimelschade'.
Baidu – Baidu is een Chinese zoekmachine. De zoekmachine is de populairste van China en heeft zelfs
op wereldwijde schaal een behoorlijk aandeel. Volgens de Alexa ranking is Baidu de 13e meest bezochte zoekmachine ter wereld in oktober 2007. In september 2005 had Baidu zelfs een traffic rank
van 5. De naam "Baidu" is afkomstig van een 800 jaar oud Chinees gedicht. Baidu betekent echter
ook "honderden keren" en staat voor de vastberaden zoektocht naar het ideale.
Baidu Baike – Baidu Baike is een Internet encyclopedie opgericht door de Chinese zoekmachine Baidu. Baidu Baike concurreert met de Chinese Wikipedia. Alleen officile leden kunnen de inhoud wijzigen of zaken toevoegen. Er is een aantal onderwerpen die verboden zijn op Baidu Baike: • Alles met
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een pornografische inhoud; • zaken die de maatschappelijke en openbare orde schaden; • kritiek op
de staatsinstellingen; • zaken die voor conflicten kunnen zorgen; • zaken die aanzetten tot racism.
Baidu.com – Baidu.com is het domein van de populaire Chinese zoekmachine Baidu. Op het domein
vindt men product informatie, downloads en nieuws.
Bailee clause – Clausule in gebruik bij de goederentransportverzekering, waarin de verzekerde de
verplichting wordt opgelegd in geval van schade de nodige maatregelen te nemen teneinde te voorkomen dat eventuele rechten tegen de vervoerder of een ander die de zaken onder zijn opzicht had,
verloren zouden gaan. Eventueel daaraan verbonden kosten worden door de verzekeraar vergoed.
Bait and switch – (Ook wel: bait-ad). Bait and switch is een verkooptechniek die erop gericht is om
klanten met een aanbieding naar een winkel te lokken, om ze vervolgens een ander product met een
hogere marge te verkopen. Een voorbeeld is een elektronicazaak die adverteert met een goedkope
televisie (bait). Klanten die informeren naar de aanbieding worden gewezen op de voordelen van een
andere televisie ten opzichte van de aanbieding, zodat ze worden verleid om deze duurdere televisie
te kopen (switch). Hoewel het adviseren van een duurder product op zichzelf niet verboden is, worden soms wel dubieuze praktijken toegepast. Bijvoorbeeld wanneer van het geadverteerde product
bewust geen of weinig voorraad beschikbaar is. De klant heeft dan geen andere keuze dan een ander
product te kopen. Ook wordt soms door verkopers onnodig veel druk uitgeoefend om de klant een
andere keuze te laten maken. Veel landen hebben dit soort praktijken verboden.
Bait pricing – Variant van leader pricing. Men stelt een laaggeprijsd model ten toon om een klant
naar de toonzaal te lokken, hoewel het helemaal niet de bedoeling is dit goedkope model te verkopen. Men tracht vervolgens de klant, die modellen gaat vergelijken, een duurdere uitvoering te verkopen.
Balanced score card (1) – De Balanced Score Card is geen strategisch keuzemodel, maar geeft een
raamwerk om de eenmaal gekozen strategie te implementeren. Het is een strategisch informatiemodel met boordtabellen. Het is een meet- en opvolgingsinstrument in het raam van de beheerscontrole. Het is een geïntegreerd prestatiemeetsysteem door de afstemming ervan op de organisatiedoelstellingen en de gekozen strategie. Er wordt gestreefd naar een evenwicht tussen diverse domeinen,
vandaar dat men over een gebalanceerd meetsysteem spreekt. De vier klassieke domeinen van de
BSC zijn het financiële luik, de dienstenafnemers/ klanten, de interne werking (bedrijfsprocessen) en
ten slotte de innovatie en het leervermogen van de organisatie. Voor elk van deze domeinen worden
kritieke maatstaven bepaald en periodiek opgevolgd. De BSC is een instrument dat kan worden gebruikt binnen het organisatieontwikkelingsmodel EFQM/INK/CAF.
Balanced Score card (2) – De Balanced Scorecard is een instrument voor prestatiemeting (performance measurement) ontwikkeld door Kaplan en Norton. Het verbindt prestatie-indicatoren direct
aan doelen en strategie van de onderneming door prioriteiten te stellen op vier vlakken: klanttevredenheid, interne processen, financiële maatstaven en ontwikkelvermogen (c.q. leervermogen) van
een onderneming.
Balans (1) – Een overzicht van de bezittingen, de schulden en het Eigen vermogen op een bepaald
moment. Dus 1) Overzicht van de kapitaalgoederen waar een onderneming over beschikt en de wijze
waarop die kapitaalgoederen met behulp van eigen vermogen en vreemd vermogen zijn gefinancierd. De balansposten zijn allemaal in euro uitgedrukt. {Interne en Externe Verslaggeving}. 2) Overzicht van bezittingen en schulden, waarbij het eigen vermogen gemakshalve als schuld aan de eigenaar wordt gezien [euro] {Bedrijfsadministratie}.
Balans (2) – Overzicht dat aan de ene kant de bezittingen (activa) en aan de andere kant de wijze van
financiering ervan (passiva) weergeeft op een bepaald moment (meestal per 31/12). In de balans zijn
alle tot de activa of passiva behorende posten opgenomen. Anders gezegd: op een balans staat wat
je hebt (activa, de linkerzijde van de balans), in de vorm van geld, goederen, enz., en hoe die gefinancierd zijn (passiva, de rechterzijde van de balans): met eigen vermogen of met vreemd vermogen
(leningen). Dus een balans is een momentopname van bezittingen en van de manier waarop deze zijn
betaald. Aan de hand van een balans kan een indicatie verkregen worden omtrent het vermogen van
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die entiteit (soms persoon, maar meestal bedrijf) op een bepaalde datum (de balansdatum, meestal
is dit 31 december, hoewel grote ondernemingen vaak ook balansen op een kwartaalultimo publiceren). Het verschil tussen de bezittingen en de schulden is het eigen vermogen. De term "balans"
doelt op het evenwicht tussen enerzijds de bezittingen en anderzijds de schulden plus het eigen vermogen. Een balans is, met de winst- en verliesrekening en de toelichting op die stukken, een onderdeel van de jaarrekening. Die is weer, in het spraakgebruik, een onderdeel van het jaarverslag. Bij
grotere organisaties is tevens meestal een kasstroomoverzicht opgenomen. Het periodiek maken en
publiceren van een jaarrekening is verplicht voor (de meeste) rechtspersonen, hoewel de mate van
gedetailleerdheid en de omvang van de publicatieplicht verschillend is. De bezittingen worden ook
aangeduid met "activa", de schulden en het eigen vermogen worden ook aangeduid met "passiva".
Balanspost – Een bestanddeel van de balans. Aan de linkerzijde (debet) staan alle bestanddelen van
het kapitaal. Aan de rechterzijde (met de r van credit) staan alle bestanddelen van het vermogen
(eigen vermogen en vreemd vermogen). NB De term post wordt op meer manieren gebruikt in de
administratie.
Balansrekeningen – Rekeningen van bezit, schuld en eigen vermogen.
Balanswaarde (1) – De boekwaarde van de investeringen (bezittingen, activa) en de financiering ervan (schulden, passiva).Balanswaarde (2) – 1) Waarde waarvoor de activa en de passiva op de balans
staan [euro] {Externe verslaglegging}. Wat betreft de vaste activa is de balanswaarde gelijk aan de
aanschafwaarde minus de afschrijving op de vaste activa tot het moment waarop de balans wordt
opgemaakt. Onder IFRS wordt bij immateriële vaste activa (zoals goodwill, octrooien of licenties) de
afboeking op boekwaarde met een ‘ impairment test’ bepaald. Er wordt niet langer op afgeschreven.
2) Waarde van activa en de passiva zoals die per saldo op de balans staan [euro] {Interne verslaglegging}. Een interne balans kan meer informatie bevatten dan een externe balans. Zo kan bij de post
Debiteuren zowel de totale vordering als de inschatting van de oninbare vorderingen op de balans
staan ter informatie van de directie. Maar op een externe balans zal men deze informatie niet graag
prijs geven. Synoniem bij vaste activa: Boekwaarde {Interne verslaglegging}
Ballontest – Eng.: Balloon test. Zie ‘Projectietechnieken’.
Bandbreedte – (Eng. Bandwidth). De maximale hoeveelheid data die per tijdseenheid over een verbinding van het netwerk verstuurd kan worden. De hoeveelheid gegevens (data) die over een telefoonlijn kan worden vervoerd. Hoe groter de bandbreedte hoe sneller het gegevenstransport. Vergelijkbaar met een vierbaansweg die meer verkeer verwerkt dan een tweebaansweg. Hoe drukker op
Internet, hoe langzamer de informatiestroom. Door de onstuimige groei van Internet is er altijd behoefte aan meer. Door het toepassen van datacompressie kan deze snelheid nog iets verhoogd worden.
Bandbreedterente – Bandbreedterente is een variatie op een variabele rente. Het is een vaste rente
met over het algemeen een boven- en een ondermarge (bandbreedte) van een contractueel vastgelegd rentepercentage. Wanneer de marktrente de marge overschrijdt wordt ‘vaste’ rente verhoogd
of verlaagd. De verhoging of verlaging is ter grootte van het verschil tussen de boven/ondermarge en
de marktrente.
Banderollenverzekering – Nadat de banderollen (voor rookwaren e.d.) in ontvangst genomen zijn
van de Ontvanger der Accijnzen, vertegenwoordigen zij als 'kwitantie' voor betaalde accijns een aanzienlijke waarde. In verband hiermee kan een 'banderollenverzekering' gesloten worden, die dekking
verschaft tegen verlies of beschadiging tijdens het vervoer en verblijf in brandkast of kluis, tot op het
moment dat zij op de betreffende goederen zijn aangebracht.
Bandwidth – Zie ‘Bandbreedte’.
Bankgarantie – Vaak wordt er in plaats van het storten van een waarborgsom een bankgarantie afgegeven. Dit is een verklaring van de bank, dat zij de waarborgsom zullen voldoen, als de koper zijn
verplichtingen niet nakomt.
Bankhypotheek – Een bankhypotheek is een hypothecaire zekerheid voor al hetgeen een debiteur
uit hoofde van zijn bancaire betrekking op dit moment of in de toekomst schuldig mocht zijn of worUitgeverij Streutker
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den. Dit recht van hypotheek blijft bestaan ook indien de debiteur geen schuld meer heeft aan de
bank. De hypotheek vervalt pas als deze doorgehaald is. Het voordeel van de vorm van hypotheek is
dat afgeloste bedragen in overleg met de bank opnieuw opgenomen kunnen worden zonder dat men
opnieuw naar de notaris moet.
Banksparen – Opbouw fiscaal vriendelijk vermogen d.m.v. spaarrekening of beleggersrekening bij
een bank. Dit ter aflossing van eigenwoningschuld of als oudedagsvoorziening.
Banner – Een advertentie op een internet pagina. Meestal in de vorm van een tot klikken uitnodigend plaatje. In de eenvoudigste vorm komt de bezoeker na klikken op de banner terecht op een
andere internetpagina met meer productinformatie. Doorklikken hoeft echter geen doel op zich te
zijn. Tegenwoordig zijn vele variaties mogelijk. Internationaal zijn enkele standaard banner formaten
afgesproken, die elders op de NetPlus site worden beschreven.
Banner Advertising, Bannering – Een manier van online adverteren. Op druk bezochte pagina's op
het internet worden banners geplaatst.
Banner blindheid – Wanneer ervaren internetgebruikers banners voortaan totaal negeren of niet
meer zien doordat zij zeer vaak het internet bezoeken en de plaatsen van banners herkennen. Er
wordt geen aandacht meer geschonken aan de uitingen. Hierdoor zijn tekstlinks tegenwoordig stukken populairder dan banners. Tekstlinks worden nogal eens gezien als redactionele Content welke
meer gewaardeerd en vertrouwd wordt.
Banner burnout – Het moment waarop bezoekers te vaak een bepaalde advertentie/banner te zien
krijgen en waardoor de respons via deze Banner daalt.
Banner exchange – Banner exchange ofwel banner uitwisseling is het onderling uitwisselen van banners met het doel meer bezoekers te trekken. Dit wordt onder anderen in netwerken gedaan, waarbij de websites die binnen deze netwerken vallen, elkaars banners tonen.
Bao – Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten
Barcode – Een barcode of streepjescode is een afbeelding die bestaat uit een groot aantal lijntjes. De
dikte van de lijnen correspondeert met getallen, zodat de barcode in zijn geheel een cijferreeks
vormt. Door artikelen te voorzien van een scanbare barcode kunnen ze met een speciale barcodescanner eenvoudig worden geïdentificeerd. Streepjescodes worden onder meer toegepast bij het
scannen en aanslaan en afrekenen van producten in een winkel, het uitlenen van boeken in een bibliotheek, bij voorraadbeheer in een magazijn, het sorteren van bagage op luchthavens en bij het
bezorgen van pakketten. De barcode heeft er inmiddels enkele opvolgers bijgekregen. Door het
tweedimensionale karakter kan in een QR-code meer informatie worden opgeslagen dan een cijfercode. Bij RFID kan de inhoud van tags door middel van radiogolven op afstand worden uitgelezen.
Baremasysteem – Term gebruikt in de motorrijtuigverzekering, ter aanduiding van de in enkele landen door verzekeraars voor de onderlinge regeling van wagenschade door aanrijding toegepaste
wijze van fixering van de mate van schuld van ieder van de bij de aanrijding betrokkenen. In de barema (tabel) is voor de meest voorkomende aanrijdingssituaties opgenomen.
Barometeronderzoek – Continu onderzoek naar veranderingen in de markt. Indien dit op economische gegevens slaat, spreken we van economische barometer.
Barrières voor internationale handel – We onderscheiden de volgende elf barrières: 1) de culturele
barrière: elk land heeft andere zeden en gewoonten, hetgeen belemmerend kan werken op de internationale handel; 2) de economische barrière: de verschillende levensstandaard van diverse landen
werkt belemmerend op de internationale handel; 3) de financiële barrière: export brengt extra kosten met zich mee. De financiële middelen kunnen soms te kort schieten; 4) de kennisbarrière: het
ontbreekt een exporterende onderneming veelal aan voldoende kennis van de buitenlandse markten; 5) de kostenbarrière: de start van export gaat met grote kosten gepaard; 6) de barrière van nationale reguleringen: hieronder vallen onder andere importquota en andere importbeperkingen; 7) de
organisatiebarrière: de organisatie van de onderneming moet voor export geschikt worden gemaakt,
zowel in communicatieve als in organisatorische en productietechnische zin; 8) de barrière van productspecificaties: nationale wetgevingen kunnen ten aanzien van productspecificaties; (veiligheidseiUitgeverij Streutker
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sen) verschillen. Per land moeten de producten dus anders zijn en dat brengt extra kosten met zich
mee; 9) de taalbarrière: deze is in feite een onderdeel van de kostenbarrière, want een goede communicatie met (potentiële) afnemers in het buitenland vereist extra mensen en kost dus extra geld;
10) de transportbarrière: transport kan (te) duur zijn, te langzaam, slecht georganiseerd of soms geheel ontbreken; 11) de valutabarrière: het niet stabiel zijn van de koersen van internationale valuta
betekent extra risico's.
Barter – Barter is het direct uitwisselen van goederen of diensten (in natura) zonder dat hier geld
voor wordt betaald. Bartering bestaat in heel veel verschillende vormen. Het is maar net wat beide
partijen overeenkomen. Een backlink is bijvoorbeeld ook bartering maar je komt de term het meest
tegen bij het ruilen van diensten. Bijvoorbeeld een webdesign bedrijf maakt een website voor een
accountant, welke in ruil de belastingaangifte bijhoudt. Er worden vaak wel normale facturen gestuurd welke tegen elkaar worden weggestreept waardoor de diensten toch gewoon in de boekhouding verwerkt kunnen worden. Deze factuur is uiteraard ook nodig voor de belasting.
Bartering – Verkooptransacties waarbij men elkaar betaalt met eigen producten, een ruil in natura
dus. Komt in de moderne tijd soms ook tussen ondernemingen en staten voor.
Basic research – Ned.: Fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. In de marketing onderzoek naar
een product of productgroep en de gebruiksmotieven en gebruiksgewoonten ervan. Dit geeft de
basiskennis waarop een marketingprogramma kan worden opgesteld.
Basisactiviteit (core activity) – Basisactiviteiten zijn die bedrijfsprocessen die een bedrijf moet uitvoeren om zijn specifieke producten en diensten te kunnen voortbrengen. De basisactiviteiten omvatten het feitelijke voortbrengingsproces (het zogenaamde primaire proces) en de besturing en
management ervan. Bij basisactiviteiten ligt de nadruk op de voor het voortbrengingsproces noodzakelijke bedrijfsprocessen. Wanneer een bedrijf zich gaat beperken tot zijn basisactiviteiten betekent
dit dat het de niet-basisactiviteiten gaat uitbesteden aan andere bedrijven of dat het de bedrijfsonderdelen die deze secundaire processen uitvoeren verzelfstandigt. Het nu afgeslankte bedrijf betrekt
vervolgens van deze nieuwe bedrijven producten of diensten.
Basisassortiment – Zie ‘Kernassortiment’.
Basisberoepsopleiding – Opleidingen in het mbo kennen vier niveaus. De basisberoepsopleiding is de
tweede van de vier kwalificatieniveaus. De opleiding leidt op tot basisberoepsbeoefenaar die zelfstandig praktisch werk moet kunnen verrichten binnen de grenzen van het aangeleerde of door ervaring verkregen technieken. Om aan de opleiding te mogen deelnemen moet men in het bezit zijn van
een VMBO-diploma basisberoepsgerichte leerweg. De overheid streeft ernaar dat mensen minimaal
een opleiding op niveau 2 succesvol afronden (startkwalificatie).
Basisdienst – Ook ‘Hoofddienst’. De dienstverlener voegt aan de basisdienst bijdiensten en fysieke
producten toe, zodanig dat de totale verrichte dienst bij de doelgroep en de gewenste positionering
past.
Basiselementen bedrijfsformule – Deze bestaan uit drie onderdelen (ook wel de formuledoos genoemd) die als het ware de ‘ruggengraat’ van de bedrijfsoperatie vormen. Deze onderdelen zijn: 1)
de consumentenbehoefte die de detaillist probeert te bevredigen; 2) de doelgroep waarop men
denkt aantrekkingskracht te kunnen uitoefenen; 3) het assortiment dat men meent te moeten voeren om in de gesignaleerde behoeften bij het omschreven klantenprofiel te kunnen voorzien.
Basisfuncties – Functies zijn pakketten van taken en activiteiten, die in één of meer processen tot
waardetoevoeging moeten leiden. Deze taken zijn ondergebracht in (verticale) ‘afdelingen’ die zich
richten op een bepaalde groep dienstenafnemers/klanten, op een bepaalde deskundigheid of op een
geografische indeling. Ze zijn dus niet te verwarren met (horizontale werk- of bedrijfs-) processen.
Binnen de Belgische politie werd geopteerd voor zes basisfuncties: onthaal, wijkwerking, lokale recherche, interventie, slachtofferbejegening en openbare orde.
Basishypotheek – Een basishypotheek is een standaardhypotheek die onder standaardcondities
wordt verstrekt. Het leningbedrag is in dit geval gelijk of minder dan 75% van de executiewaarde van
de woning.
Uitgeverij Streutker

75

Bedrijfskunde, Begrippenbank

Basispakket – De zorgverzekering dekt een basispakket met noodzakelijke zorg dat is vastgelegd in
de Zorgverzekeringwet. Het basispakket komt in grote lijnen overeen met de oude ziekenfondsverzekering en de meeste particuliere verzekeringen en geeft recht op geneeskundige zorg, mondzorg tot
18 jaar, farmaceutische zorg en hulpmiddelenzorg en vervoer in verband van het ontvangen van
zorg. Geneeskundige zorg omvat o.a. de zorg die wordt verleend door een verloskundige, huisarts of
specialist. De precieze invulling van het pakket is onder andere afhankelijk van de variant die u kiest,
bijvoorbeeld of u wel of geen gebruik maakt van vooraf gecontracteerde zorgaanbieders en staat
beschreven in de polis van uw zorgverzekering.
Basisprijsstrategieën – Uitgaande van de ondernemingsdoelstellingen winst, groei, continuïteit - die
we ook als prijsdoelstellingen tegenkomen - en prijsdoelstellingen zoals prijsbeleving, concurrentiegericht zijn en imago van de onderneming zal, op basis van de marktpositie van de onderneming,
worden gekozen voor een van de beide basisprijsstrategieën: prijsconcurrentie of nietprijsconcurrentie (zie aldaar). Heeft de onderneming geen marktpositie, dan is een eigen prijsbeleid
niet mogelijk.
Basisrente – De basisrente is het tarief van een hypotheek die onder standaardcondities wordt verstrekt, de basishypotheek.
Basistalent (core competence) – Basistalenten zijn het ‘kapitaal’ in de vorm van kennis en vaardigheden van mensen en van immateriële, materiële en financiële middelen waarover een bedrijf moet
beschikken, om in staat te zijn niet alleen zijn huidige producten en diensten voort te brengen, maar
ook in de toekomst nieuwe producten en diensten te creëren en daarmee nieuwe markten te openen. Wanneer een bedrijf zich concentreert op zijn basistalenten, zal het trachten steeds over de
juiste mensen en middelen te beschikken om zijn huidige en toekomstige bedrijfsvoering te kunnen
realiseren. Wanneer een bedrijf niet over bepaalde basistalenten beschikt moet het bijvoorbeeld
nieuwe mensen aantrekken, strategische allianties aangaan met andere bedrijven, of zelf via onderzoek, ontwikkeling en opleiding de benodigde basistalenten opbouwen.
Basisverzekering – Een verplichte zorgverzekering voor alle rechtmatige ingezetenen van Nederland,
die bestaat uit een door de overheid vastgesteld standaardpakket van noodzakelijke zorg. De Zorgverzekeringswet laat de keuze voor een naturapolis of restitutiepolis. Zie ook ‘Aanvullende verzekering’, ‘Naturapolis’, ‘Restitutiepolis’, ‘Zorgverzekering’, ‘Zorgverzekering‘.
Bass – Besluit aanbestedingen speciale sectoren.
Baten – 1) Alle bedragen die in de loop van het jaar leiden tot een toename van het eigen vermogen
van een niet-commerciële organisatie [euro] (vormt een begrippenpaar met lasten) (kameraalstijl). 2)
Inkomsten van een niet-commerciële organisatie na correctie voor ‘ vooruit ontvangen bedragen’ en
‘nog te ontvangen bedragen’. Dus het bedrag aan inkomsten dat zou ontstaan als iedereen zijn rekening op tijd zou betalen [euro] (kameraalstijl). 3) Werkelijke opbrengsten die leiden tot een toename
van het eigen vermogen van een onderneming, bijvoorbeeld interestbaten [euro/periode] {Bedrijfsadministratie}. 4) Alle werkelijke opbrengsten (dus alle posten aan de creditzijde) in een winst- en
verliesrekening die in scontrovorm is opgesteld [euro/periode] {Externe Verslaggeving, zie: model G
en model H }. Ook hier staat een specifieke betekenis van de term lasten tegenover. 5) Voordelen in
materiële of immateriële zin die voortvloeien uit een project [diverse eenheden] (vormt dan een
begrippenpaar met kosten) (Openbare financiën). 6) Alle posten die mogelijk tot opbrengsten leiden
bij verkoop door een curator in het geval van een faillissement {Juridische term}. 7) Misconceptie: de
winst die behaald is. 9) Misconceptie: het batig saldo ofwel het saldo van baten en lasten.
Battle of brands – Concurrentiestrijd tussen fabrikantenmerken en detaillistenmerken. Ruimer opgevat: de strijd om de beheersing van het distributiekanaal.
BAVAM – Beroepsaansprakelijkheidsverzekering van verzekeringstussenpersonen en makelaars in
onroerende goederen
Bayesiaanse analyse – Het naast subjectieve kansschattingen inbrengen van meerdere (subjectieve)
elementen in het beslissingsproces.
B-branden –
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BCA-pool – Bestuurders en Commissarissen Aansprakelijkheidsverzekeringpool
BCE – Bureau Coördinatie Experts
BCS – Beurs Clearing Systeem
Beargumenteren - Anderen weten te overtuigen van de juistheid van bepaalde inzichten, draagvlak
en betrokkenheid weten te creëren voor standpunten en plannen om deze door te voeren.
Beaufort, Schaal van – Naar Sir Francis Beaufort genoemde schaal, vermeldende de windkracht en snelheid, benaming en omschrijving van winden. Bijvoorbeeld: windkracht 7, snelheid 13.9-17.1 m
per seconde, bomen bewegen, hinderlijk als men ertegenin loopt. De schaal van Beaufort wordt gebruikt voor de gemiddelde windsnelheid, níet voor de snelheid van rukwinden. Heel vaak worden die
twee met elkaar verward. Als de wind bijvoorbeeld gedurende 10 minuten waait met een gemiddelde snelheid van 70 km/u met pieken tot meer dan 117 km/u, is er dus geen sprake van windkracht 12
(orkaan), maar van windkracht 8 (stormachtige wind).
Bebouwingsdichtheid – De bebouwingsdichtheid is de oppervlakte bebouwing uitgedrukt in een
percentage van het landoppervlak. Bijvoorbeeld het aantal woningen per hectare.
Bedenktijd – Nadat de koopovereenkomst is gesloten heeft de koper van de woning een bedenktijd
van minimaal drie dagen om de koop ongedaan te maken.
Bederfelijke zakenclausule – In de Nederlandse beurs-/goederenpolis op te nemen clausule die alle
van buiten komende onheilen inclusief diefstal, vermissing en verduistering dekt. Bederfschade is
slechts gedekt indien het vervoer een bepaalde vertraging ondervindt, bijvoorbeeld ten minste vijf
dagen, door materiële schade aan het vervoermiddel of in geval van brand, stranding, etc.
Beding ter voorkoming van het wegneemrecht – Door het beding ter voorkoming van het wegneemrecht heeft de hypotheekgever niet het recht om verbeteringen die na de datum van de hypotheekakte zijn aangebracht weg te nemen. Dit beding wordt tevens in de hypotheekakte opgenomen.
Beding van wederopbouw – Zie ‘Wederopbouw’.
Bedrijf – Een bedrijf is een organisatie van mensen en middelen met als doel het leveren van producten of het verlenen van diensten aan andere organisaties of particulieren. De term bedrijf wordt in
dit boek gebruikt voor alle ondernemingen, instellingen en andere organisaties – zowel met als zonder winstoogmerk – die producten leveren of diensten verlenen aan derden. Een bedrijf heeft tot
doel om producten en/of diensten te verkopen aan klanten, waardoor omzet wordt gedraaid. Dit
dient op een dusdanige wijze plaats te vinden, dat het bedrijf ook in de toekomst verzekert is van
haar bestaan, de zogenaamde waarborging van continuïteit. Commerciële bedrijven hebben het maken van winst als prioriteit: dit verzekert hen immers van hun voortbestaan. Bij niet-commerciële
bedrijven staat het welzijn van (delen van) de bevolking centraal en speelt het maken van winst een
minder grote rol. Dergelijke organisaties worden vaak gesubsidieerd door de overheid. Organisaties
die andere doelen hebben dan het voortbrengen van producten of diensten voor anderen zijn geen
bedrijven, maar worden wel gezien als organisaties. De overheid als geheel is bijvoorbeeld geen bedrijf maar een organisatie. Diverse organisatiedelen van de overheid zijn wel bedrijven, met een duidelijk product of dienst bestemd voor derden.
Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering – Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor een eenmanszaak is eigenlijk een must voor ondernemers. Als eigenaar van een eenmanszaak bent u namelijk voor alle kosten en mogelijke kosten volledig aansprakelijk. Niet alleen met het kapitaal van uw
bedrijf, maar ook met uw complete privé vermogen bent u aansprakelijk. Bij een eenmanszaak betekent een faillissement van het bedrijf ook vaak een privé faillissement.
Bedrijfsafval – Als bedrijf moet u uw bedrijfsafval of bedrijfsafvalstoffen scheiden en gescheiden
afvoeren. U kunt dit zelf doen. Of dit laten doen door uw gemeente of een erkende, particuliere inzamelaar of afvalverwerker. Als bedrijf bent u verantwoordelijk voor de inzameling van uw bedrijfsafval. Gemeenten zijn, in tegenstelling tot bij huishoudelijk afval, niet verplicht om uw bedrijfsafval
op te halen. U moet bedrijfsafval en bedrijfsafvalstoffen dus zelf scheiden en gescheiden afvoeren of
dit laten doen. Voor de inzameling van uw bedrijfsafval kunt u een contract afsluiten met uw gemeente. Of u doet dit met een erkende, particuliere inzamelaar. Erkende inzamelaars vindt u op de
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zogeheten VIHB-lijst. Zij vervoeren de bedrijfsafvalstoffen naar erkende verwerkers. Als u afvalstoffen afgeeft aan een erkende inzamelaar, moet u dit registreren. Dit gaat via een afvalstoffenregistratie. U moet als bedrijf uw bedrijfsafval scheiden. Heeft u een vergunning van een gemeente of provincie? Dan staat meestal in die vergunning welke afvalstoffen u precies moet scheiden. Heeft u geen
vergunning? Dan gelden de regels uit het Activiteitenbesluit.
Bedrijfsbezetting – Een op 2 november 1981 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank in Den
Haag gedeponeerd molestbegrip: het zonder toestemming van de werkgever aanwezig zijn op een
bedrijfsterrein, waarbij de werkgever wordt gehinderd in de toegang tot het terrein en/of in de uitoefening van zijn taak en bevoegdheden. Zie ook ‘Molest’.
Bedrijfsdoelen – Dit zijn de basisdoelen (ook wel uitgangsdoelstellingen genoemd) van een onderneming. Deze omvatten onder andere het winstpercentage, het omzetpercentage, de mate van investering, het bereiken van een bepaald marktaandeel, mate van klantenbinding, enzovoort.
Bedrijfseconomie – De bedrijfseconomie is dat deel van de economische wetenschap dat het economisch handelen in de bedrijfshuishouding bestudeert.
Bedrijfseconomisch model – Het netwerk van relaties tussen een aantal bedrijfseconomische grootheden. Boven aan het netwerk, dat in schemavorm is weer te geven, staat de centrale grootheid, de
grootheid die voor een ondernemer van groot belang is bij het voeren van een bedrijfsbeleid. Voorbeelden zijn: de nettowinst, de verkoopprijs, de kostprijs of onderdelen daarvan. Voor elk type bedrijf kun je afzonderlijke modellen opzetten en vaak zijn er weer variaties op mogelijk voor afzonderlijke subdisciplines binnen de bedrijfseconomie.
Bedrijfseconomisch winstbegrip – Nettowinst van een onderneming nadat de belastingverplichting
in mindering is gebracht, maar voordat de aandeelhouders of eigenaren beloond worden (accounting
concept of profit). Dit in tegenstelling tot het algemeen economische winstbegrip waar (op grond van
opportunity costing) de beloning van de aandeelhouders of eigenaren al in de berekening is betrokken.
Bedrijfsfeestenverzekering – Zie ‘Evenementenverzekering’.
Bedrijfsformule – Zie ‘Winkelformule’.
Bedrijfshuishouding (1) – Economisch zelfstandige duurzame organisatie van arbeid en kapitaal, die
zich richt op het leveren van goederen en/of het verlenen van diensten.
Bedrijfshuishouding (2) – (Bedrijfshuishoudkunde). Onder een bedrijfshuishouding verstaan we een
(technische) productie-eenheid, die de maatschappelijke voortbrenging dient. Het is dat deel van de
economische wetenschap dat zich bezighoudt met de economische verschijnselen in de afzonderlijke
onderneming en in de betrekking tussen ondernemingen. Zoals: kosten- en winstbepalingsvraagstukken; interne organisatie en externe organisatie; informatieverwerking; managementsystemen; administratieve organisatie; financiering; marktanalyse.
Bedrijfsimago – Een (bedrijfs)imago is het geheel van ideeën, gevoelens en oordelen dat een klant
heeft betreffende een bedrijf.
Bedrijfskolom (1) – Een bedrijfskolom geeft een reeks bedrijven weer die een product doorloopt van
oerproducent naar consument. Bewegingen in de bedrijfskolom bestaan uit: integratie, differentiatie, parallellisatie en specialisatie.
Bedrijfskolom (1) – Keten van opeenvolgende bedrijfshuishoudingen, die zorgen voor de stroom van
goederen en diensten van producent naar consument. We onderscheiden de volgende geledingen:
oerproducent, collecterende groothandel, producent halffabricaten, producent eindproducten, distribuerende groothandel, kleinhandel, consument. Bij de bedrijfskolom komen we nog een viertal
begrippen tegen. De begrippen verticale differentiatie en specialisatie zijn: 1) verticale differentiatie:
afstoten van een activiteit naar de voorgaande of de volgende schakel in de bedrijfskolom. De bedrijfskolom wordt hierdoor langer; 2) specialisatie: afstoten van activiteiten naar een andere bedrijfskolom op hetzelfde niveau.
Bedrijfskosten – 1) Bedragen die op de brutowinst in mindering moet worden gebracht [euro/periode] {Interne Verslaggeving}. Zie ook: bedrijfseconomische-modellen.nl. Synoniem: kosten,
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bedrijfslasten. 2) Misconceptie: som van inkoopwaarde van de afzet en de bedragen die op de brutowinst in mindering moeten worden gebracht.
Bedrijfskunde – 1) Academische studie die bestaat uit een combinatie van bedrijfseconomische onderdelen zoals interne financiering, organisatie, human resourse management en marketing, maar
die daarnaast bedrijfspsychologie en arbeidssociologie omvat. Synoniem: bedrijfswetenschappen. 2)
Onderdeel van de bedrijfseconomie dat zich in het bijzonder bezig houdt met interne organisatie,
human resource management en marketing. 3) Nederlandse benaming voor Angelsaksische term
Business Studies. Aan Amerikaanse en Engelse universiteiten staat Business Studies naast Economics
in de zin van algemene economie. Het omvat zowel de bedrijfseconomische vakken als de bedrijfskundevakken. Met de invoering van de Master-opleidingen ontstaan in Nederland ook universiteiten
(zoals de Universiteit van Maastricht) die zich organiseren op basis van de Angelsaksische benaming.
Bedrijfslasten – 1) Bedragen die op de brutowinst in mindering moet worden gebracht [euro/periode] {Interne Verslaggeving}. Zie ook: bedrijfseconomische-modellen.nl. Synoniem: kosten,
bedrijfskosten. 2) Som van bedrijfskosten en investeringen in onderhanden werk en gereed product
[euro/periode] {Externe Verslaggeving, zie model E, model G en model H }. Tegenover deze post komen de bedrijfsopbrengsten. N.B. Probleem bij 2 is dat een stroomgrootheid en een voorraadgrootheid bij elkaar worden opgeteld en toegerekend aan een periode.
Bedrijfsmiddelen – Zaken die voor het drijven van een onderneming worden gebruikt, zoals gebouwen, machines, inventaris, auto’s en installaties. Het begrip bedrijfsmiddel in fiscale zin valt nagenoeg samen met het begrip duurzaam productiemiddel in de bedrijfseconomie.
Bedrijfsomgeving – De bedrijfsomgeving bestaat uit de onderdelen bedrijfsdoelen, bedrijfsmiddelen
en bedrijfssector. Binnen het bedrijf hebben deze onderdelen een grote invloed op het marketingsysteem, namelijk: 1) bedrijfsdoelen. Deze omvatten onder andere het winstpercentage, omzetpercentage, mate van investering, het bereiken van een bepaald marktaandeel, mate van klantenbinding, enzovoort; 2) bedrijfsmiddelen. Deze omvatten alle in het bedrijf aanwezige materiële en immateriële middelen, zoals de beschikbare financiën, personeelscapaciteiten, productiemogelijkheden,
management, kennis, imago, en dergelijke; 3) bedrijfssector. Deze omvatten alle motorvoertuig- en
aanverwante bedrijven waaruit een keuze gemaakt is om tot een bepaalde bedrijfsuitoefening te
komen, waardoor een onderneming een beperkt assortiment aan producten de markt te bieden
heeft.
Bedrijfsopbrengsten – 1) Waarde van de afzet na aftrek van BTW en kortingen [euro/periode]. Synoniem: omzet {Interne Verslaggeving}, opbrengst verkopen {Bedrijfsadministratie}, totale opbrengsten
{Micro-economie}. 2) Som van netto-omzet, toename voorraad gereed product en andere posten die
op de balans geactiveerd zijn [euro/periode] {Externe Verslaggeving, zie: model E, model F, model G
en model H }. Tegenover deze post komen de bedrijfslasten. N.B. Probleem bij model E van betekenis
2 is dat een stroomgrootheid en een voorraadgrootheid bij elkaar worden opgeteld en toegerekend
aan een periode.
Bedrijfsoptimum – Is de productieomvang waarbij de gemiddelde totale kosten minimaal zijn. Op
lange termijn zal bij volkomen concurrentie, als gevolg van toetreding, de marktprijs dalen waardoor
de individuele afzetcurve steeds lager komt te liggen. Hierdoor daalt de winst totdat deze nihil is. Op
dat moment raakt de individuele afzetcurve de GTK-curve in het minimum, dus bij het bedrijfsoptimum.
Bedrijfsovername – Is het opkopen door meestal een grote onderneming van de aandelen van een
kleinere onderneming. De kleine onderneming zit hierbij in een afhankelijke positie. Vaak is de overname het gevolg van een (dreigend) faillissement, maar het kan ook het gevolg zijn van het groeibeleid van een grote onderneming. Wanneer het opkopen van de aandelen grootscheeps en in het geheim plaatsvindt, spreekt men wel van een overval. Gaan twee (of meer) ondernemingen samen op
basis van gelijkwaardigheid, dan spreekt men van een fusie.
Bedrijfsproces (1) – Een bedrijfsproces is een bepaalde activiteit die mensen en middelen in een bedrijf uitvoeren. Met bedrijfsproces bedoelen we de activiteit in werking, dat wil zeggen de besturing
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en uitvoering van de activiteit. Voorbeelden van bedrijfsprocessen zijn het verkopen van een auto en
het monteren van een dashboard in een auto.
Bedrijfsproces (2) – Het bedrijfsproces kan worden gedefinieerd als: 1) Een ordening van activiteiten
om een product of dienst te leveren die toegevoegde waarde bieden aan de klant. 2) Een keten van
activiteiten, gekoppeld en gestuurd door beslissingen. Hiervoor zijn materiële of immateriële bedrijfsactiviteiten nodig.
Bedrijfsregeling nr. 16 – Bedrijfsregeling nr. 16 regelt de procedure rond de schadeafhandeling bij
totaal verlies van gekentekende voertuigen. Deze regeling is in 2003 tot stand gekomen om ‘gesjoemel’ met kentekens, auto’s of onderdelen daarvan (omkatten) te bestrijden. Het toezicht op de uitvoering wordt verzorgd door het Verzekeringsbureau Voertuigencriminaliteit (VbV).
Bedrijfsresultaat – 1) Nettowinst of nettoverlies nadat de interest op het vreemd vermogen is verrekend. [euro/periode] {Interne Verslaggeving}. 2) Beloning totale vermogen: nettowinst + interest
vreemd vermogen [euro/periode] {Externe Verslaggeving, Financiering}. 3) Misconceptie: ebitda:
resultaat voor aftrek van interest vreemd vermogen, belasting, afschrijving op duurzame activa en
afschrijving op goodwill [euro/periode] {Externe Verslaggeving}. Het is zowel in gebruik bij handelsondernemingen zie: bedrijfseconomische-modellen.nl als industriële ondernemingen zie: bedrijfseconomische-modellen.nl. 4) Misconceptie: operationeel resultaat (variant 4): resultaat voor aftrek
van interest vreemd vermogen, belasting, afschrijving op duurzame activa, afschrijving op goodwill,
optiekosten en reorganisatiekosten [euro/periode] {Externe Verslaggeving}. Het is zowel in gebruik
bij handelsondernemingen als industriële ondernemingen, waarbij de inhoud van de term ‘operationeel resultaat’ al naar gelang de omstandigheden van betekenis kan verschillen. Heerlijk zo’n losse
term die je naar omstandigheden kunt invullen.
Bedrijfsschade – Een vermindering van het bedrijfsresultaat als gevolg van een ongewenste storing
of stilstand in het bedrijfsproces.
Bedrijfsschadeverzekering – Een verzekering tegen bedrijfsschade als gevolg van een door de polis
gedekt gevaar. De verzekering voorziet in een vergoeding van de gederfde netto winst, de bij gehele
of gedeeltelijke bedrijfsstilstand ongedekte doorgaande vaste lasten, waaronder lonen en salarissen,
en de in overleg met de verzekeraar gemaakte kosten om de stilstand zo snel mogelijk op te heffen,
e.e.a. gedurende de met de verzekeraar overeengekomen uitkeringstermijn. Er zijn verscheidene
soorten bedrijfsschadeverzekeringen, waaronder de brandbedrijfsschade, machinebreukbedrijfsschade- en transportbedrijfsschadeverzekering. In sommige gevallen worden bepaalde vormen van
bedrijfsschade apart verzekerd, zoals bij de huurdervingsverzekering en de computer-extra-kosten
verzekering. Een variant van de bedrijfsschadeverzekering is de kostenverzekering.
Bedrijfssector – Een bedrijfssector is een deel van het bedrijfsleven dat een aantal verwante bedrijfstakken omvat. Een bedrijfstak is een groep van bedrijven die hetzelfde soort producten en/of diensten voortbrengen. Banken en verzekeringsmaatschappijen zijn bedrijfstakken binnen de financiële
bedrijfssector. Zie ook: Bedrijfstak.
Bedrijfssector – Een bedrijfssector omvat alle motorvoertuig- en aanverwante bedrijven waaruit een
keuze gemaakt is om tot een bepaalde bedrijfsuitoefening te komen, waardoor een onderneming
een beperkt assortiment aan producten de markt te bieden heeft. Zie ook ‘Bedrijfstak’.
Bedrijfstak – Een bedrijfstak (ook wel branche genoemd) is een verzameling van bedrijven die ten
aanzien van een product eenzelfde functie verzorgt. Dit betekent dat zij dezelfde koop- en verkoopmarkt hebben. Als één onderneming een bedrijfstak domineert, dan spreekt men van monopolie. Zie
ook ‘Auto(mobiel)branche’. Zie ook: Bedrijfssector.
Bedrijfstakpensioenfonds – Een pensioenfonds dat werkzaam is in één of meer bedrijfstakken.
Meestal is in de bedrijfstak deelname aan het bedrijfstakpensioenfonds verplicht gesteld. In principe
zijn de pensioenen van alle werknemers en soms ook van zelfstandigen uit die bedrijfstakken ondergebracht bij dit bedrijfstakpensioenfonds.
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Bedrijfstype – 1) Volgens de juridische indeling: eenmanszaak, VOF, CV, BV, NV. 2) Volgens een indeling in economische sectoren: financiële instelling, handelsonderneming, overheidsbedrijf; productiebedrijf, welzijnsinstelling, zorginstelling, e.d.
Bedrijfsverzamelgebouwen – Waarde die een zaak vertegenwoordigt in verband met het bedrijf
waarvoor het wordt gebruikt. Een andere term hiervoor is going concern waarde. Het bedrag van de
bedrijfswaarde zal doorgaans hoger liggen dan het bedrag dat bij verkoop van de zaak kan worden
verkregen. Indien vervanging mogelijk is zal de bedrijfswaarde veelal gelijk zijn aan de vervangingswaarde.
Bedrijfsvoering – Bedrijfsvoering is de wijze waarop het bedrijf geëxploiteerd wordt: de manier
waarop de bedrijfsprocessen van een bedrijf worden bestuurd en uitgevoerd met inbegrip van de
resulterende producten en diensten en de externe relaties met klanten, leveranciers, partners en
anderen.
Bedrijfswaarde – 1) De waarde die een bedrijf kan hebben op basis van toekomstige vrije kasstromen. Deze waarde is te berekenen met de (netto) contante waarde methode, eventueel gecorrigeerd voor reële opties. Volgens Traas moet deze waarde in twee stappen berekend worden, omdat
de activa verdisconteerd moeten worden tegen een gewenste rentevoet en de passiva tegen de rentevoet van het vreemd vermogen {Financiering: schatting van de waarde die doorgaans ex ante
plaats vindt}. 2) De waarde die een bedrijf op een bepaald tijdstip heeft op basis van data uit het
verleden. Eigenlijk gaat men er dan vanuit dat het bedrijf in de toekomst dezelfde prestaties blijft
leveren als in het verleden. Deze huidige waarde is op veel verschillende manieren te meten: de
beurswaarde, de intrinsieke waarde, de nettovermogenswaarde, de rentabiliteitswaarde en de verwervingsprijs van een deelneming {Financiering: schatting van de waarde die doorgaans ex ante
plaats vindt}. 3) Binnen de bepalingen van IFRS (International Financial Reporting Standards) is inmiddels het begrip reële waarde (fair value) ingevoerd als een betere manier om de actuele waarde
van activa (en dus de intrinsieke waarde van het bedrijf) vast te stellen. Dat is naast de historische
waarde een belangrijke grondslag waarop alle activa volgens de nieuwe richtlijnen kunnen worden
gewaardeerd. {Externe Verslaggeving, dus ex post}. 4) Bij woningcorporaties gaat het om de contante
waarde van de toekomstige (netto) kasstromen die verwacht mogen worden uit het bezit van onroerende zaken bestemd voor verhuur. {Externe verslaggeving voor niet commerciële organisaties}
Bedrijfswetenschappen – Officiële benaming voor de studie bedrijfskunde.
Bedrijven zoekmachines – Bedrijven zoekmachines zijn specialistische zoekmachines gericht op het
vinden van bedrijven. De bekendste voorbeelden zijn de Telefoongidsen (Yellow pages) en Google
Maps. De bedrijven zoekmachine richt zich primair op het vinden van bedrijven. Een zakelijke zoekmachine is echter veel breder en richt zich op alle behoeften die bedrijven kunnen hebben. Zo kan
men vaak zoeken naar bedrijven, producten en diensten. Een zakelijke zoekmachine is dus veel breder en heeft vaak veel meer een portal functie. De tegenhanger van de bedrijven zoekmachine is de
personen zoekmachine.
Bedrijvigheid – Het werkzaam zijn van bedrijven en mensen.
Beëindiging van de verzekering – Het niet nakomen van de verplichting tot betaling van de vervolgpremie kan leiden tot beëindiging van de verzekeringsovereenkomst. Art. 7:934 van het Burgerlijk
Wetboek stelt daartoe als voorwaarde dat de verzekeraar de verzekeringnemer vruchteloos moet
hebben aangemaand.
Beeldmerk – Het niet uitspreekbare gedeelte van een merk, zoals kleur, symbool, enzovoort.
Beginbalans – De balans van een onderneming aan het begin van het boekjaar. In principe is de
beginbalans identiek aan de eindbalans van het voorafgaande boekjaar. Maar als een bedrijf net begint, fuseert of overgaat in een andere juridische vorm, kan er een compleet nieuwe balans opgesteld worden.
Begrafenisverzekering – Overlijdensverzekering die bij overlijden van de verzekerde een bedrag uitkeert, bedoeld om de begrafenis- c.q. crematiekosten te bestrijden.
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Begrippenpaar (taalmechanisme) – Begrippen die logischerwijze samenhangen met elkaar, maar
daardoor ook een specifieke betekenis krijgen als ze in samenhang gebruikt worden, omdat ze dan
een tegengestelde betekenis moeten hebben: a) kosten en opbrengsten, b) kosten en baten, c) lasten en baten, d) lasten en kosten (bijv. interestlasten versus interestkosten), e) ontvangsten en uitgaven, f) inkomsten en betalingen, g) verlies en winst, etc.
Begrote kosten – 1) Kosten zoals die in een begroting zijn opgenomen. Begrote kosten geven enerzijds een verwachting aan, maar tegelijk zijn ze een norm die niet overschreden mag worden. Vaak
komen de begrote kosten overeen met de verwachte kosten, maar soms bevatten ze een extra norm.
Een voorbeeld hiervan is de berekening van het voorcalculatorische bezettingsresultaat als het verschil tussen de begrote en verwachte constante standaardkosten. Kijk voor een toelichting bij: bedrijfseconomische-modellen.nl {Kostencalculatie}. 2) Misconceptie: toegestane kosten en standaardkosten, want die sluiten verspilling uit.
Begroting (1) – 1) Schatting vooraf van de inkomsten en uitgaven voor een afdeling of project [euro].
2) Toestemming om tot een bepaald bedrag aan uitgaven te doen (’Binnen de begroting blijven’)
[euro]. 3) Schatting vooraf van de kosten en/of opbrengsten voor een afdeling of project [euro/periode]. Synoniem: voorcalculatorisch budget. Kijk voor een toelichting bij: bedrijfseconomischemodellen.nl {Kostencalculatie}.
Begroting (2) – Een voorlopige berekening van de kosten van een bepaald werk, bijvoorbeeld een
huis laten bouwen. Bij Staatsinrichting verstaan we hieronder een voorlopige schatting (ook wel raming genaamd) van de kosten van een volgend jaar van het bestuur. Gaat het om de begroting van
een ministerie dan zijn dit alleen de uitgaven, gaat het om de totale Rijksbegroting dan zijn ook alle
inkomsten vermeld.
Begrotingsresultaat – 1) Financieel verschil tussen het bedrag dat in de begroting staat en het bedrag
dat in werkelijkheid tot stand is gekomen. 2) Financieel verschil tussen het bedrag dat volgens de
begroting is toegestaan en het bedrag dat men verwacht [euro/periode]. Zie ook: bedrijfseconomische-modellen.nl {Kostencalculatie}. Synoniem: voorcalculatorisch budgetresultaat.
Begunstigde (1) – De begunstigde is degene die als rechthebbende op een verzekerd bedrag is aangewezen. Een gebruikelijke bevoordeling is in eerste instantie de verzekeringnemer en na diens overlijden: 1) echtgeno(o)t(e); 2) kinderen; 3) erven van de verzekeringnemer.
Begunstigde (2) – Degene die in een polis (ongevallen- of levensverzekering) is genoemd als gerechtigde tot het in ontvangst nemen van de uitkering. Dit kan zijn de verzekeringnemer, maar ook een
derde, die hiertoe door de verzekeringnemer is aangewezen.
Begunstiging – Zie ‘Aanvaarding van de begunstiging’.
Behalve van de gestaltpsychologie was Lewin ook bekend van zijn zogenaamde veldtheorie. Deze is
gebaseerd op een analogie tussen sociale druk en fysieke krachten. Dit houdt in dat een individu
onderhevig is aan zowel de innerlijke drang (zoals wensen en verwachtingen) als de druk die de omgeving erop uitoefent (bijvoorbeeld de wensen en verwachtingen van anderen). Hiermee was hij een
van de pioniers op het gebied van de sociale psychologie, met als hoofdonderwerp sociale druk.
Beheerbeding – Het beheerbeding wordt opgenomen in de hypotheekakte om de hypotheekgever te
verplichten zijn woning in goede staat te onderhouden.
Beheersing operaties - Op effectieve wijze, binnen gegeven doelen, prioriteiten bepalen. Benodigde
acties, tijd en middelen aangeven om deze doelen te kunnen bereiken en het (doen) bewaken van de
voortgang. Gedragsbeschrijvingen: a) Stelt prioriteiten in voorgenomen activiteiten. b) Deelt tijd,
mensen en middelen toe aan voorgenomen activiteiten. c) Bewaakt de voortgang in activiteiten door
regelmatig tussentijds te (laten) controleren, stuurt zo nodig bij.
Behoefte (1) – Een behoefte is een door de mens geconstateerd tekort aan 'iets'.
Behoefte (2) – Eng.: Need. In de marketing meestal gebruikt in de zin van aangeboren basisbehoeften, zaken die de mens in zijn algemeenheid nodig heeft om te kunnen functioneren (eten, drinken,
kleding, gezelligheid, ergens 'bij horen', enzovoort). Dit zijn fysiologische en sociaalpsychologische
behoeften. Naast needs onderscheidt men in het Engels nog 'wants', wat we kunnen vertalen met
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'wensen': specifieke eisen die de consument stelt aan het bevredigingsmiddel om de basisbehoefte
te bevredigen. Deze wensen zijn aangeleerd door de maatschappij waarin men leeft, door het gezin
en ook door reclame. Needs en wants kunnen we beide het beste omschrijven met het Nederlandse
woord 'behoefte'.
Behoeftebevredigende verkoop – Zie ‘Technieken van verkoop’.
Behoeftehiërarchie van Maslow – Zie ‘Motivatietheorie van Maslow’.
Behoeften, Aangeboren – Behoeften die ons als mens zijn aangeboren, niet aangeleerd. Zie ‘Primaire
behoeften’.
Behoeften, Aangeleerde – Behoeften die ons als mens zijn aangeleerd, niet aangeboren. Zie ‘Secundaire behoeften’.
Behoeftenhiërarchie van Maslow – Bekende indeling van de Amerikaanse psycholoog A.H. Maslow.
Hij onderscheidt vijf niveaus in de motivatie van de mens. Pas wanneer een bepaald niveau is bevredigd, kan een hoger niveau als motivator voor het gedrag gaan werken. De vijf niveaus zijn: 1) fysiologische behoeften; 2) behoefte aan veiligheid en zekerheid; 3) behoefte aan sociale relaties en genegenheid; 4) behoefte aan achting, respect, status; 5) behoefte aan zelfrealisatie.
Behoeftepiramide van Maslow – Het komt er op neer dat elk mens een bepaalde behoeftenopbouw,
de zogenaamde piramide van Maslow of behoeftenhiërachie van Maslow, doorloopt; je voldoet eerst
aan je basisbehoeften, voordat je aan meer luxe, minder noodzakelijk behoeften kunt voldoen. Pas
indien je aan alle ontberingsbehoeften voldaan hebt, kun je aan zelfactualisatie gaan doen en ben je
psychisch gezond. De basisbehoeften bestaan uit: 1) Primaire biologische behoeften, ook wel fysieke
behoeften (eten, drinken, kleding, onderdak); 2) Bestaanszekerheid (behoefte aan lichamelijke veiligheid); 3) Sociale behoefte (er bij horen, saamhorigheid, liefde); 4) Erkenning (zelf-imago, reputatie,
eigendunk, zelfrespect); 5) Zelfactualisatie (zelfverwezenlijking, doen wat je roeping is).
Behoudend – Zo noem je iemand die liever geen verandering ziet en alles bij het oude wenst te laten.
Bekendheidsclausule (1) – Clausule waarin de verzekeraar zich bekend verklaart met de ligging,
bouwaard, inrichting en het gebruik van de verzekerde zaken bij het begin van de overeenkomst
alsmede met de belendingen. De verzekeraar beperkt met deze clausule zijn mogelijkheid van een
beroep op art. 7:928 e.v. BW.
Bekendheidsclausule (2) – Clausule waarin de verzekeraar, al dan niet na inspectie, verklaart op de
hoogte te zijn van de ligging, wijze van gemeenschap, constructie, aard, verwarming, verlichting,
gebruik en inrichting van de in de polis genoemde opstal. Komt vooral voor bij volgens beursgebruik
gesloten brand-, inbraak- en stormpolissen.
Belastbaar loon – Het belastbaar loon is het loon verminderd met de werknemersaftrek.
Belastbare som – De belastbare som is het deel van het inkomen waar men belasting over moet betalen.
Belasting Box 1 – In box 1 wordt het belastbare inkomen uit werk en woning belast.
Belasting Box 2 – In box 2 worden de inkomsten uit aanmerkelijk belang belast. Belast is het inkomen
uit aanmerkelijk belang verminderd met te verrekenen verliezen uit aanmerkelijk belang. Het belastingtarief in deze box is 25%.
Belasting box 3 – In box 3 wordt het voordeel uit sparen en beleggen belast. Onder de wet IB 2001
wordt er een vast rendement over de rendementsgrondslag (bezittingen-schulden) vastgesteld. Het
vaste rendement is vastgesteld op 4%. Het rendement wordt vervolgens belast met een percentage
van 30%.
Belasting over de toegevoegde waarde (BTW) – Zie omzetbelasting (OB).
Belasting van Personenauto’s en Motorrijwielen (BPM) – Voor iedere personenauto en motorrijwiel
die in Nederland wordt geregistreerd, moet belasting betaald worden. Deze belasting heet BPM:
Belasting van personenauto's en motorrijwielen. Als we in Nederland een nieuwe personenauto of
een nieuw motorrijwiel kopen, dan wordt de aangifte van BPM via de officiële importeur verzorgd.
Ook de aangifte van overige kosten, zoals Douanerechten en BTW, worden dan via de importeur
Uitgeverij Streutker

83

Bedrijfskunde, Begrippenbank

verzorgd. Als we zelf een personenauto of motorrijwiel uit het buitenland halen, als we een bestelauto ombouwen tot personenauto of als we in Nederland rijden met een personenauto of motorrijwiel
met een buitenlands kenteken, moeten we zelf aangifte doen van doen van BPM.
Belastingaangifte – De verklaring van de belastingplichtige aan de belastingheffende instantie (in
veel gevallen belastingdienst), waarmee de verschuldigde belasting wordt vastgesteld.
Belastingen met onderneming als incasseerder voor belastingdienst – Belastingen waarbij de onderneming uitsluitend optreedt als 'incasso-instituut' voor de belastingdienst (fiscus).
Belastingen – Verplichte bijdrage aan de inkomsten van het Rijk, de Provincie of de Gemeente.
Belastinggarantie – Schadeverzekeraars verstrekken wel eens een belastinggarantie aan degene die
een uitkering wegens letsel ontvangt bij wijze van vergoeding voor verlies aan arbeidsvermogen. Een
dergelijke vergoeding voor gemis van verdiencapaciteit kan niet als inkomen worden beschouwd,
zodat er geen inkomstenbelasting over betaald hoeft te worden.
Belastinggrondslag – De belastinggrondslag is de waarde waarover belasting wordt geheven. Een
voorbeeld hiervan is de waarde van uw woning.
Belastingkiesrecht – zie kiesrecht.
Belastingplichtig voor Nederlandse BTW – Een ondernemer die in Nederland in het kader van zijn
onderneming goederen levert, verwerft of diensten verricht, is belastingplichtig. Voor het verwerven
van goederen is ook een rechtspersoon, andere dan een ondernemer belastingplichtig. Voor het
verwerven van nieuwe vervoermiddelen en voor de invoer is zowel de ondernemer als de nietondernemer belastingplichtig.
Belastingschijven – Het inkomen wordt in box 1 over verschillende belastingschijven verdeeld, waarover ook verschillende belastingpercentages verschuldigd zijn. Het tarief in box 1 is progressief, dat
wil zeggen dat de belastingdruk hoger wordt als het inkomen stijgt.
Belastingvrije som – De belastingvrije som is een bedrag dat is vrijgesteld van inkomsten- of vermogensbelasting.
Beledigde partij – De benadeelde die in een strafzaak kan vragen de verdachte van een strafbaar feit
tevens te veroordelen tot betaling van de door hem geleden, door de verdachte veroorzaakte, schade. Het slachtoffer dat een vordering tot schadevergoeding heeft op de dader, kan zich melden bij de
Officier van Justitie voordat de rechtszitting plaatsvindt.
Beleefde waarde – Waarde die de consument naar zijn idee terugkrijgt voor de prijs die hij betaalt.
Hij legt dus een relatie tussen de waarde en de prijs. Deze relatie is bepalend voor zijn oordeel of iets
goedkoop, duur of prijsneutraal is. Zie ook ‘Vraaggeoriënteerde prijsvaststelling’ en ‘Koopwaardig
zijn’.
Belegde middelen – Tijdelijke overschotten die omgezet zijn in vermogenstitels, maar op een zodanige wijze dat zij weer op korte termijn snel en met gering vermogensverlies in liquide middelen kunnen worden omgezet.
Beleggen – Geld uitzetten tegen een vergoeding, zoals rente of dividend, dan wel een mogelijke
koerswinst (zie belegde middelen). 1) Aanschaf van aandelen of obligaties met het idee die voor langere tijd vast te houden. 2) Misconceptie: investeren (want daarvoor krijg iemand geen rente, maar
moet geld lenen en dan zelf rente betalen). 3) Misconceptie: speculeren. 4) Misconceptie: deelnemen in een onderneming. 5) Misconceptie: investeren in een onderneming.
Belegger – 1) Een persoon of organisatie die overweegt om effecten aan te schaffen om zijn geld
voor kortere of langere tijd uit te zetten en daarmee een vergoeding of een koerswinst te boeken. 2)
Een persoon of organisatie die effecten heeft aangeschaft en zo zijn geld voor langere tijd heeft uitgezet. 3) Misconceptie: speculant. 4) Engelse term: investor.
Belegging – 1) Contant geld omzetten in waardepapieren of natura. 2) Aanschaf van certificaten,
grondstoffen, vast goed, e.d. met het doel op termijn meer geld terug te ontvangen dan is uitgegeven voor de aanschaf. 3) Misconceptie: Aanschaf van certificaten, grondstoffen, vast goed, e.d. met
het doel op korte termijn meer geld terug te ontvangen dan is uitgegeven voor de aanschaf. Dit is
speculatie.
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Beleggingsdeel – Deel van de premie dat bij een beleggingsverzekering wordt aangewend voor de
aankoop van participaties in de door de verzekeringnemer gekozen beleggingsfondsen. Zie ook ‘Beleggingsfonds’, ‘Beleggingsverzekering’, ‘Inleg’, ‘Spaarpremie’.
Beleggingsfonds – 1) Een door een vermogensbeheerder samengesteld pakket van aandelen, obligaties, liquiditeiten en/of vastgoed. 2) Een beleggingsfonds is een collectieve belegging in diverse effecten, afhankelijk van de doelstelling van het fonds. Een fonds kan beleggen in aandelen, vastrentende
waarden of onroerend goed, of in een combinatie van deze categorieën. Een dergelijk fonds kan
‘open’ of ‘gesloten’ zijn. In het eerste geval zijn de participaties (deelnemingen) vrij verhandelbaar, in
het tweede zijn ze op naam en alleen met toestemming van de andere participanten te verhandelen.
Zie: Em-Ha-Em-kennisbank voor uitgebreide informatie. 3) Bedrijf dat aandelen naar de beurs brengt
om het opgehaalde geld weer uit te zetten in effecten, grondstoffen of vastgoed en daarvoor een
lager rendement vergoedt aan haar aandeelhouders, dan het zelf behaalt, dankzij zijn specialistische
kennis. Rendement kan bestaan uit cash-dividend, stock-dividend en/of koersstijging van de waarde
van het aandeel van het fonds. N.B. Een beleggingsfonds dat zich richt op vast goed (woningen, winkels, grond, e.d.) heet een vastgoedfonds. 4) Een in art. 1:1 van de Wet op het financieel toezicht
(Wft) gedefinieerd begrip: een niet in een beleggingsmaatschappij ondergebracht vermogen waarin
ter collectieve belegging gevraagde of verkregen gelden of andere goederen zijn of worden opgenomen teneinde de deelnemers in de opbrengst van de beleggingen te doen delen.
Beleggingshypotheek – Net als de traditionele levenhypotheek en de spaarhypotheek bestaat de
beleggingshypotheek uit een aflossingsvrije hypothecaire lening die aan het einde van de looptijd
(gedeeltelijk of geheel) wordt afgelost met de uitkering uit een kapitaalverzekering. De verzekeringnemer betaalt periodiek rente over de (gehele) hoofdsom en een premie voor de kapitaalverzekering. Een belangrijk verschil met de traditionele levenhypotheek en spaarhypotheek is dat bij de beleggingshypotheek de verzekeringnemer (de geldnemer) zélf kan aangeven bij welke beleggingsinstellingen (beleggingsfondsen of beleggingsmaatschappijen) zijn ingelegde premies, na aftrek van de
kosten, worden belegd. De verzekeringnemer draagt ook zélf het risico over de waarde van zijn beleggingen. De hoogte van de uitkering aan het einde van de looptijd van de verzekering ligt, in tegenstelling tot de spaarhypotheek, niet van tevoren vast. Het is dus onzeker of de uitkering voldoende
zal zijn om (het beoogde deel van) de hoofdsom te kunnen inlossen. A) Voordelen van de beleggingshypotheek: 1) Renteaftrek gedurende de hele looptijd is maximaal; 2) De verzekeringnemer
bepaalt in zekere mate zelf hoe zijn premies worden belegd; 3) De verzekeringnemer profiteert van
hoge rendementen op de aandelenmarkten; 4)De bruto- en nettolasten blijven constant (bij gelijkblijvende rente). B) Nadelen van de beleggingshypotheek: 1) Geen zekerheid of aan het einde van de
looptijd (een beoogd deel van ) de hoofdsom van de hypothecaire lening kan worden afgelost; 2) De
verzekeringsnemer loopt het risico dat de opgebouwde waarde in zijn polis daalt door sterke koersdalingen op de aandelenmarkten; 3 De verzekeringsnemer moet voldoen aan bepaalde voorwaarden
om van een geheel belastingvrije uitkering verzekerd te zijn.
Beleggingsinstelling – Een in art. 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) gedefinieerd begrip:
beleggingsmaatschappij of beleggingsfonds. Zie ook ‘Beleggingsfonds’, ‘Beleggingsmaatschappij’.
Beleggingskas – Zie ‘Spaarkas’.
Beleggingsmaatschappij – Een in art. 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) gedefinieerd
begrip: een rechtspersoon die gelden of andere goederen ter collectieve belegging vraagt of verkrijgt
teneinde de deelnemers in de opbrengst van de beleggingen te doen delen. Zie ook ‘Beleggingsfonds’.
Beleggingsverzekering – Een vorm van levensverzekering waarbij de spaarpremie wordt belegd in
aandelen. De spaarpremie wordt aangewend voor het verwerven van eenheden (units) in een beleggingsfonds. Indien de verzekerde op de einddatum van de verzekering in leven is, ontvangt de begunstigde de op die datum geldende waarde van het verworven aantal units.
Beleid – Het stellen van een doel, het vaststellen langs welke weg dit doel moet worden bereikt, het
bepalen van de benodigde middelen om dit doel te bereiken, het vaststellen en invoeren van controUitgeverij Streutker
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lemethodieken om te bepalen in hoeverre het gestelde doel wordt bereikt en/of de middelen goed
worden besteed.
Beleid (van een bedrijf) – Strikt: De gewenste manier van samenwerken van mensen in een bedrijf
door middel van het bepalen van een gemeenschappelijk referentiekader van opvattingen, randvoorwaarden, uitgangspunten en maatstaven. Ruim: Onder beleid kan ook vallen het vaststellen van
de toekomstvisie, de doelen en de bedrijfsstrategie van een bedrijf.
Beleidsprocessen – Zie ‘Besturingsprocessen’.
Beleidsvorming – Het vaststellen van het beleid van een bedrijf. Beleidsvorming kan in een bedrijf
een bewust en georganiseerd proces zijn. Vaak is het een proces dat zich continu, en vaak impliciet,
in bedrijven afspeelt.
Belendingen – Naburige gebouwen, objecten of activiteiten die het risico op schade van de verzekerde zaken beïnvloeden.
Belendingenclausule – Bepaling opgenomen op polissen van (uitgebreide) brandverzekering waarin
de verzekeraar te kennen geeft dat de bestaande of toekomstige belendingen van de verzekerde
objecten de dekking van de verzekering niet (zullen) beïnvloeden.
Belening – Belenen is een van de beschikkingsrechten bij levensverzekering. De verzekeringnemer
kan bij daarvoor vatbare vormen van levensverzekering gelden lenen bij de levensverzekeraar. Indien
u een levensverzekering afsluit met een spaarcomponent (dus in leven zijn) dan creëert u waarde in
uw levensverzekering. U spaart immers voor uw toekomstige uitkering. Simpel gezegd staat die
waarde ergens op een bankrekening te renderen totdat deze tot uitkering dient te komen. U als verzekeringnemer (=contractpartij) heeft een aantal rechten: 1-de verzekering afkopen voor de einddatum (u wilt nú de huidige waarde hebben); 2-de verzekering premievrij maken (u wilt stoppen met
premie betalen); 3-de verzekering belenen (u wilt de verzekering gewoon door laten lopen maar u
heeft geld nodig). Behalve bij belenen zal uw verzekeringsmaatschappij alle gemaakte kosten en
verwachte rendementen in één keer van de waarde van uw verzekering af trekken. En die bedragen
lopen zéér fors op. Soms zelfs zo hoog dat u geld moet bij betalen (afhankelijk hoe lang de verzekering al loopt). En vaak komt ook de fiscus nog om de hoek kijken (omdat u niet aan de vereisten doet
voor een kapitaalverzekering).
Belevingsmarketing – Marketingstrategie welke geheel inspeelt op de beleving van de consument/toekomstige klant. Een voorbeeld is de reclames van Dove waarin geen modellen met maatje
visgraat meewerken maar juist de normale vrouw: met haar rondingen. Tevens springt Dove met
haar website Tijdvoorechteschoonheid.nl in op onze huidige beleving van schoonheid. Op de site is te
zien hoe een dame, die er vermoeid uitziet en een slechte huid lijkt te hebben, wordt omgetoverd tot
topmodel. Volgens Dove hebben we te maken met een vertekend beeld van schoonheid. Consumenten herkennen zich in een bepaalde problematiek of voelen zich geïdentificeerd met degene in de
reclame waardoor de reclame meer gewaardeerd zal worden. Belevingsmarketing wordt hierdoor
meer en meer toegepast.
Belief – Met belief, overtuiging, wordt aangegeven wat de kennis van de consument is ten aanzien
van a) welke eigenschappen een product of merk bezit en b) de mate waarin dat product of merk die
eigenschappen bezit. Met behulp van beliefs bepaalt de consument in hoeverre een product of merk
aan zijn eisen voldoet.
Beloning vertegenwoordigers – We kennen als vormen van beloning van vertegenwoordigers: vast
loon, provisieloon (of een combinatie van beide) en een onkostenvergoeding. Welke beloningsvorm
wordt gekozen, hangt af van een aantal factoren, waarvan we noemen: het aandeel van de eigenlijke
verkooptaken en de bijkomende taken. Als een vertegenwoordiger weinig of geen invloed meer
heeft op de verkoop, is vast loon op zijn plaats. Is de invloed van de vertegenwoordiger groot, dan is
provisie of de genoemde combinatie op zijn plaats. Is de afzet cyclisch, dan is een beloning alleen
gebaseerd op provisie niet goed mogelijk, omdat de vertegenwoordiger dan grote schommelingen in
zijn inkomen krijgt. Uiteraard 'prikkelt' de provisie tot betere prestaties, maar 'behoeftebevrediging
selling' pleit meer voor een vaste beloning.
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Below the line activiteiten – Alle promotionuitingen zoals folders, displaymateriaal, enzovoort,
waarbij geen media worden gebruikt en waarvoor dus de 15 % -regeling niet geldt. De beloning van
het reclamebureau dat een dergelijke promotion opzet, bestaat uit uurvergoedingen of inkoopkosten
plus een opslag.
Below the line communication – Below the line communication is direct verkoopsbevorderend.
Doelstelling is meer te verkopen. In een winkelomgeving stellen we dat ‘below the line’ moet bijdragen tot een hogere ‘sell-out’. De gebruikte middelen zijn verkoopspromoties (incl. waardebonnen,
gratis stalen, demonstraties op de winkelvloer, volume- en prijskortingen, enz.) maar ook displays en
andere communicatie op de winkelvloer. De tegenhanger is ‘above the line communication’.
Bemiddelaar – Een in art. 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) gedefinieerd begrip: degene die bemiddelt. Zie ook ‘Bemiddelen’.
Bemiddelaar, Herverzekerings – Zie ‘Herverzekeringsbemiddelaar’.
Bemiddelaar, Onder – Zie ‘Onderbemiddelaar’.
Bemiddelaar, Verzekerings – Zie ‘Verzekeringsbemiddelaar’.
Bemiddelen – Dit is een in art. 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) gedefinieerd begrip.
Toegespitst op het financieel product verzekering luidt de omschrijving: alle werkzaamheden in de
uitoefening van een beroep of bedrijf gericht op het als tussenpersoon tot stand brengen van een
verzekering tussen een cliënt en een verzekeraar. Kort door de bocht bepaalt de WFT o.a. dat financieel dienstverleners een vergunning moeten hebben om te mogen bemiddelen in complexe producten. Deze vergunning kunnen zij krijgen op het moment dat zij aan integriteiteisen, solvabiliteitseisen
alsmede diploma-eisen voldoen. De diploma-eisen gelden niet alleen voor de zogenaamde feitelijk
leidinggevenden, maar ook voor alle werknemers met klantcontact. Om te mogen bemiddelen is een
combinatie van diploma's nodig.
Bemiddeling, Assurantie – Zie ‘Verzekeringsbemiddeling’.
Bemiddeling, Verzekerings – Zie ‘Verzekeringsbemiddeling’.
Bemiddeling, Wachttijd – Zie ‘Wachttijdbemiddeling’.
Bemiddeling, Zorg – Zie ‘Zorgbemiddeling’.
Bemiddelingsovereenkomst – Een in art. 7:425 van het Burgerlijk Wetboek gedefinieerd begrip: de
overeenkomst van opdracht waarbij de ene partij, de opdrachtnemer, zich tegenover de andere partij, de opdrachtgever, verbindt tegen loon als tussenpersoon werkzaam te zijn bij het tot stand brengen van een of meer overeenkomsten tussen de opdrachtgever en derden.
Bemiddelingsverbod – Op grond van het bepaald in art. 180 van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf
1993 is het verboden te bemiddelen bij of op andere soortgelijke wijze mee te werken aan de voorbereiding of totstandkoming van overeenkomsten van verzekering met een verzekeraar, die geen
vergunning heeft om het verzekeringsbedrijf uit te oefenen.
Benchmark (1) – De branchebrede benchmark levert voor de hele sector informatie over prestaties
van de instellingen op verschillende terreinen als toegevoegde waarde (rendement), deelnemersoordeel en financiële prestaties. De benchmark verschaft de instellingen strategische informatie
doordat zij hun eigen prestaties kunnen spiegelen aan die van collega-instellingen en aan gegevens
van de totale sector.
Benchmark (2) – (Anglicisme). Referentiekader om de kwaliteit van een bepaalde prestatie te beoordelen. Vaak worden de prestaties van andere bedrijven uit dezelfde sector als referentiekader gebruikt om bijvoorbeeld de kwaliteit van het directiebeleid te meten: presteert dit bedrijf beter dan
andere bedrijven uit dezelfde sector. Die andere bedrijven zijn dan de benchmark.
Beneficiair aanvaarden – Beneficiair aanvaarden is aanvaarden van de nalatenschap onder de voorwaarde dat men niet aansprakelijk is voor schulden die groter zijn dan de bezittingen.
Benefit segmentation – Segmentatie op grond van gezochte nuttigheden (benefits sought). Het is
een specifiek segmentatiecriterium, want het leidt alleen tot homogene segmenten voor een bepaald product.
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Benefit sought – Ned.: Gezochte nuttigheid. Letterlijk: de gezochte nuttigheden van het product. Zie
‘Benefit segmentation’.
Benefits, Defined – Zie ‘Defined benefits’.
Benzinepompverzekering – Verzekering van het risico van iedere beschadiging van de benzinepomp,
met uitzondering van schade door molest en normale slijtage; de verzekering dekt tevens het wettelijke aansprakelijkheidsrisico zowel voor wat betreft personen- als zaakschade.
Bepaling mediadoelstelling – De reclamedoelstelling is bepalend voor de mediadoelstelling: wat wil
men bereiken bij welke doelgroep en tegen welke kosten. Vertaald naar het medium en uitgaande
van een gegeven budget bepaalt men het gewenste bereik, de gewenste frequentie en het tijdsbestek waarbinnen de doelgroep met een bepaalde frequentie moet worden bereikt (total exposure).
Indien het budget verandert, zullen of bereik of frequentie of beide veranderen. Zie ook ‘Reclamedoelstelling’.
Bepaling van de onderzoeksopzet – In het onderzoeksplan voor het formele marktonderzoek worden achtereenvolgens vastgesteld: de wijze van gegevensverkrijging, de steekproefopzet, de analyse,
de rapportering, de controle en de kosten van het onderzoek.
Beperking – Dit is de publiekrechtelijke aanduiding voor de bij het verlenen van een vrijstelling, ontheffing of vergunning naar tijd of plaats dan wel anderszins aan te brengen begrenzing. Zie ook ‘Ontheffing’, ‘Publiekrecht’, ‘Vergunning’, ‘Vrijstelling’.
Beperkt probleemoplossend koopgedrag – Zie ‘Aankoopgedrag’.
Beredding – Het nemen van maatregelen tot voorkoming of vermindering van schade, indien een
risico zich verwezenlijkt of dreigt te verwezenlijken.
Bereddingskosten – Kosten, die een verzekerde maakt om gedurende of na een schade-evenement
zo veel mogelijk schade te voorkomen of om al ontstane schade te doen verminderen. Bij de meeste
verzekeringsvormen komen de bereddingskosten voor vergoeding in aanmerking, in veel gevallen
(rekening houdend met een bepaald maximum) tot boven het verzekerde bedrag.
Bereddingskosten, Vergoeding van – Zie ‘Vergoeding van bereddingskosten’.
Bereddingsplicht – De op grond van artikel 957 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek op de verzekeringnemer respectievelijk de verzekerde rustende verplichting om zodra hij van de verwezenlijking van
het risico of het ophanden zijn daarvan op de hoogte is, of behoort te zijn, naar mate hij daartoe in
de gelegenheid is, binnen redelijke grenzen alle maatregelen te nemen.
Bereidstellingsprovisie – Bereidstellingsprovisie is het bedrag aan kosten dat door de geldgever in
rekening wordt gebracht voor het verlengen van een offerte. Een offerte heeft namelijk een beperkte
geldigheidsduur. Dit varieert van 3 tot 12 Maanden. Normaal gesproken is er alleen bereidstellingsprovisie verschuldigd als de rente op het moment van verlengen hoger is dan de rente in de offerte.
Bereik (1) – Het aantal mensen dat wordt bereikt middels een advertentie. De term wordt vooral
gebruikt in de traditionele marketing, bij kranten en tijdschriften. Echter tegenwoordig zie je de term
ook steeds vaker in de Internet marketing terugkomen. Een krant kan bijvoorbeeld een oplage van
10.000 hebben. Echter wanneer de helft van de kranten ook nog aan de buren wordt doorgegeven
heeft de krant een bereik van 15.000. Het bereik staat dus vrijwel nooit gelijk aan de oplage. Indien
een internet marketing bureau een e-mailing verstuurd naar 10.000 adressen (oplage) dan kan men
de mails doorsturen. Stel de helft doet dit, dan is het bereik 15.000.
Bereik (2) – Het gerealiseerde bereik van een reclameboodschap - het aantal kopers of potentiële
kopers dat de reclameboodschap ten minste 1 X heeft gehoord, gezien of gelezen - is in theorie de
cruciale factor bij de keuze van een mediumtype. In de praktijk is het echter nauwelijks mogelijk met
deze maatstaf te werken, omdat men het gerealiseerde bereik niet vooraf kan voorspellen. Het is
immers afhankelijk van een groot aantal toevallige factoren: plaats van de boodschap in het medium,
aantal en plaats van andere boodschappen in het medium, ruis van andere boodschappen, ruis uit de
omgeving, kwaliteit van de advertentie in kwestie, enzovoort. Als gevolg daarvan is het vooraf vergelijken van het te realiseren bereik bij een keuze tussen verschillende mediatypen dus onmogelijk. In
de praktijk neemt men dan ook genoegen met andere (te meten) maatstaven om tussen mediatypen
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te kunnen kiezen. Deze maatstaven hebben betrekking op onder meer oplage, mediumbereik, mediumbereik in de doelgroep en reclamebereik: 1) de oplage: het aantal door de uitgever onder het
publiek verspreide exemplaren van een medium; 2) het gezinsbereik: het aantal huishoudingen dat
met een bepaald medium wordt geconfronteerd. Bij persmedia ook brievenbusbereik en bij ethermedia ook toestelbereik; 3) het mediumbereik: dit geeft aan hoeveel personen met een bepaald
medium worden geconfronteerd. Omdat verschillende belanghebbenden een verschillende inhoud
aan het begrip confrontatie geven, bestaat er een groot aantal verschillende bereikdefinities: a) bereik (= totaal bereik): het aantal personen dat door een bepaald medium wordt bereikt, waarbij men
ten minste één nummer in een bepaald jaar moet hebben ingezien; b) bereik per gemiddeld nummer: het aantal personen dat in het afgelopen verschijningsinterval met een willekeurig nummer van
het medium wordt geconfronteerd; c) actueel bereik: het aantal personen dat binnen een gemiddeld
verschijningsinterval van een medium is geconfronteerd met een nummer bedoeld voor dat verschijningsinterval; d) gecumuleerd bereik: het aantal personen dat met ten minste één van de laatste 6 of
12 nummers van een medium is geconfronteerd; e) cumulatief bereik, ook lees frequentie genoemd:
het aantal personen dat met n nummers van de laatste 6 of 12 nummers van een medium is geconfronteerd. Uit het cumulatief bereik kan men de leeswaarschijnlijkheid afleiden: de kans dat een bepaalde persoon met een willekeurig nummer van een bepaald medium wordt geconfronteerd. Hieruit kan men de leeskans bij meerdere plaatsingen distilleren; f) brutobereik van een medium: de
bereikcijfers van meerdere media inclusief de dubbeltellingen; g) nettobereik van een medium: de
bereikcijfers van meerdere media zonder dubbeltellingen; 4) het doelgroepbereik of effectief bereik:
niet alle personen zijn bij de mediakeuze van belang; het gaat om personen die tot de doelgroep
behoren. Dit bereik wordt aangegeven met de term dekking: het aantal personen uit de doelgroep
dat door een bepaald medium wordt bereikt uitgedrukt in een percentage van de doelgroep; 5) het
reclamebereik, ook paginabereik: hieronder wordt verstaan het aantal kopers of potentiële kopers
dat een door reclame ingenomen gedeelte van het medium heeft gezien of gelezen. Dus in het geval
van een dagblad: hoeveel mensen lezen de advertentiepagina's; 6) het bereik van de reclameboodschap, ook boodschapbereik: het aantal kopers of potentiële kopers dat in een bepaalde periode een
specifieke reclameboodschap heeft gezien, gehoord of gelezen. Bij het bereik van een reclameboodschap maakt men verder nog een onderscheid tussen: a) gerealiseerd bereik: het aantal kopers of
potentiële kopers dat een reclameboodschap ten minste 1 × heeft gehoord, gezien of gelezen. Dit
wordt ook wel genoemd: het nettobereik van een reclameboodschap; b) total exposure: het totaal
aantal malen dat een reclameboodschap in een bepaalde periode door kopers of potentiële kopers is
gezien, gelezen of gehoord. Hier houdt men dus ook rekening met de frequentie waarmee men de
doelgroep bereikt. In plaats van total exposure spreekt men ook wel van het brutobereik van een
reclameboodschap.
Bereik (3) – (Engels: Reach). Het aantal personen - binnen de populatie of de doelgroep - dat de site
of de pagina minimaal één keer heeft gezien. Meestal wordt het bereik uitgedrukt in een percentage.
Als een site bijvoorbeeld een bereik heeft van 30%, dan heeft 30% van de doelgroep die site één of
meer keren gezien in de aangegeven periode. Het bereik van een site kan alleen worden gemeten
door middel van een panelmeting of een telefonisch onderzoek, waarin de respondenten worden
gevraagd welke sites zij in een bepaalde periode (afgelopen 14 dagen, afgelopen 3 maanden, wel
eens, enz.) hebben bezocht. Belangrijk is om vast te stellen over welke populatie of welke doelgroep
het gaat. Geldt het bereikspercentage bijvoorbeeld voor alle Nederlanders 13 jaar en ouder? Of voor
een subgroep, bijvoorbeeld vrouwen tussen 20 en 45 jaar? Of geldt het bereikspercentage alleen
voor de internettende bevolking? Enzovoort.
Bereikbaar pensioen – Het pensioen dat je zou kunnen behalen, als je tot je pensioenleeftijd aan de
pensioenregeling zou blijven deelnemen. Op je pensioenopgave staat het bereikbare pensioen vermeld. Het partnerpensioen is bijna altijd afgeleid van het bereikbare pensioen.
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Berekende interest – Toegestane interest over het totale vermogen [euro/periode] {Bedrijfsadministratie}. Synoniem: interestkosten {Kostencalculatie} en vermogenskosten {Management Accounting}.
Berg-dal-effect – Door deze promoties zien we een opvoering van het gebruik of verbruik, of een
verdringing van de markt. Een dergelijke omzetverhoging kan gevolgd worden door een omzetdaling
om daarna weer terug te keren tot het niveau van voor de ‘sales promotion'. Er ontstaat een bergdal-effect. Tijdens het bergeffect hebben de consumenten zich overkocht. Omdat deze producten
opgebruikt moeten worden, volgt er een daling van de verkoop. Om dit dal op te vangen is er een
nieuwe promotie nodig. Om het daarop volgende dal op te vangen weer één, enzovoort. Hetzelfde
gevaar bestaat wanneer een promotie gelanceerd is waarop de concurrent reageert met een tegenpromotie. Daarop reageren wij weer met een promotie, enzovoort. In beide gevallen bestaat het
gevaar dat we met de ‘sales promotions' niet meer stoppen kunnen, met als gevolg een onverantwoordelijke kostenstijging.
Bericht – Berichten zijn gegevens die bij communicatie tussen mensen mondeling, schriftelijk of via
machines (zoals computers) worden uitgewisseld. Een bericht heeft de bedoeling bepaalde informatie over te dragen van een zender naar een ontvanger.
Beroepsaansprakelijkheid – De aansprakelijkheid voortvloeiende uit fouten of verzuimen begaan bij
de uitoefening van een beroep. Dit zal meestal geen wettelijke aansprakelijkheid, maar contractuele
aansprakelijkheid zijn. De mogelijkheid tot verzekering van dit risico bestaat voor een beperkt aantal
beroepen zoals medici, advocaten, accountants, notarissen, verzekeringsbemiddelaars, etc.
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering – Een verzekering, die het vermogen van een beroepsbeoefenaar (bijvoorbeeld arts, advocaat, ingenieur e.d.) of van een bedrijf of instelling in de hoedanigheid
van beroepsuitoefening beschermt tegen het risico dat hij door derden aansprakelijk wordt gesteld
voor fouten, verzuim of nalatigheden bij de uitoefening van het in de polis omschreven beroep. De
dekking is beperkt lot aansprakelijkheid voor zuivere vermogensschade en daarom wordt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering meestal naast of soms als onderdeel van de algemene aansprakelijkheidsverzekering gesloten.
Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) – Deze leerweg wordt ook wel aangeduid als werkend leren.
Het praktijkgedeelte van deze leerweg beslaat minimaal zestig procent van de leertijd. Vaak heeft
een deelnemer voor het praktijkdeel van de opleiding een arbeidsovereenkomst met een werkgever.
Beroepschrift (1) – Een beroepschrift is een schriftelijk protest bij een hogere overheidsinstantie of
administratieve rechter tegen een overheidsbeslissing. Bij de belastingkamer van het gerechtshof kan
een fiscaal beroepschrift ingediend worden.
Beroepschrift (2) – Schriftelijk en gemotiveerd verzoek van een ondernemer aan de rechter om een
beslissing van de Belastingdienst te herroepen.
Beroepscompetentie – Zie competentie.
Beroepskolom (1) – De doorloop van deelnemers van primair onderwijs naar de verschillende niveaus van vmbo, naar de verschillende niveaus in het mbo en eventueel naar hbo.
Beroepskolom (2) – Elke schakel in een bedrijfskolom wordt een bedrijfstak genoemd: een aantal
categorieën bedrijven die per categorie een opeenvolgende functie hebben in het verzamelen, produceren of distribueren van goederen en bijbehorende diensten. Een bedrijfstak bestaat uit branches: een groep organisaties die niet alleen dezelfde productie- of distributietechnieken hanteert,
maar ook grotendeels dezelfde producten levert. De bedrijfskolom bestaat uit de achtereenvolgende
fasen die een product doorloopt op zijn weg van oerproducent tot en met detaillist. De verschillende
handelingen in een bedrijfskolom noemt men de bedrijfstakken. In de bedrijfskolom gaat de goederenstroom van boven naar onder (Oerproducent > Fabrikant > Importeur, groothandel, tussenhandel
> Detaillist). Van onder naar boven loopt de geld- en de informatiestroom (Oerproducent < Fabrikant
< Importeur, groothandel, tussenhandel < Detaillist). De informatiestroom is de belangrijkste stroom
in de bedrijfskolom. De consumenten zenden signalen uit. Ze willen op een bepaald moment be-
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schikken over een bepaalde hoeveelheid producten van een bepaalde kwaliteit. Die informatie moet
via de verschillende schakels bij de oerproducenten terechtkomen.
Beroepskosten – Beroepskosten zijn kosten die een werknemer maakt om zijn loon te kunnen verwerven. Deze kosten zijn fiscaal aftrekbaar.
Beroepsopleidende leerweg (bol) – De bol biedt volledig dagonderwijs met praktijkstages, die twintig tot zestig procent van de leertijd beslaan. In de beroepsopleidende leerweg is het ook mogelijk
om een opleiding in deeltijd te volgen. Dit doet 3% van de deelnemers.
Beroepspensioenfonds – Pensioenfonds voor beoefenaren van een bepaald beroep, zoals notarissen, huisartsen, actuarissen en vroedvrouwen. Als er voor een bepaalde beroepsgroep een beroepspensioenfonds is, zijn alle beroepsgenoten verplicht om zich bij dat fonds aan te sluiten.
Beroepsprofiel – Een beschrijving van de eisen en kwalificaties waaraan iemand minimaal moet voldoen om als beroepsbeoefenaar te worden gekwalificeerd.
Beroepsziekte – Een beroepsziekte is een objectief vast te stellen rechtstreeks, niet plotseling gevolg
van een min of meer langdurige blootstelling van een werknemer aan een fysisch, chemisch of biologisch risico of van de omstandigheden waarin hij zijn beroepsactiviteit uitoefent. Een voorbeeld hiervan is de dagelijkse inname van een kleine dosis giftige stoffen.
Berovingverzekering – Verzekering tegen verlies van geldelijke waarden tijdens het vervoer hiervan
doordat de persoon, die de geldelijke waarden vervoert, wordt bestolen of wordt gedwongen, eventueel onder bedreiging of toepassing van geweld, de waarden af te geven. De berovingverzekering
wordt ook wel gekoppeld aan, of als onderdeel van de fraudeverzekering gesloten.
Beschadigdheid – Achteruitgang in kwaliteit. Term die vooral gebruikt wordt bij transportverzekering
om onderscheid aan te brengen met het begrip 'verlies' (achteruitgang in kwantiteit). Zie ook ‘Vrij
van beschadigdheid’.
Beschikbarepremieregeling – Pensioenregeling waarin aan de deelnemer een premie krijgt. Afhankelijk van de pensioenregeling kun je de premie gebruiken voor de aankoop van pensioen, voor de verzekering van een gegarandeerd kapitaal of je kunt de premie beleggen. Op de pensioendatum moet
je het kapitaal besteden voor aankoop van pensioen. De hoogte van de uitkering (het pensioen) is
afhankelijk van de premie en de tarieven voor inkoop van pensioen. Als je de premie belegt is de
hoogte van het pensioen ook afhankelijk van de behaalde beleggingsopbrengsten. Pas bij pensionering is de precieze hoogte van het pensioen bekend. Klik hier voor meer informatie.
Beschikkende functie – Functie die de bevoegdheid bezit de onderneming tegenover derden te binden.
Beschikking – Een beschikking is een besluit van een bestuursorgaan, dat gericht is op rechtsgevolg
voor degene(n) aan wie de beschikking is geadresseerd.
Beschikkingsgerechtigde – Degene aan wie de beschikkingsrechten van een polis van levensverzekering toekomen. De beschikkingsgerechtigde kan zijn de verzekeringnemer of iemand die later in diens
rechten is getreden.
Beschikkingsrechten – De rechten die de verzekeringnemer of andere beschikkingsgerechtigde aan
een polis van levensverzekering kan ontlenen. Deze rechten zijn: afkoop, begunstiging, belening,
conversie, overdracht, premievrijmaking en verpanding.
Beschrijvend onderzoek – Zie ‘Descriptief onderzoek’.
Beslag – Door middel van een beslag kan een schuldeiser vermogensbestanddelen van een schuldenaar ten gelde maken. Men kan beslag leggen op loon, spaargeld, roerende en onroerende zaken. In
principe is beslag leggen alleen mogelijk na tussenkomst van de rechter. De hypotheekhouder heeft
met de grosse echter een executoriale titel en kan dus rechtstreeks beslag leggen.
Beslissingsboom – Eng.: Decision tree. Hulpmiddel bij het beslissen onder onzekere condities. Het
beslissingsproces wordt ontleed in een aantal alternatieven die elk meetbare consequenties hebben.
Daarbij schat men tevens de kans in waarin elk alternatief kan voorkomen.
Beslissingsdrempel – Het verkoopgesprek is nu in een beslissend stadium gekomen. In plaats van
praten moet de prospect nu beslissen. Let wel, ook niet beslissen is een beslissing! Omdat een beslisUitgeverij Streutker
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sing meestal onherroepelijk is, ontstaat er bij de prospect beslissingsvrees; de zogenaamde beslissingsdrempel.
Besloten Vennootschap (1) – Juridische rechtsvorm die eigen rechtspersoonlijkheid heeft en waarvan het eigen vermogen is opgebouwd uit aandelen die in handen zijn van de vennoten (daarom
heten die aandeelhouders). De aandeelhouders kunnen voor niet meer dan hun aandeel in het eigen
vermogen van de vennootschap aansprakelijk gesteld worden voor de financiële verplichtingen van
de onderneming. De BV verschilt van een NV doordat de aandelen niet aan toonder zijn en dat hij
aan minder juridische verplichtingen ten aanzien van de jaarverslaggeving hoeft te voldoen. Een ondernemer kan zijn bedrijf omzetten in een BV en binnen die BV aandeelhouder worden met rechten
op de winstverdeling en tevens directeur met een vast salaris. Tot 1 oktober 2012 kon men alleen
een BV starten met een startkapitaal van 18 duizend euro. Na die datum is deze eis vervallen. Men
spreekt ook wel van een Flex-bv. Schuldeisers hebben dus geen financiële zekerheid meer, omdat de
kapitaalbescherming niet meer vereist is. Voorts is er vanaf die datum meer ruimte om aandelen
over te dragen, aandelen zonder stemrecht uit te brengen en aandelen zonder recht op winstdeling
uit te brengen.
Besloten vennootschap (BV) (2) – De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is een
rechtspersoon met een in aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal, waarin een of meer aandeelhouders voor een of meer aandelen deelneemt.
Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa) – Afvalstoffen worden doorgaans nuttig
toegepast of verbrand en mogen vaak niet worden gestort. Voor een aantal afvalstoffen geldt een
stortverbod, vastgelegd in het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa). Als er (tijdelijk) geen andere verwerkingsmogelijkheden zijn, is het voor de beheerder van een stortplaats mogelijk om ontheffing van het stortverbod aan te vragen. Een aanvraag moet worden ingediend bij gedeputeerde staten van de provincie waarin de stortplaats is gelegen. Een door gedeputeerde staten
afgegeven ontheffing voor afval bevat een opschortende voorwaarde. Deze maakt de ontheffing
ongeldig als er alsnog verwerkingscapaciteit beschikbaar is bij één of meerdere installaties die het
desbetreffende afval kunnen verwerken. Het stortverbod maakt storten namelijk alleen mogelijk
indien er geen andere be- of verwerkingsmogelijkheden of beheersmogelijkheden zijn voor afval
(artikel 4, eerste lid, onder b en c, van het besluit). Naast AVI’s (afvalverbrandingsinstallaties) geldt
dit ook voor bijvoorbeeld sorteerbedrijven, composteerbedrijven, vergisters of drooginstallaties.
Besluiten nemen – Je hebt een probleem en weet niet wat te doen. Welke optie is nu eigenlijk de
beste? Je twijfelt … je moet je actie ondernemen of je besluit nog even uitstellen? Voor je een besluit neemt is het belangrijk dat je goed nadenkt over het probleem. Vier stappen zijn van groot belang: 1.Het probleem definiëren, 2. Informatie verzamelen, 3. Oordeel vormen, en 4. concluderen.
Besluitvaardigheid – Beslissingen nemen door middel van het ondernemen van acties of zich vastleggen door het uitspreken van meningen. Beslissingen nemen door middel van het ondernemen van
acties of zich vastleggen door middel van het uitspreken van meningen. Gedragsbeschrijvingen: a)
Hakt knopen door. b) Stelt beslissingen en/of acties niet onnodig uit. c) Maakt keuzes, ook als bepaalde factoren onvoldoende helder zijn en ‘waarschijnlijk’ zullen blijven. d) Legt zich vast door het
uitspreken van de eigen mening.
Best practices – Zie ‘goede praktijken’.
Bestedingspatroon – Dit wil zeggen: de regelmaat waaraan de consument zijn inkomen besteedt.
Niet iedere consument besteedt zijn inkomen op dezelfde wijze en aan dezelfde producten. Een bejaarde heeft een ander bestedingspatroon dan een student en in een gezin met jonge kinderen zal
het inkomen anders besteed worden dan in een gezin waar alle kinderen al de deur uit zijn. Ook andere factoren, zoals opleiding, beroep, sociale klasse, enzovoort, zijn van invloed op het bestedingspatroon van de consument.
Bestelauto – Een bestelauto is een motorrijtuig als het motorrijtuig hoofdzakelijk is ingericht voor het
vervoer van goederen en als het motorrijtuig een toegestane maximummassa heeft van 3.500 kilo of
minder. De toegestane maximummassa is het gewicht van de bestelauto plus de maximaal toegestaUitgeverij Streutker
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ne lading. De wet stelt daarnaast nog een groot aantal eisen aan bestelauto’s. Sinds 1 juli 2005 betaalt de koper BPM over een bestelauto die op of na die datum in gebruik is genomen. Als de koper
ondernemer is, dan hoeft hij onder bepaalde voorwaarden geen BPM te betalen.
Bestelhoeveelheid – Zie ‘Optimale bestelhoeveelheid’.
Bestemmingsplan – Een bestemmingsplan beschrijft wat er met de ruimte in een bepaalde gemeente mag gebeuren. Het bestemmingsplan is bindend voor burgers, bedrijven en gemeenten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken.
Bestemmingswijziging – Verandering van het gebruik van de onder een brandverzekering verzekerde
gebouwen, In de polisvoorwaarden is bepaald dat verzekerde een bestemmingswijziging door moet
geven aan de verzekeraar. Wanneer de bestemmingswijziging tot een verhoogde risicofactor leidt,
kan een hogere premie in rekening gebracht worden (en omgekeerd).
Bestens order – Type order binnen de effectenhandel waarbij de opdracht wordt gegeven om de
beursorder uit te voeren tegen de beste prijs van het moment. Bij verkoop zoekt de effectenhandelaar dan de hoogste prijs in de markt en bij aankoop de laagste prijs. Synoniem: market-order. Andere typen van orders zijn: limiet-order, stoploss-order en stoplimiet-order.
Besturing – Besturing is het in werking zetten, coördineren en beëindigen van (bedrijfs-)processen.
Wij bedoelen hier niet alleen bedrijfsprocessen die door mensen worden uitgevoerd, maar ook processen die door machines of computers worden uitgevoerd.
Besturingsprocessen – Dit zijn processen die tot doel hebben het gekozen beleid te doen uitvoeren
door middel van plannen, opvolgen, evalueren, bijsturen en verankeren. Voorbeelden kunnen zijn:
het beleidsproces (opstellen van het zonale veiligheidsplan), het beheerscontroleproces, het communicatieproces.
Bestuur – Het leiden en regelen van bepaalde zaken en personen. Zodoende slaat bestuur dus op het
leiden van een voetbalclub, maar ook op het leiden van heel Nederland. Dit leiden kan op verschillende manieren gebeuren. We zeggen dan dat er een verschillend beleid is.
Bestuurders- en commissarissen aansprakelijkheidsverzekering – Een verzekering die het privévermogen van bestuurders en commissarissen van rechtspersonen beschermt tegen het risico dat zij
persoonlijk (en in hun privévermogen) aansprakelijk worden gesteld voor schade door fouten, verzuimen of nalatigheden bij het uitoefenen van hun functie. De dekking heeft uitsluitend betrekking
op aansprakelijkheid voor zuivere vermogensschade. Zie ‘Directors and officers liability insurance’.
Bestuurlijke boete – Toezichthouders kunnen een bestuurlijke boete opleggen. Dat is een bestraffende sanctie die een onvoorwaardelijke verplichting tot betaling van een geldsom inhoudt.
Bestuurlijke informatiekunde (BIK) – Studiegebied van de bestuurlijke informatieverzorging dat zich
richt op het opzetten van een geautomatiseerd informatiesysteem.
Bestuurlijke informatieverzorging (BIV) – Het systematisch verzamelen, vastleggen en verwerken
van gegevens, gericht op het verstrekken van informatie ten behoeve van het besturen, het doen
functioneren en het beheersen van een bedrijf en ten behoeve van de verantwoordingen die daarover moeten worden afgelegd.
Bestuursorgaan – Een in art. 1:1 van de Algemene wet bestuursrecht 1992 (Abw) gedefinieerd begrip: een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, of een ander persoon
of college, met enig openbaar gezag bekleed. Zie ook ‘Beperking’, ‘Erkenning’, ‘Goedkeuring’, ‘Ontheffing’, ‘Publiekrecht’, ‘Vergunning’, ‘Verklaring van geen bezwaar’.
Bestuurssensitiviteit - Anticiperen op en onderkennen van de relevantie van gebeurtenissen die van
invloed zijn op het vigerende beleid en de positie van de bewindspersoon. Gedragsbeschrijvingen: a)
Heeft een 'antenne' voor gebeurtenissen die van invloed zouden kunnen zijn op het vigerend beleid.
b) Voorziet tijdig politieke afbreukrisico's voor de bewindspersoon. c) Schat mogelijke effecten van
eigen beleid en/of voorstellen op andere organisaties (of onderdelen daarvan) goed in. d) Toont inzicht in de bestuurlijke en mechanismen.
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Beta – Beta is een test versie van een bepaald product, zoals bijvoorbeeld software of een website.
Een beta versie is vaak de eerste versie die aan het publiek wordt getoond. Het betreft een product
dat bijna af is maar vaak nog bijgesteld zal worden naar aanleiding van gebruikersreacties en reviews.
Betaalde interest – Interest die werkelijk betaald is in een periode [euro] {Bedrijfsadministratie}.
Betaalde rente – 1) Werkelijke interest over het vreemde vermogen toegerekend aan een periode
[euro/periode] {Jaarverslagen}. Synoniemen: interestkosten {Financiering}; interestlasten {Bedrijfsadministratie}; interest vreemd vermogen {Bedrijfsadministratie}; rentelasten {Externe Verslaggeving}, werkelijke interestkosten {Interne Verslaggeving}. Kijk voor een toelichting bij: bedrijfseconomische-modellen.nl. 2) Moet zijn: betaalde interest.
Betaalinstrument – Wijze van betalen die je ook in het buitenland kunt toepassen: pinpas, credit
card, e.d. Zie ook kaartbetaling.
Betaalkaarten – Zie ‘Geldclausule’.
Betaling – 1) Overdracht van geld om aan een financiële verplichting te voldoen [euro] (vormt dan
een begrippenpaar met inkomsten). 2) Overdracht van geld of natura om aan een schuld te voldoen
[euro of natura].
Betalingskorting – Zie ‘Prijskortingen’.
Betekenen – Het betekenen is de officiële bekendmaking van een exploot door de deurwaarder.
Betekenis Google – Google is afgeleid van de wiskundige naam "Googol". Dit staat voor een 1 gevolgd door 100 nullen. De term werd voor het eerst in 1938 bekend gemaakt in het boek Mathematics and the Imagination van de auteurs Kasner en James Newman. De term geeft voornamelijk het
doel van Google aan: het organiseren van de grote hoeveelheid informatie die op het web aanwezig
is.
Betrokkenheid – Engels: Involvement. Zich verbonden tonen met de taak en de professie en op basis
hiervan anderen stimuleren. Gedragsbeschrijvingen: a) Laat verbondenheid met de eigen taak zien.
b) Laat verbondenheid met het eigen vakgebied zien. c) Vertelt stimulerend en enthousiast over het
werk.
Betrouwbaarheid – Onder betrouwbaarheid verstaan we het aantal malen dat bij herhaling van de
steekproef dezelfde uitkomst wordt verkregen. In de praktijk gaan we meestal uit van een betrouwbaarheid van 95,4% (tweemaal de standaardafwijking).
Betrouwbaarheid van een steekproef – De kans dat het 'ware' gemiddelde binnen bepaalde grenzen
zal liggen.
Beurs – 1) Bedrag om tegemoet te komen in de kosten van collegegeld of de kosten van levensonderhoud van studenten [euro of euro/periode]. Synoniem: Studiebeurs. Zie ook: stipendium. 2) Handig leren zakje om geld in te bewaren. Synoniem: portemonnee. 3) Plaats waar mensen samenkomen
om goederen of diensten te kopen of te verkopen, zonder dat de goederen aanwezig zijn. Bijvoorbeeld de bloembollenbeurs. De bloembollen worden al verkocht terwijl ze nog in de grond zitten, of
in de schuur in bewerking zijn. 4) Virtuele markt die voortbouwt op een situatie waarin mensen vroeger samenkwamen om goederen of diensten te kopen of te verkopen, zonder dat de goederen aanwezig waren. Bijvoorbeeld de Bloembollenbeurs. 5) Plaats waar mensen samenkomen om goederen
of diensten te kopen of te verkopen, terwijl er voorbeelden van de goederen zijn om potentiële kopers te informeren over de kwaliteit van de goederen. Synoniem: Effectenbeurs. 6) Plaats waar goederen die niet in natura aanwezig zijn, worden verhandeld. Vaak koopt men op monster (graanbeurs,
koffiebeurs); de levering vindt dan in de toekomst plaats. De verkoper hoeft niet een bepaalde partij
goederen te leveren, maar een partij die overeenkomt met gestelde eisen ten aanzien van kwaliteit
en hoeveelheid. De kwaliteitseisen zijn aan het monster ontleend. 7) Misconceptie: Plaats waar mensen samenkomen om goederen of diensten te kopen of te verkopen, terwijl de goederen aanwezig
zijn en ook direct geleverd worden. Bijvoorbeeld de jaarlijkse Huishoudbeurs. In feite is dit economisch gezien een markt waar iedereen spullen kan komen en direct kan meenemen.
Beurs clearing system – In dit systeem worden alle via de assurantiebeurs tot stand gekomen transacties/contracten geadministreerd. Het systeem voorziet in gegevensuitwisseling tussen verzekeUitgeverij Streutker
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raars en makelaars. De actuele polissituaties, cumulatieve premie- en schadegegevens, historische
premie-, schade- en buitenlandse assurantiebelasting transacties.
Beursbedrijf – Handelaar in effecten die toegang heeft tot de effectenbeurs. Dit is dus een andere
kwalificatie dan beursgenoteerd bedrijf. Dit laatste gaat over een bedrijf met aandelen die op de
beurs verhandeld worden.
Beursbengel, De - Door NIBE-SVV uitgegeven vakblad voor de verzekeringsbranche. De naam is ontleend aan een luiklok van de Beurs van Berlage te Amsterdam. Zie ook ‘Lutinebel’.
Beursboekingsbureau – Zie ‘Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs’.
Beurscondities – Bepalingen, door de transportverzekeraars te Amsterdam en te Rotterdam in de
loop van vele jaren vastgesteld met betrekking tot casco- en goederentransportverzekeringen. De
beurscondities beperken enerzijds en verruimen anderzijds de standaarddekking van beurspolissen.
Beursexit – Moment waarop de notering van de aandelen van een NV op een effectenbeurs wordt
gestaakt, vanwege faillissement, fusie of overname.
Beursgang – 1) Moment waarop aandelen van een NV voor de eerste keer naar de effectenbeurs
worden gebracht. 2) Moment waarop voor het eerst beursnotering bij een bepaalde effectenbeurs
wordt verkregen en toegepast.
Beurskoers – 1) Prijs waarvoor aandelen of obligaties op de effectenbeurs verhandeld worden [euro
per aandeel, euro per obligatie] {Financiering}. 2) Verhouding tussen de bestaande prijs en de oorspronkelijke prijs [%] . Bij obligaties ligt het meer voor de hand dan bij aandelen om deze aanduiding
te gebruiken. Synoniem: beursnotering
Beursmakelaar – Zie ‘Makelaar’.
Beursnota – Zie ‘Sluitnota’.
Beursnotering – 1) Vermelding van de koerswaarde van aandelen op de lijst met fondsen waarvoor
een officiële beurskoers wordt vastgesteld door een bepaalde effectenbeurs. (In: een beursnotering
aanvragen). 2) De beurskoers die daadwerkelijk tot stand is gekomen op een effectenbeurs.
Beurspolis – Een polis met gestandaardiseerde en bij een notaris of de Griffie van een Arrondissementsrechtbank gedeponeerde voorwaarden. Bij afwijking van deze standaardvoorwaarden is alleen
de gedeponeerde tekst geldig tenzij de tussen partijen overeengekomen afwijking op het polisformulier duidelijk is aangebracht door een geschreven-, getypte- of in afwijkende kleur gedrukte tekst. In
Nederland bestaan er voor diverse verzekeringssoorten beurspolissen, waaronder: zeecasco-, zeevisserij-, binnenvaartcasco-, goederentransport-, inbraak-, brand- en Constructie All Risksverzekeringen.
Beursslip – Zie ‘Sluitnota’.
Beurswaarde – Waarde van een NV op basis van de koers van de aandelen op de effectenbeurs: aantal aandelen in omloop maal de beurskoers op een bepaald moment [euro] {Financiering}. Deze
waarde kan afwijken van de intrinsieke waarde, de nettovermogenswaarde, de rentabiliteitswaarde
en de verwervingsprijs van een deelneming.
Beveiligingsbewijs – Bewijsstuk dat beveiligingsmaatregelen tegen inbraak volgens de voorgeschreven normen door erkende (deskundige) bedrijven zijn uitgevoerd. De beveiligingsmaatregelen zijn
voorgeschreven in de beveiligingsklasse-indeling die is opgesteld door het Nationaal Centrum voor
Preventie.
Bevoegdheid – Het recht om opdrachten te geven en beslissingen te nemen over het uitgevoerde
Bevolkingsomvang – Dit is het aantal mensen in een bepaald gebied (Nederland, regio, plaats, rayon,
stadsdeel). De prognose of voorspelling over de omvang van de bevolking is gebaseerd op veronderstellingen over de ontwikkeling van het gemiddelde aantal kinderen dat een vrouw krijgt, de levensverwachting en het migratiesaldo in de toekomst. Verwacht wordt dat de bevolkingsomvang van
Nederland blijft groeien, maar het tempo van de groei af zal nemen.
Bevrachting – Onder deze benaming worden drie onderling verschillende overeenkomsten begrepen: rompbevrachting (bare boat charter of charter by demise), reisbevrachting (reischarter) en tijdbevrachting (tijdcharter). De bevrachtingsovereenkomst kan, maar hoeft geen vervoersovereenkomst te zijn.
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95

Bedrijfskunde, Begrippenbank

Bewaarplicht (1) – Degene die de verplichting heeft om een administratie bij te houden, is ook verplicht om boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaar te bewaren. Gegevens die gaan over onroerende zaken of rechten op onroerende zaken moet u tien jaar bewaren. De
gegevens die nodig zijn voor de BTW-heffing moeten duidelijk aangetoond kunnen worden.
Bewaarplicht (2) – Een in het Besluit financiële dienstverlening aan een financiële dienstverlener
opgelegde verplichting om bepaalde gegevens gedurende een bepaalde periode te bewaren. Het
gaat hierbij om de bij een consument ingewonnen informatie en het op basis daarvan verkochte financiële product en om de in de klachtenadministratie.
Bewarende functie – Functie die tot taak heeft zorg te dragen voor het bewaren van voorraden.
Bewerking – De bewerking van een opgave houdt de planning in van de tussenresultaten en de berekening van de uitkomst. Als de analyse van het vraagstuk is uitgevoerd, zodat het PAD bekend is,
kan de bewerking beginnen. Soms is het nodig eerst de oplossingsstructuur te achterhalen door een
redenering op te zetten die bij de gevraagde grootheid begint en de weg beschrijft naar de gegevens
toe. Daarna volgt de vaststelling van het oplossingspad. Als het oplossingspad eenmaal vaststaat kun
je de berekeningen uitvoeren en de uitkomst vaststellen. Natuurlijk is het ook mogelijk om een deelprobleem te onderkennen en de bewerking hiervan uit te voeren voordat de rest van het probleem
wordt aangepakt.
Bewerkingstaak – Eng.: Workload. Volledige werktaak van een vertegenwoordiger, uitgaande van de
indeling in rayons. Deze wordt berekend aan de hand van: 1) de bezoekcapaciteit van een vertegenwoordiger: het aantal bezoeken dat hij in een bepaalde periode kan afleggen, rekening houdend met
de noodzakelijke duur van de verkoopgesprekken en de gemiddelde rijtijd; 2) de bezoekfrequentie
die noodzakelijk is.
Bewijs van de verzekeringsovereenkomst – De verzekeraar en de verzekeringnemer kunnen met alle
middelen rechtens bewijs leveren van het bestaan van een overeenkomst van verzekering. Op grond
van het bepaalde in art. 7:932 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek moet de verzekeraar zo spoedig mogelijk een polis afgeven. Dat is een akte, waarin de overeenkomst van verzekering is vastgelegd.
Bewijslast – De verplichting tot het aantonen dat bepaalde omstandigheden, hoedanigheden, oorzaken of feiten, waarop iemand zich beroept, zich hebben voorgedaan dan wel aanwezig en/of van
invloed zijn. In het geval van een verzekering dient de verzekerde te bewijzen dat: een gebeurtenis
waarop de verzekering betrekking heeft zich heeft voorgedaan, de schade het gevolg is van die gebeurtenis, de omvang van de schade en zijn belang bij de schade. Wanneer een verzekeraar met
beroep op een uitsluiting weigert de schade te vergoeden, rust op hem de bewijslast dat de omstandigheden, hoedanigheden, oorzaken of feiten van zodanige aard waren dat de betreffende uitsluiting
van toepassing was.
Bewijsovereenkomst – Overeenkomst waarbij partijen van de wettelijke bewijs regels afwijken door
bijvoorbeeld volledige bewijskracht toe te kennen aan een bepaald bewijsmiddel en bewijs door
andere middelen uit te sluiten.
Bewonersverklaring – De bewonersverklaring is een verklaring die bij premiekoopwoningen vereist
is. De eigenaar stelt het Ministerie van VROM hiermee op de hoogte van het feit dat de bewoner een
woning ook daadwerkelijk een vol jaar heeft bewoond.
Bewoonde staat – Indien een woning in bewoonde staat wordt aangeboden is deze minder waard
dan wanneer deze vrij te aanvaarden is. Dan kan de koper er immers direct zelf in gaan wonen. In
veel gevallen wordt er 60% van de `vrije verkoopwaarde` aangehouden als `waarde in bewoonde
staat`.
Bezettingsgraad – Mate waarin de beschikbare capaciteit van de productiemiddelen wordt benut.
Bezettingsverlies – Negatief bedrijfsresultaat dat ontstaat doordat de werkelijke bezettingsgraad van
de productiemiddelen lager is dan de normale bezettingsgraad. Doordat niet alle vaste kosten worden gedekt, ontstaat dit verlies. Bij bezettingswinst is de situatie andersom.
Bezettingswinst – Zie ‘Bezettingsverlies’.
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Bezitloos pandrecht – Bezitloos pandrecht is een vorm van pandrecht waarbij het onderpand in de
macht van de pandgever blijft. Bij bezitloos pand moet er een authentieke of een geregistreerde
onderhandse akte worden opgemaakt.
Bezitsrisico – Hiermee wordt vooral bedoeld het risico verbonden aan het bezit van een motorrijtuig,
bijvoorbeeld een brand- of ontploffingsschade die door een auto wordt veroorzaakt. Dit bezitsrisico
wordt gedekt onder de WAM-polis, naast het zogenaamde verkeersrisico en het eventuele werkrisico
zoals van een vorkheftruck of graafmachine. Zie ook ‘Verkeersrisico‘.
Bezittingen – 1) Goederen die iemand onder zijn beheer heeft, onafhankelijk van de vraag of die
goederen zijn of haar eigendom zijn {Juridische betekenis}. 2) Bedrijfsmiddelen die eigendom zijn van
de onderneming en die als activa op de balans staan vermeld [euro] {Bedrijfsadministratie}.
Bezoek – (Engels: Visit). Een verzameling pageviews opgevraagd door één bezoeker, binnen een bepaalde tijdslimiet. Meestal is deze tijdslimiet 30 minuten, maar dit kan afwijken per analysepakket.
Het aantal 'bezoeken' is een enigszins verwarrend begrip. Als iemand binnen 30 minuten bijvoorbeeld twee maal naar de Libelle site gaat, telt deze persoon als één bezoeker die één bezoek aflegt.
Als dezelfde persoon echter met een tussenpoos van meer dan 30 minuten, twee keer naar de Libelle
site gaat, dan telt deze persoon als twee bezoekers die ieder één bezoek afleggen. Dit heeft te maken
met het feit dat iedere internet gebruiker een IP nummer krijgt toegewezen van zijn of haar Internet
Service Provider en dit IP-nummer kan per sessie (ieder moment dat je aanlogt op internet) wisselen.
Log file analyse pakketen zijn alleen in staat deze IP-nummers te meten, niet de persoon of de personen achter deze IP-nummers.
Bezoekenplan – Van tevoren gemaakte planning ten aanzien van het bezoeken van klanten. Het bezoekenplan wordt meestal door de verkoper zelf gemaakt. Het is een korte- termijnplan (één week,
één maand). De noodzakelijke tijdsduur per bezoek en de noodzakelijke bezoekfrequentie zijn bepalend voor het plan.
Bezoeker – (Synoniemen Engels: Visitor of User). Het aantal 'individuen' dat een site bezoekt in een
bepaalde periode, bijvoorbeeld een maand. Site-eigenaren in Nederland die bezoekersaantallen van
hun site publiceren bedoelen dus eigenlijk IP-nummer aantallen. Het is wel mogelijk personen te
meten achter de IP-nummers, bij gebruikmaking van zogenaamde panelmetingen. Dit gebeurt wel in
andere landen (bijvoorbeeld Nielsen NetRatings in de VS), maar nog niet in Nederland (met uitzondering van het onderzoeksbureau Multiscope, maar het panel van Multiscope is niet representatief
voor Nederland).
Bezoekfrequentie – Het aantal keren per jaar dat een bepaalde relatie wordt bezocht.
Bezuinigen – 1) Minder geld uitgeven dan oorspronkelijk het plan was. Synoniem: besparen. 2) Het
saldo van ontvangsten en uitgaven verkleinen. 3) Meer inkomsten genereren (bijvoorbeeld belastingen innen) om tekorten te verkleinen.
Bezwaarde eigendom – Bezwaarde eigendom is een eigendom dat is belast met een aanspraak, zoals
een hypotheek.
Bezwaarschrift (1) – Een bezwaarschrift is het schriftelijk indienen van een bewaar tegen een beslissing bij het bestuursorgaan dat de beslissing genomen heeft.
Bezwaarschrift (2) – Schriftelijk en gemotiveerd verzoek van een ondernemer aan de Belastingdienst
om een beslissing te herroepen.
Bias – Ned.: Vertekening. De vertekening van uitkomsten van een marktonderzoek door systematische of toevallige fouten. Deze kunnen zitten in de vragenlijst, in de opzet van de steekproef, in de
ondervraging, in de non-respons of in de analyse. Beïnvloeding van de ondervraagden door de ondervrager kan ook een rol spelen. Zie ook ‘Interviewer bias’.
Bid bond – De bid bond of inschrijvingsborgtocht is een bond, waarbij de surety de middelen verschaft om een andere aannemer het werk te laten uitvoeren en daarvoor een performance bond te
verschaffen indien de aannemer bij gunning van het werk voor de aangeboden prijs het contract
weigert en geen performance bond levert. Zie ook ‘Bond’, ‘Performance bond‘.
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BIDU – BIDU is de afkorting van Baidu op de NASDAQ beurs. In augustus 2005 maakte Baidu haar
debuut op de schermenbeurs NASDAQ onder de naam BIDU.
Biedprijs – 1) Bedrag dat een potentiële koper bereid is te betalen voor een huis, een tweedehands
auto of anderszins [euro/stuk; et cetera, maar nooit euro]. 2) Synoniem: prijs
Biedprijzen – Eng.: Competitive bidding. Prijzen die worden geboden bij aanbestedingen en inschrijvingen. Op basis van een kostencalculatie plus de gewenste winstopslag biedt men (schriftelijk) aan
tegen een bepaalde prijs een bepaald product af te leveren of een bepaald werk uit te voeren. Als
regel krijgt de aanbieder met de laagste biedprijs de levering toegewezen. Uit deze formulering blijkt
dat er sprake is van cost plus pricing (zie aldaar). Bij 'sealed bidding' worden alle aanbiedingsprijzen
openbaar gemaakt. Bij 'firm bidding' houdt men ook rekening met de kwaliteit: een aanbieder met
een hogere prijs maar met een betere kwaliteit kan het werk ook toegewezen krijgen.
BiFiD – Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
BIG – De wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg heeft voor medici en paramedici
voor de BTW nieuwe regels gegeven.
Big Bath accounting (Anglicisme) – Maatregelen om in negatieve resultaten te versterken door toekomstige verliezen (bijvoorbeeld waardedaling activa) en kosten (versnelde afboeking van R&D) te
nemen, waardoor de mogelijkheid bestaat om in de toekomst winststijgingen te laten zien. Dit komt
vooral voor bij wisseling van de bestuurders, die zo met een slechte uitgangssituatie kunnen beginnen, opties krijgen en daarna naar goede resultaten kunnen groeien. Big Bath accounting is dus de
tegenhanger van winstegalisatie.
Bijdekkingsclausule, Automatische – Clausule krachtens welke tot een beperkt percentage of bedrag
dekking wordt toegezegd boven de in de polis vermelde verzekerde som, in veel gevallen zelfs voordat hiervan kennis is gegeven aan en akkoordverklaring is ontvangen van de verzekeraars bijvoorbeeld wegens uitbreidingen of prijsstijging. Ook spreekt men wel van automatische bijverzekering.
Bij-derdenpolis – Milieuschadeverzekering voor bedrijven, bijvoorbeeld gasfitters, loodgieters e.d.,
die werkzaamheden bij derden verrichten.
Bijleenregeling – De bijleenregeling is een regeling die is ingegaan op 1 januari 2004. De regeling
houdt in grote lijnen in dat een eigenwoningbezitter bij aankoop van een nieuwe woning geen nieuwe geldlening mag aangaan voor het deel van de koopsom dat betaald kan worden uit de netto opbrengst (overwaarde) van de verkochte woning, althans de betaalde rente over deze lening mag niet
worden afgetrokken in box 1. Men kan wel een nieuwe volledige financiering aangaan, maar dan valt
een deel in box 3.
Bijpandstelling – Van een bijpandstelling is sprake, indien een ander onderpand als extra zekerheid
wordt opgenomen bij een bestaande hypotheek. Dit komt voor als meerdere onderpanden van de
schuldenaar als dekking in een hypotheek zijn ondergebracht.
Bijproducten – Bijproducten zijn geen afvalstoffen volgens de nieuwe kaderrichtlijn. Een bijproduct is
nooit een afvalstof geweest. Bijproducten zijn volgens de richtlijn: 'stoffen of voorwerpen die het
resultaat zijn van een productieproces dat niet in de eerste plaats is bedoeld voor de productie van
die stof of dat voorwerp'. Om 'bijproduct' te zijn moet voldaan worden aan de volgende voorwaarden: 1-Het is zeker dat de stof of het voorwerp zal worden gebruikt, 2-De stof of het voorwerp kan
onmiddellijk worden gebruikt zonder verdere andere behandeling dan die welke bij de normale productie gangbaar is, 3-De stof het voorwerp wordt geproduceerd als integraal onderdeel van een productieproces, en 4-Verder gebruik is rechtmatig en zal niet leiden tot ongunstige effecten op het
milieu of de menselijke gezondheid. Dit staat in artikel 5, eerste lid van de kaderrichtlijn. Let op: er
moet wel aan alle criteria zijn voldaan, wil er sprake zijn van een bijproduct. De Europese Commissie
kan maatregelen vaststellen om te bepalen volgens welke criteria een specifieke stof of een specifiek
voorwerp kan worden aangemerkt als bijproduct (en niet als afvalstof). De commissie moet daarbij
uitgaan van de in de kaderrichtlijn genoemde voorwaarden. Het is de Europese Commissie, net als de
lidstaten, niet toegestaan om afvalstoffen als bijproduct aan te wijzen als niet aan die voorwaarden
wordt voldaan. Ook mogen geen extra voorwaarden worden geformuleerd.
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Bijsluiter, Financiële – Zie ‘Financiële bijsluiter’.
Bijsparen – De mogelijkheid om vrijwillig extra geld te storten in de pensioenregeling.
Bijsturen – Het nemen van corrigerende maatregelen om ervoor te zorgen dat de uitvoering van een
plan en de resultaten ervan beter zouden beantwoorden aan de vooropgestelde verwachtingen.
Bijverzekering – Verzekering die uitbreiding geeft aan de oorspronkelijke polis door verhoging van de
verzekerde som in verband met een uitbreiding van het gevaarsobject, prijsstijging o.i.d. Bijverzekering wordt gewoonlijk in een aanhangsel gedocumenteerd, maar ook wel door middel van een nieuw
polisblad.
Bijverzekeringsclausule, Automatische – Zie ‘Bijdekkingsclausule’, ‘Reinstatement clause’.
Bijzonder partnerpensioen – Het partnerpensioen waarop de ex-partner na scheiding recht kan hebben. De ex-partner ontvangt van de pensioenuitvoerder een bewijs van deze aanspraak.
Bijzonder trekkingsrecht – Zie ‘Special Drawing Rights’.
Bijzonder weduwen- en weduwnaarspensioen – Het partnerpensioen waarop de ex-partner na
scheiding recht kan hebben. De ex-partner ontvangt van de pensioenuitvoerder een bewijs van deze
aanspraak.
Bijzondere aansprakelijkheidsverzekering – Een bijzondere aansprakelijkheidsverzekering is de verzekering van de aansprakelijkheid die kan voortvloeien uit een bepaalde hoedanigheid, zoals die van
jager of houder van een motorrijtuig, of uit de eigendom of het gebruik van een bepaalde zaak. Zie
ook ‘Algemene aansprakelijkheidsverzekering’.
Bijzondere avarij – Zie ‘Avarij-Particulier’.
Bijzondere voorwaarden – De Bijzondere voorwaarden zijn het onderdeel van de verzekeringsvoorwaarden waarin de op het verzekerde risico betrekking hebbende specifieke bepalingen van de overeenkomst van verzekering zijn neergelegd zoals een begripsomschrijvingen, de omvang van de verzekering, de uitsluitingen, de wijze van schaderegeling en het eigen risico.
Bilateraal monopolie – Zie ‘Marktvorm’.
Bill of lading – Zie ‘Cognossement’.
BIM – Beroepsvereniging van Insurance/Risk Managers
Binair stelsel – Het binair stelsel ofwel 2-tallig stelsel is in de informatica en computertechnologie
een veel gebruikte stelsel om mee te rekenen. Computers versturen en ontvangen informatie in deze
vorm. Computers gebruiken binaire stelsels in plaats van normale getallenstelsels, omdat deze laatste bewezen heeft onbetrouwbaar te zijn doordat er delen kunnen wegvallen of kwaliteit van bestanden minder kunnen worden. Met het binair stelsel zijn computers beter in staat om nauwkeuriger te rekenen. Bi staat voor twee en binair staat volgens de 'Van Dale' voor in paren. Het binair stelsel bevat dan ook twee verschillende cijfers, namelijk de 0 (kan ook gezien worden als uit) en 1 (aan).
Zo een waarde (0 of 1) wordt opgeslagen in een bit, wat een verkorting is van de Engelse term Binairy
digit. Om meer combinaties te kunnen maken dan enkel 0 en 1, worden bits vaak gebundeld, bijvoorbeeld in bytes. Een byte bestaat uit 8 bits. Hierdoor is het mogelijk om 256 verschillende waarden te maken (0 tot en met 255). Stel je 8 bits op een rij voor: 00000000, in plaats van een 0 kan er
op een bepaalde positie ook een 1 voor komen, dit kan in verschillende combinaties. Omdat je acht
posities hebt, heb je 2^8 (256) mogelijke combinaties.
Bindend advies – Wijze van geschillenbeslechting, hierin bestaande dat partijen overeenkomen over
de oplossing van het geschil een hen bindende uitspraak van (een) derde(n) te vragen. Anders dan bij
arbitrage levert een bindend advies geen voor gerechtelijke executie vatbare uitspraak op.
Binder – Een voorlopige bevestiging van herverzekeringsdekking, hangende de uitgifte van de officiële contractdocumenten, die uiteindelijk door beide contractpartijen dienen te worden ondertekend
en die op hun beurt de binder vervangen. Zie ook ‘Open cover’.
Binding authority – Zie ‘Open cover’.
Bing – Bing is de opvolger van zoekmachine van Microsoft genaamd live search. De zoekmachine
werd mei 2009 gelanceerd en moet de aanval opnieuw openen op Google. De zoekmachine werd
eerst bekend gemaakt onder de codenaam Kumo. Voor de introductie van de zoekmachine werd een
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marketing budget van maar liefst 100 miljoen dollar uitgetrokken. Doel was de zelfde associatie te
creëren als mensen hebben bij de merknaam Google.
Bing Maps – Bing maps is een online dienst van Microsoft en stelt kaarten van over de hele wereld
beschikbaar. De dienst was voorheen bekend als Windows Live Local en werd ook wel Virtual Earth
genoemd. In grote steden laat Bing Maps naast kaarten en satellietbeelden ook zeer gedetailleerde
foto's zien. De eerste betaversie werd uitgebracht in december 2005. Sinds december 2009 heeft
Bing Maps net als Google Maps de mogelijkheid om door straten te lopen met Bing Streetside. Bing
Streetside maakt gebruik van Microsoft Silverlight.
Bing StreetSide – Bing Streetside is een dienst die te vergelijken is met Google Street View. Bing
Steetside werkt in Bing maps, net zoals Street View in Google Maps. Je hebt in Streetside de mogelijkheid om door de straten te lopen of met een fictieve sport of race auto door de straten te rijden.
Bing Maps is niet het eerste kaarten programma wat Microsoft heeft intwikkeld. In 1997 liep Microsoft zelfs ver voor op Google met haar kaarten dienst Microsoft Terraserver.
Bing.com – Bing.com is het domein van de zoekmachine Bing van Microsoft en de opvolger van Live
Search die op live.com te vinden was. Het domein Bing.com werd reeds in 1996 voor het eerst geregistreerd maar werd pas in 2003 actief in gebruik genomen. Microsoft nam het domein 4 maart 2009
over op basis van Internic gegevens.
Binnenbraak (1) – Het zich wederrechtelijk toegang verschaffen tot een afgesloten ruimte door
braak, niet aan de buitenkant van een gebouw, maar vanuit een binnenshuis gelegen ruimte. Is
meestal niet zonder meer gedekt. Zie ook ‘Braak, ‘’ Buitenbraak’.
Binnenbraak (2) – Hiervan is sprake wanneer een persoon (de inbreker) zich wederrechtelijk toegang
verschaft tot een binnen een gebouw gelegen afgesloten ruimte, e.e.a. met gebruikmaking van geweld, bijvoorbeeld het forceren van een slot of inslaan van een deur.
Binnenhof – De plaats in Den Haag waar de Ridderzaal staat, waar de Eerste en de Tweede Kamer
vergaderen en waar ook de minister-president een eigen werkruimte heeft. Kortom, het hart van het
bestuur van Nederland.
Binnenlandse onlusten (1) – Een op 2 november 1981 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank in
Den Haag gedeponeerd molestbegrip: min of meer georganiseerde gewelddadige handelingen, die
zich op verschillende plaatsen binnen een staat voordoen. Zie ook ‘Molest’.
Binnenlandse onlusten (2) – Hiervan spreekt men indien zich op verschillende plaatsen binnen een
staat min of meer georganiseerde gewelddadige handelingen voordoen. Wordt beschouwd als 'groot
molest' en is in beginsel uitgesloten van verzekeringsdekking.
Binnenlandse transportverzekering – Verzekering die beperkt is tot transporten, waarvan het beginen eindpunt binnen Nederland zijn gelegen.
Binomiale verdeling – Zie ‘Frequentieverdeling’.
Biologische behoeften – Aangeboren behoeften, zoals de behoefte aan eten en drinken.
Bipolaire schaal – Zie ‘Schaal’, ‘Schaaltechnieken’.
Bipolariteit – Ook ‘Tweepoligheid’. Een beantwoordingsmogelijkheid bij marktonderzoek waarbij de
ondervraagde een keuzemogelijkheid heeft uit twee tegengestelde antwoorden. De intensiteit van
zijn antwoord blijkt uit de plaats op een schaal waar hij zijn antwoord weergeeft. Tussen ja en nee
zijn veel variabelen mogelijk. Zie ook ‘Semantische differentiaal, Schalen’.
Bit – Bit is een samenvoeging van de Engelse term 'binary digit' en kan de waarden 0 of 1 aannemen.
Een bit is een eenheid die tot het binair stelsel behoort. Een bit is vaak per 8 terug te vinden in een
byte. Voor meer informatie over bits en bytes, verwijzen je naar het artikel over het binair stelsel.
Bitmap – Rasterbeeld: gedigitaliseerd in puntjes (bits), in zwart-wit of kleur. Bitmapped afbeeldingen
kunnen worden opgeslagen of afgebeeld. Een bitmapbestand (file) heeft vaak de extensie (extension)
.BMP of .PCX. Zie ook ‘Extensie’.
BKR – Bureau Krediet Registratie
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BKR Toetsing – De geldgever is verplicht om op grond van de WFT de informatie die een cliënt verstrekt over lopende schulden te toetsen. Deze toetsing doet men bij het Bureau Krediet Registratie
(BKR).
Black hat SEO – Black hat Search Engine Optimization bedrijven of personen zullen door middel van
door zoekmachines afgekeurde middelen de ranking van een website proberen te bevorderen met
als risico dat dit leidt tot teleurstellingen. Black hat Search Engine Optimizers (SEO'ers) maken gebruik van onethisch technieken en toepassingen. Een black hat SEO'er beschouwt een zoekmachine
over het algemeen als een concurrent. Ze zien een kans om hoger te ranken, grijpen deze kans en
zullen op een juiste manier met de potentiele risico's omgaan. Vaak is de intentie om zoekmachines
te misleiden door irrelevante pagina's te creëren die toch relevant lijken door de toegepaste technieken. Black hat SEO'ers zullen onder anderen gebruik maken van verborgen tekst, teksten dezelfde
kleur geven als de achtergrond zodat dit niet opvalt voor gebruikers maak het wel geindexeerd wordt
of bijvoorbeeld teksten buiten het voor gebruikers zichtbare scherm plaatsen. Ook zullen pagina's
worden ingezet die geoptimaliseerd zijn voor zoekmachines en mensen voornamelijk op belanden,
waarna een gebruiker geredirect zal worden naar een andere pagina. Ook cloaking is een techniek
die black hat SEO'ers toe kunnen passen. Een black hat SEO bedrijf of persoon zal het meeste risico
lopen om een penalty of zelfs ban te krijgen, met als resultaat dat pagina's volledig uit de SERP's verdwijnen. Het optimaliseren zal op kortere termijn succes boeken, maar wanneer zoekmachines hun
spel eenmaal door heeft, kan dit desastreuze gevolgen hebben. De betere SEO'ers binnen de black
hat categorie, zijn zich bewust van de risico's en melden dit vooraf aan de klant. Ze zullen een strategie achter de hand hebben indien een website inderdaad wordt bestraft. Een voorbeeld is dat er niet
op de primaire domeinnaam wordt geoptimaliseerd, maar dat er eerst een ander domeinnaam
wordt ingezet om de gevolgen te monitoren die black hat SEO met zich mee kan brengen.
Black-box-model (1) – De aanduiding voor mentale processen die zich bij de afnemers voordoen,
maar waarvan de werking en inhoud onbekend zijn. In een aantal modellen van het consumentengedrag wordt er van uitgegaan dat het consumentengedrag niet te doorgronden is. In deze modellen
wordt dat mentale proces als een black box gezien. Andere modellen proberen juist ook deze processen te beschrijven en te verklaren.
Black-box-model (2) – Zie ‘Stimulus-respons-model’.
Blackle – Blackle is de samenvoeging voor Google in het zwart ofwel Google Black ofwel Blackle. De
term is afkomstig van Mark Ontkush die in januari 2007 berekende dat er een significante besparing
voor het milieu zou zijn wanneer Google een zwart scherm zou hebben in plaats van een wit. Uiteindelijk had het idee van Mark Ontkush effect en ging Google Earth in april 2008 voor een dag op
zwart.
Blanchard, Kenneth – Kenneth Blanchard (Orange (New Jersey), 6 mei 1939) is zowel een Amerikaans zakenman als consultant, spreker, trainer en auteur op het gebied van management en leiderschap. Hij is vooral bekend geworden als de schrijver van het best verkochte managementboek aller
tijden, De One Minute Manager (1982), geschreven in samenwerking met Spencer Johnson. Een andere belangrijke bijdrage van Blanchard is het concept van Situationeel Leiderschap, dat hij ontwikkelde samen met Paul Hersey.
Blanco polis – Levensverzekering waarbij geen derde als begunstigde is aangewezen of waar de aanwijzing van een derde als begunstigde geen effect heeft.
Bliksemschade – Schade door blikseminslag. Wanneer hierbij brand ontstaat, is dit een gedekte oorzaak onder de brandverzekering. Tevens valt materiële schade door blikseminslag zonder dat er
sprake is van brand (de zogenaamde 'koude bliksemschade') onder de standaarddekking van de
brandverzekering. Schade veroorzaakt aan elektronische apparatuur door inductie (overspanning en
het magnetische veld dat bij een blikseminslag ontstaat) is niet altijd zondermeer gedekt op de
brandpolis. Computer-, elektronica- en machinebreukverzekeringen bieden hier in de regel wel dekking voor.
Blind herverzekeringscontract – Zie ‘Treaty herverzekering’.
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Blind product test – Zie ‘Producttest’.
Blockpolis – Verzekeringsdekking op basis van all risks condities voor goederen tijdens het vervoer,
terwijl de goederen op zicht, in bewaring of bewerking verblijven bij anderen. Komt vooral voor als
'jewellers' block policy, een verzekering voor juweliers op juwelen, horloges, goud, zilver en andere
edele metalen, edelgesteenten e.d. Het kan hierbij gaan om de handelsvoorraad van de juwelier zelf
of van eigendommen van klanten, die de juwelier ter bewerking of in bewaring heeft. Van de dekking
is slechts een beperkt aantal schadeoorzaken uitgesloten, waaronder slijtage, molest en natuurrampen, waardevermindering door marktomstandigheden e.d. Het verzekerde bedrag komt meestal op
basis van premier risque tot stand.
Blog – Verkorte term van het woord Weblog. Zie aldaar.
Bloggen – Het schrijven van artikelen/reacties op een Weblog. Dit kan een eigen weblog zijn maar
ook het schrijven op weblogs van anderen wordt bloggen genoemd.
Bloglines – Bloglines is een Weblog zoekmachines en wordt in 2003 opgericht door Mark Fletcher. In
Februari 2005 wordt Bloglines overgenomen door Ask.com. Na de overname wordt de ask.com blog
search in juni 2006 toegevoegd aan Bloglines. In 2005 wint Bloglines de eerste prijs bij de verkiezing
van de "Best Blog/Feed Search Engine" bij de Search Engine Watch Awards. Feedster wordt tweede
en Technorati krijgt de "Honorable Mention".
Blogrank – Blogrank is het algoritme dat ontwikkeld werd door de Amerikaanse Weblog zoekmachine Daypop. Blogrank werd in 2001 gelanceerd door Daniel Chan. Later zou Google een soortgelijk
algoritme gaan gebruiken voor haar Google news zoekmachine, uitgebreid met diverse andere algoritmes zoals click rank.
Blok – Aantal samengevoegde reclameboodschappen op radio en televisie dat op vaste tijdstippen
wordt uitgezonden, bijvoorbeeld rond het nieuws. We kennen ook het zwevende blok, dat op willekeurige tijden wordt uitgezonden. De prijzen van uitzending (1989) kunnen variëren vanf80 per seconde (Nederland 3, zwevend tussen 18.00 uur en 23.00 uur) totfll07 per seconde (Nederland 2, na
het nieuws van 20.00 uur). De prijzen zijn exclusief BTW. De productie- kosten van een reclamespot
kunnen variëren van f 50.000 tot enkele tonnen.
BLOOD – BLOOD is de afkorting van Back Link Over Optimization Devaluation, wat een filter van
Google is. Soms wordt er ook gesproken over een penalty: Back Link Over Optimization Penalty
(BLOOP). Zie Back Link Over Optimization Devaluation voor meer informatie over dit filter.
Bloot eigenaar – De bloot-eigenaar is de eigenaar van een onroerende zaak, terwijl een ander een
verdergaand genotsrecht op die onroerende zaak heeft.
Bloot eigendom – De bloot-eigenaar heeft over het algemeen niet de directe beschikking over zijn
zaak, doordat een ander hier een genotsrecht op heeft. De zaak zelf wordt het bloot eigendom genoemd. Soms wordt door de genothebbende wel een vergoeding aan de bloot eigenaar betaald.
Bloot eigendom komt bijvoorbeeld voor bij erfpacht of recht van vruchtgebruik.
Bluetooth – Bluetooth is een specificatie van de computer en telecommunicatie industrie. Deze beschrijft hoe mobiele telefoons, computers en persoonlijke handcomputers met elkaar in verbinding
kunnen staan met behulp van een korte afstand draadloze verbinding. Dit gaat via de golf frequentie
van 2.45 GHz.
Blusdeken (branddeken) – Een blusdeken is een deken die over een vuur is heen te leggen om het in
een vroeg stadium te doven. Een blusdeken bestaat uit een niet of zeer slecht brandbaar materiaal.
Oudere branddekens van voor 1992 kunnen nog asbest bevatten; het is raadzaam deze te vervangen
door een moderne. Door de deken over de vuurhaard te gooien kan daar geen zuurstof meer bijkomen en dooft het vuur. De deken is, afhankelijk van zijn maat, geschikt voor het doven van vlam in de
pan (ook een frituurpan) of personen die in brand staan. Een blusdeken is een zeer eenvoudig te
gebruiken blusmiddel waar men weinig kennis voor nodig heeft om een beginnende kleine brand te
blussen.
Blusmiddelen – Bijvoorbeeld brandkranen c.a., brandspuiten, draagbare blusapparaten en pompen,
brandemmers, gasinstallaties, sprinklerinstallaties. Toepassing ervan wordt uit verzekeringsoogpunt
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aanbevolen ter verkleining van het risico, ter verkrijging van een daarmee vaak samengaande korting
op de brandpremie, dan wel ter vermijding van een toeslag.
Blusmiddelen, Soorten – De brandklassen zijn: 1) Klasse A geeft aan dat het blusmiddel geschikt is
voor het blussen van vaste stoffen, zoals hout, papier, textiel enz. 2) Klasse B geeft aan dat het blusmiddel geschikt is voor het blussen van vloeistoffen en vloeibaar wordende stoffen, zoals olie, benzine, vetten enz. 3) Klasse C geeft aan dat het blusmiddel geschikt is voor het blussen van gassen, zoals
butaan, propaan en aardgas. (Let wel op bij het blussen van gassen dat u daarna de gastoevoer kunt
afsluiten, anders krijgt u een gaswolk, die naderhand bij een ontstekingsbron kan exploderen.) 4)
Klasse D geeft aan dat het blusmiddel geschikt is voor het blussen van brandbare metalen, zoals
magnesium, aluminium, natrium, kalium, zirkonium, lithium enz. 5) Klasse F geeft aan dat het blusmiddel geschikt is voor het blussen van zeer hete oliën en vetten, waarvan de hoeveelheid meer bedraagt dan 5 liter, men moet dan denken aan bijvoorbeeld grote frituurovens. 6) De indeling van de
klasse E-blusmiddelen bestaan niet meer; deze vallen onder de overig genoemde klassen.
Blusmiddelenclausule – Clausule in brandverzekeringspolissen waarin de verzekerde wordt verplicht
om de blusmiddelen die aanwezig waren bij de aanvang van de verzekering en waarvoor op de premie een korting werd verleend, gedurende de verzekeringstermijn aanwezig te houden en te zorgen
dat deze behoorlijk werkvaardig blijven.
Blussingskosten – De kosten voor de overheidsbrandweren moeten door de betrokken gemeenten
worden gedragen; in sommige gemeenten worden die kosten door middel van een afzonderlijke
belasting op de inwoners van de gemeente verhaald. Omdat de blussingskosten niet ten laste komen
van de verzekerde die brand gehad heeft, blijven brandverzekeraars van deze kosten vrij.
Bluswaterschade – Zie ‘Brandschade’.
B-merk – Een merk dat weliswaar bekend is maar onvoldoende merkvoorkeur en merktrouw geniet
om een sterk merk te zijn. Staat tegenover een A merk.
Bodemprijs – De minimaal door de detaillist te hanteren verkoopprijs. Een product mag niet beneden deze prijs aan de consument verkocht worden. Na het verbod van de verticale prijsbinding bleef
de vraag of er mogelijkheden zijn om door middel van bodemprijzen een zekere ordening op het
prijzenfront te realiseren. Het loslaten van dat prijssysteem geef immers een vrijbrief aan diegenen
die tegen stuntprijzen goederen aan de consument willen slijten. Tussen fabrikanten en detaillisten
worden dan wel bodemprijsafspraken gemaakt. Zie ook ‘Prijsbinding’.
Bodemrecht (1) – Bodemrecht is het recht om `tot op de bodem` bij een belastingplichtige verhaal te
zoeken voor zijn schulden.
Bodemrecht (2) – Recht van de fiscus om ingeval belastingplichtige nalatig is zijn belastingschuld te
voldoen, beslag te leggen op alles wat zich op de bodem van de beslagene bevindt. Ook goederen die
niet aan de beslagene toebehoren maar bijvoorbeeld geleend zijn of aan een kredietverstrekker onder voorbehoud van bezit fiduciair in eigendom zijn overgegaan, vallen onder het bodemrecht.
Bodemverontreiniging – Zie ‘Milieuverontreiniging’, ‘Wet Bodembescherming’.
Body tag – De body tag, &lt;BODY&gt; en &lt;/BODY&gt;, zijn veruit de belangrijkste tags in een
HTML document. Tussen de body tags komt namelijk de werkelijke inhoud van je pagina te staan. Het
woord de benaming van deze tag stamt daarom ook af van het woord ''body'', in het Nederlands
''lichaam''. De body tag komt tussen de &lt;HTML&gt; en &lt;/HTML&gt; en na de &lt;/HEAD&gt;
tags. Ook vind je in de body tag belangrijke informatie in haar attributen over bijvoorbeeld de achtergrondkleur en de tekst. Hieronder een zestal attributen die in de body tag horen: 1) background;
hiermee zet je een plaatje in de achtergrond van je pagina; 2) bgdolor; hiermee geef je de achtergrond van je pagina een kleur; 3) text; hiermee kun je de standaard textkleur van je pagina aangeven;
4) link; hiermee kun je de kleur van de links op je pagina aangeven; 5) alink; hiermee kun je de kleur
van de actieve links op je pagina aangeven; 6) vlink; hiermee geef je de kleur van de geklikte links
aan. Een voorbeeld van een body tag: &lt;BODY bgcolor="yellow" text="red" link="pink"
alink="purple" vlink="Brown.
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Boedelscheiding – Een boedelscheiding is de verdeling van bezittingen en schulden die gemeenschappelijk eigendom waren. De boedelscheiding kan worden vastgelegd in een akte van scheiding
en deling.
Boedelvorderingen – Vorderingen op een ondernemer of onderneming die voortvloeien uit een faillissementsprocedure als gevolg van activiteiten van de curator om het faillissement ten uitvoer te
brengen.
Boekdatum of boekingsdatum – 1) De dag waarop een financieel feit in de boekhouding wordt vastgelegd: de dag van registratie. 2) De dag waarop de registratie van een storting bij de bank plaats
vindt. Meestal begint de rentevergoeding een of enkele dagen later. De dag waarop de rentevergoeding begint, heet valuta.
Boekenonderzoek – Controlebezoek door de Belastingdienst bij de ondernemer om na te gaan of de
ondernemer zijn administratieve verplichtingen nakomt en of zijn aangiften juist waren. Het onderzoek gaat over een bepaalde periode of bepaalde onderdelen van zijn boekhouding.
Boekhouding (1) – 1) Systeem om de financiële feiten te registreren. 2) Synoniem: administratie, dus
de vastlegging van financiële en niet-financiële feiten. 3) Afdeling die tot taak heeft om de administratie te verzorgen.
Boekhouding (2) – Gedeelte van de administratie waarin gegevens over financiële feiten worden
vastgelegd, die van invloed zijn op de grootte en/of samenstelling van het eigen vermogen van de
onderneming.
Boekhoudkundig model – Model dat de volgorde van handelingen aangeeft om beginbalans + nieuwe financiële feiten te laten uitmonden in een resultatenrekening en een eindbalans.
Boekhoudkundige voorraad – 1) Het aantal stuks dat een bedrijf volgens de administratie op een
bepaald tijdstip in het magazijn heeft. Dit aantal kan door bederf of diefstal afwijken van de technische voorraad en door koop- en verkooptransacties afwijken van de economische voorraad [stuks].
2) De waarde van de goederen die volgens de boekhouding op een bepaald tijdstip aanwezig is in het
magazijn [euro]. 3) Synoniem: voorraad.
Boekingspost – 1) Bedrag dat in de boekhouding staat vermeld. Synoniem: post. 2) Bedrag dat nog
vermeld moet worden in de boekhouding.
Boekingsregels – Regels welke aangeven hoe een financieel feit in het grootboek moet worden verwerkt.
Boekingsstuk – Document dat een financieel feit weergeeft; ook wel genoemd boekingsdocument of
boekingsbescheid.
Boekingsverslag – Rapportage door boekhoudsoftware over de ingevoerde financiële feiten.
Boekjaar – Periode van 12 maanden die de basis is voor het uitbrengen van een jaarrekening. Deze
periode van 12 maanden valt doorgaans samen met een kalenderjaar, maar dat hoeft niet. Soms zijn
er redenen om een boekjaar op een ander tijdstip dan 1 januari te laten beginnen, bijvoorbeeld om
het gelijk op te laten lopen met een schooljaar of een academisch jaar. Studentenverenigingen doen
dat bijvoorbeeld omdat er per academisch jaar een wisseling van het bestuur is.
Boekwaarde (1) – De waarde van de bezittingen op het moment dat de balans wordt opgemaakt
(meestal 31 december).
Boekwaarde (2) – Waarde waarvoor de activa in de boeken staan en waarvoor ze vervolgens op de
balans worden gezet [euro] {Interne verslaglegging}. a) Bij materiële vaste activa is de boekwaarde
gelijk aan de aanschafwaarde minus de afschrijving. b) Bij immateriële vaste activa (zoals goodwill,
octrooien of licenties) moet volgens IFRS de afboeking op de balanswaarde plaatsvinden met een ‘
impairment test’ (toetsing van de boekwaarde aan de reële waarde ofwel de fair value) en mag er
niet langer afgeschreven worden op basis van andere afschrijvingsmethoden. c) Ook bij vlottende
activa kan de boekwaarde vermeld worden. Bij debiteuren kan bijvoorbeeld gecorrigeerd worden
voor oninbaarheid. En bij voorraden voor demodage. Synoniem: Balanswaarde {Externe verslaglegging}
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Boekwinst – Verschil tussen verkoopopbrengst van een duurzaam productiemiddel en boekwaarde
ervan op het ogenblik van verkoop.
Boete – Geldstraf. Men kan onderscheiden strafrechtelijke boeten, bestuurlijke boeten en privaatrechtelijke boeten. In het laatste geval vloeien deze voort uit een boetebeding, bijvoorbeeld wegens
te late oplevering van werk. Verzekeraars sluiten aansprakelijkheid voor boeten doorgaans uit. Zie
ook ‘Bestuurlijke boete’, ‘Malus’, ‘Punitive damages’.
Boete, Bestuurlijke – Zie ‘Bestuurlijke boete’.
Boeteclausule – Clausule, die in een contract wordt opgenomen en die het bedrag vermeldt, dat
moet worden betaald, indien een van de contractanten niet aan de voorwaarden van het contract
voldoet (speciaal wat betreft de levertijd).
Boeterente – Indien een gedeeltelijke of algehele aflossing niet om een vrijgestelde reden plaatsvindt, zijn soms kosten voor vervroegde aflossing verschuldigd. De geldgever houdt bij de berekening
van deze boete rekening met het percentage van de lening dat boetevrij mag worden afgelost.
Boetevrij aflossen – Vaak is bij een hypotheek toegestaan om naast het verplichte deel een extra
bedrag boetevrij af te lossen. Dit boetevrije bedrag varieert van 10% tot 20% van het oorspronkelijk
geleend bedrag.
Boetewet – De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten zien erop toe dat financiële
ondernemingen de Wet op het financieel toezicht naleven. Bij niet naleving kunnen DNB of AFM
sancties opleggen. Met de inwerkingtreding van de Boetewet op 1 augustus 2009 zijn de bevoegdheden van DNB en AFM om bestuurlijke boetes op te leggen verruimd.
Boetiek – Speciaalzaak. De naam boetiek heeft een moderne positieve klank. Aanvankelijk was het in
de kleding sector een speciaalzaak voor jonge mensen. Nu treffen we in elke branche boetieks aan,
bijvoorbeeld een broodboetiek.
Bold – De term bold wordt gebruikt om aan te geven dat een tekst vet gedrukt moet worden. De
HTML code die hiervoor wordt gebruikt ziet er als volgt uit: &lt;b&gt;hier komt de tekst&lt;/b&gt.
Bond – Engelse benaming voor borgtocht. Een borgtocht is een overeenkomst waarbij de ene partij,
de borg, zich tegenover de andere partij, de schuldeiser, verbindt tot nakoming van een verbintenis,
die een derde, de schuldenaar, tegenover de schuldeiser heeft of zal verkrijgen (7:850 BW). De borg
zal dus bepaalde verplichtingen van de schuldenaar nakomen, indien deze zelf niet aan die verplichtingen voldoet. In het algemeen treden een bank of een gespecialiseerde verzekeraar op als borg op
verzoek van de schuldenaar en tegen betaling van een door de schuldenaar te betalen borgtochtprovisie. Veel voorkomende borgtochten zijn 'aannemersborgtochten, douaneborgtochten en accijnsborgtochten'.
Bond, Average – Zie ‘Avarij-grossecompromis’.
Bond, Bid – Zie ‘Bid bond’.
Bond, Performance – Zie ‘Performance bond’.
Bontwerkverzekering – Zie ‘Kostbaarhedenverzekering’.
Bonus – Een uitgestelde korting die een leverancier betaalt aan een afnemer naar rato van de omzet
die de afnemer in een bepaalde periode heeft gerealiseerd (bijvoorbeeld een jaarbonus). Ook wordt
wel gesproken van het rabat. Voor de onder- scheiden omzetklassen worden verschil- lende percentages gehanteerd, hoe hoger de omzetklasse hoe hoger de bonus of het rabat.
Bonus-/malusschaal – Een schaal die wordt toegepast op de premieberekening bij motorrijtuigenverzekering. De schaal kent een aantal treden (per maatschappij variërend van 15 tot 25 of meer). Bij
elke trede wordt een percentage van de basispremie of wordt een kortings- of toeslagpercentage
vermeld. Afhankelijk van een aantal risicofactoren en het acceptatiebeleid van de verzekeraar wordt
aan de verzekerde een trede toegekend. Nadat de verzekering is ingegaan wordt jaarlijks afhankelijk
van het schadeverloop aan de verzekerde een andere trede toegekend. Een alternatieve benaming is
'bonus-malus ladder'.
Bonusaandelen – Bonusaandelen is de uitkering aan aandeelhouders in de vorm van aandelen welke
uitkering geschiedt ten laste van de in de N.V. of B.V. aanwezige reserves. Op deze wijze worden
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derhalve reserves (dit is het vermogenssurplus boven het geplaatst kapitaal) omgezet in aandelenkapitaal waardoor dit aandelenkapitaal groeit.
Bonusbescherming – Wanneer aan de verzekerde bij een motorrijtuigverzekering een hoge trede op
de bonus-/malusschaal is toegekend en hij claimt bij de verzekeraar een schade kan dat resulteren in
een gevoelige terugval op de schaal, waardoor de premie aanzienlijk hoger kan worden. Aangezien
het onrechtvaardig gevonden wordt dat iemand na vele jaren schadevrij rijden bij een schade onmiddellijk zijn opgebouwde korting verliest, hebben veel verzekeraars de bepaling opgenomen, dat
er pas een terugval op de bonus-/malusschaal plaatsvindt na een tweede schade in hetzelfde verzekeringsjaar.
Bonus-malus – De term bonus-malus komt uit het Latijn. Bonus is het Latijnse woord voor goed en
malus voor slecht. Het huidige bonus-malussysteem is ingevoerd in 1982 als vervanging van het noclaimsysteem. Vaak wordt er nog gesproken van no-claimkorting als bonus-/maluskorting wordt bedoeld.
Bonus-malus-systeem – Een systeem van korting (bonus) en toeslag (malus) op een basispremie, dat
vrijwel algemeen wordt toegepast bij motorrijtuigverzekeringen. Factoren die hier invloed op hebben, zijn: de leeftijd van de bestuurder, jaarkilometrage van het motorrijtuig en het schadeverloop
van de bestuurder in het verleden. Nadat bij aanvang van de verzekering de premie op basis van deze
factoren is berekend wordt na elk jaar, waarin de verzekerde geen schadeclaim indient bij de verzekeraar de korting op de premie verhoogd. Indien wel schade wordt geclaimd kan de korting, rekening
houdend met de bonusbescherming verlaagd worden. Een slecht schadeverloop kan aanleiding zijn
een toeslag (de malus) op de premie te leggen.
Bonusprovisie – Sinds 1 januari 2009 is bonusprovisie verboden, omdat bonusprovisie niet direct
verband heeft met de dienstverlening.
Boodschap – Communicatie: Vorm waarin de informatie moet worden overgebracht om bij de ontvanger het gewenste effect te bereiken. De bepaling van de boodschap valt uiteen in drie stappen: 1)
de propositie, ook copy-strategie, copy strategy of bepaling van het centrale thema: dit is de ruwe
inhoud van de boodschap met een (instrumentele) belofte waarmee problemen kunnen worden
opgelost. Een beknopte weergave van de propositie ten behoeve van de verdere creatieve uitwerking noemen we copy-platform; 2) de conceptontwikkeling, ook creatieve strategie: hierin wordt
bepaald hoe de propositie aan de ontvanger/consument moet worden meegedeeld. Het is de vertaling van de propositie in een creatief idee: stijl (uit het leven gegrepen, musical, wetenschappelijk
bewijs e.a.), toon, woord en beeld. Zie ook ‘Conceptontwikkeling’; 3) de uitvoering: hierin wordt
aandacht geschonken aan lay-out, fotografie, typografie, illustraties, volledige tekst. De uitvoering
heeft tot taak het concept te versterken. De kopregel speelt hierbij een belangrijke rol, evenals de
laatste regel (de conclusie), die in vaktermen de pay-offwordt genoemd. Boodschapbereik Zie ‘Bereik’.
Boogelasticiteit – Zie ‘Elasticiteiten’.
Bookmark – Een bookmark is een website of webpagina waarvan de URL is opgeslagen onder favorieten waardoor deze URL weer eenvoudig is op te vragen en men snel naar de betreffende website
terug kan keren. De Nederlandse vertaling voor bookmark is bladwijzer.
Boolean search – Een zoekopdracht waarbij pagina's met bepaalde woorden worden uitgesloten of
waarop juist specifiek gezocht wordt. De woorden AND, NOT en OR worden hierbij vaak gebruikt
maar ook de tekens '+', '-' en "". Niet in alle zoekmachines is het mogelijk om te zoeken via boolean
search. Google maakt bijvoorbeeld automatisch gebruik van boolean search waardoor je alleen een
minteken ("-") dient te gebruiken indien je een trefwoord uit wilt sluiten. "AND" bijvoorbeeld hoef je
niet te gebruiken, Google zoekt automatisch op alle woorden die je in het zoekvlak opgeeft.
Boon Lock Yeo – Boon lock Yeo is een van de vervangers van Kai-Fu Lee voormalig directeur van
Google China. Boon lock Yeo was voorheen directeur van Googles afdeling ontwikkeling in Shanghai.
Borg – Het Nationaal Centrum voor Preventie geeft erkenningen af aan bedrijven die zich bezighouden met inbraakbeveiliging, zowel op bouwkundig als op elektronisch gebied, en die aan gestelde
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eisen van vakbekwaamheid en deskundigheid voldoen. De erkenning resulteert in de afgifte van een
BORG-certificaat.
Borging (Quality Assurance) – Borging omvat een stelsel van activiteiten waarvan het doel is het
bewijs te leveren en de zekerheid te verschaffen dat de werkzaamheden inzake kwaliteitszorg over
de gehele linie daadwerkelijk en doeltreffend worden uitgevoerd.
BORG-regeling – Voor verzekeraars is inbraak- en brandpreventie van groot belang. Op het gebied
van inbraakpreventie kennen we de Nationale Beoordelingsrichtlijn BORG 2005-2, ofwel BORGregeling. De BORG-regeling is een keurmerk waarin eisen worden gesteld aan het beveiligingsbedrijf
en zijn ontwerp, maar ook aan de uitvoering van dit ontwerp en het onderhoud daarvan. Voor het
beoordelen van het inbraakrisico en het selecteren van de meest geschikte inbraakpreventie is de
Verbeterde Risico Klasse Indeling (VRKI 2009). Het Centrum Criminaliteitsbeheersing en Veiligheid
(CCV) heeft de verantwoordelijkheid voor de kwaliteitsontwikkeling en beheer van de BORG-regeling.
Het CCV is een samenwerkingsverband tussen overheid, bedrijfsleven en eindgebruiker. Maar het
CCV voert deze verantwoordelijkheid niet zelf uit. Dat is uitbesteed aan Certificatie-instellingen (CI’s).
Een CI beoordeelt dus de erkende BORG-beveiligingsbedrijven en mag deze bedrijven ook certificeren.
Borgstelling – Een borgstelling is een overeenkomst tussen een borg en een schuldeiser waarbij de
borg zich verplicht een verbintenis van de schuldenaar na te komen, wanneer de schuldenaar
zijn/haar verplichting niet nakomt. De borg kan aansprakelijk worden gesteld voor zijn gehele vermogen. Bij een hypotheek kan een geldgever eisen dat een derde zich borg stelt voor de hypotheekgever.
Borgtocht – Een borgtocht is een overeenkomst waarbij de ene partij, de borg, zich tegenover de
andere partij, de schuldeiser, verbindt tot nakoming van een verbintenis, die een derde, de schuldenaar, tegenover de schuldeiser heeft of zal verkrijgen, aldus artikel 7:850 BW. De borg zal dus bepaalde verplichtingen van de schuldenaar nakomen, indien deze zelf niet aan die verplichtingen voldoet. In het algemeen treden een bank of een gespecialiseerde verzekeraar op als borg op verzoek
van de schuldenaar en tegen betaling van een door de schuldenaar te betalen borgtochtprovisie.
Veel voorkomende borgtochten zijn 'aannemersborgtochten, douaneborgtochten en accijnsborgtochten'. Een alternatieve benaming is de Engelse term 'bond'.
Bot – (Aals voorbeeld van een homoniem). Bot is een woord met veel verschillende betekenissen in
de Nederlandse taal. Bijvoorbeeld: Het kan een soort platvis zijn, of een jonge loot aan de stam, of
een knekel of een kluif. Maar het kan ook betrekking hebben op nurks gedrag of op een mes dat niet
snijdt. Je schijnt het zelfs te kunnen vangen. Bot heeft veel betekenissen en de Dikke Van Dale somt
ze netjes en genummerd op. Economische termen kunnen ook zeer uiteenlopende betekenissen
hebben, maar toch zijn er steeds weer mensen die trachten om alle betekenissen van één woord in
één definitie te vangen.
Bot – Verkorte term van het woord Robot. Zie aldaar.
Bottom up aanpak – Zie ‘Vaststelling marktpotentieel’.
Bottom up planning – Vorm van organisatie van het planningsproces waarbij op lagere niveaus in de
organisatie zowel de doelstellingen als de strategie van realisatie worden bepaald. Deze plannen
moeten uiteraard passen in een groter planningsgeheel en daarom moeten ze uiteindelijk op hogere
niveaus in de organisatie worden goedgekeurd.
Bounce – Wanneer een mail niet afleverbaar is (Undeliverable) en terug gestuurd wordt naar de server wordt dit een bounce of bounce message genoemd. Men dient via een andere manier contact op
te nemen met het bedrijf of de persoon. Soms wordt de mail niet afgeleverd omdat de mailbox van
de ontvanger reeds te vol is echter meestal is het mailadres in zijn geheel niet meer bereikbaar.
Bouwbesluit – De minimale technische eisen waaraan een bouwwerk moet voldoen, worden in het
bouwbesluit beschreven. Bij het verlenen van bouwvergunningen speelt dit onder andere een rol.
Bouwdepot – Indien men een nieuw te bouwen huis koopt, dan passeert de hypotheek voor het
volledige bedrag. Vaak dient eerst alleen de grond betaald te worden en resteert de rest van het
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bedrag. Dit geldbedrag wordt dan in een bouwdepot gestort, waaruit in termijnen de rest van de
bouw betaald wordt. Over het bedrag dat in depot staat ontvangt men een vergoeding die gelijk of
iets lager is dan de te betalen hypotheekrente. Ook komt een bouwdepot voor bij bestaande woningen waaraan een verbouwing gaat plaatsvinden. Dit is het geval wanneer men van de taxatiewaarde
na verbouwing uit moet gaan voor de financiering en dan wil de geldverstrekker zekerheid met betrekking tot voltooiing van de verbouwingswerkzaamheden.
Bouwexploit – Een bouwexploit is een aansprakelijkheidsstelling. Een opdrachtgever of aannemer
wordt dan door omwonenden op voorhand aansprakelijk gesteld, voor mogelijke toekomstige schade als gevolg van werkzaamheden.
Bouwfinanciering – Een nieuw te bouwen huis wordt in termijnen betaald. Bij deze bouwfinanciering
wordt eerst de grond betaald en vervolgens naarmate de bouw vordert de resterende termijnen. De
hypotheek wordt op het moment van aankoop voor het gehele bedrag afgesloten en in een bouwdepot gestort.
Bouwjaarkorting – Korting op de cascopremie voor bestel- en vrachtauto’s, motortrucks, winkelwagens en (kleine) bussen. De te verlenen korting is afhankelijk van de ouderdom van het motorrijtuig;
de ouderdom wordt bepaald aan de hand van het bouwjaar als vermeld in het kentekenbewijs deel
1.
Bouwkundig rapport – Een bouwkundig rapport is het rapport dat u ontvangt naar aanleiding van
een aankoopkeuring. Hierin staan de gebreken en kosten beschreven van de aan te kopen woning.
Wanneer u van plan bent een bestaande woning te kopen, is het belangrijk te weten wat de eventueel bijkomende onderhoudskosten zijn. Een aankoopkeuring is een visuele inspectie, die u een beeld
geeft van de bouwkundige staat van de aan te kopen woning. U kunt de keuring gebruiken om uw
aankoopbeslissing op te baseren en te onderhandelen over de koopprijs. Een aankoopkeuring is echter geen taxatie. Door middel van een taxatie wordt de vrije verkoopwaarde (marktwaarde) van een
woning vastgesteld en wordt er niet specifiek naar het onderhoud van de woning en haar eventuele
gebreken gekeken.
Bouwprocedure – De volgorde waarin het realiseren van een bedrijfsgebouw tot stand komt. Dus
van conceptfase tot en met realisatiefase.
Bouwrente – Bouwrente is de rente die een aannemer u in rekening brengt wanneer u een reeds in
aanbouw zijnde nieuwbouwwoning koopt. De rente wordt berekend over het deel dat op dat moment al gereed is.
Bouwsomlimiet – Een bouwsomlimiet is het bedrag wat een te realiseren project maximaal mag
kosten.
Bouwtermijnen – Als men en woning laat bouwen, wordt er in termijnen betaald. Eerst wordt de
grond betaald en daarna volgen naar gelang de bouw vordert de resterende termijnen.
Bouwvergunning – Een bouwvergunning is de vergunning, die benodigd is voor het bouwen of verbouwen van een woning.
Boven de vouw – Boven de vouw is een term die aangeeft wat een bezoeker op zijn scherm kan zien
voordat hij moet scrollen om de rest van de informatie te bekijken. Alle informatie boven de vouw
wordt beter bekeken dan onder de vouw.
Boxenstelsel – De wet IB 2001 werkt met een boxenstelsel en kent drie afzonderlijke inkomens. Ieder
inkomen is ondergebracht is een aparte box en wordt met een eigen tarief belast.
BPM – Belasting van Personenauto's en Motorrijwielen.
B-polis – De door de Pensioen- en spaarfondsenwet geboden mogelijkheid om een pensioentoezegging uit te laten voeren door een toegelaten levensverzekeraar. Eén van de mogelijkheden is dat de
werkgever een overeenkomst van levensverzekering sluit.
BPV – Beroepspraktijkvorming: onderwijs in de praktijk van het beroep, dus in een (leer)bedrijf of
organisatie. Bij de beroepsopleidende leerweg beslaat de BPV minimaal 20% en maximaal 60% van
de opleidingsduur, bij de beroepsbegeleidende leerweg is dit minimaal 60%.
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Bpv – Beroepspraktijkvorming: onderwijs in de praktijk van het beroep, dus in een (leer)bedrijf of
organisatie. Bij de beroepsopleidende leerweg beslaat de bpv minimaal 20% en maximaal 60% van
de opleidingsduur, bij de beroepsbegeleidende leerweg is dit minimaal 60%.
BPV toolbox – Onderwijsinstellingen en leerbedrijven kunnen de bpv toolbox gebruiken voor het
vastleggen van regionale en sectorale afspraken rondom de BPV. Ook staan er evidence based voorbeelden, vanuit de praktijk bekeken en beoordeeld op inpasbaarheid, in de toolbox.
BPV-begeleider – Beroepskracht uit de mbo-instelling die de student begeleidt en beoordeelt tijdens
de beroepspraktijkvorming bij een bedrijf.
BPV-opleider – Medewerker uit het bedrijf waar de student zijn beroepspraktijkvorming loopt die de
student begeleidt en beoordeelt.
BPV-protocol – De MBO Raad heeft met OCW, Colo, MKB-Nederland en VNO-NCW bindende afspraken gemaakt over de beroepspraktijkvorming. Deze afspraken hebben betrekking op de voorbereiding, begeleiding en uitvoering tijdens de bpv-periode, de beoordeling en evaluatie van de bpv.
Braak – Deze term wordt o.m. gebruikt in inbraak- en uitgebreide gevarenverzekeringen. Een in de
jurisprudentie gehanteerde definitie van braak is: de verbreking van een afsluiting met het doel zich
wederrechtelijk toegang te verschaffen. Het gebruik van het woord ‘verbreking’ houdt niet per definitie in dat er voor braak sprake moet zijn.
Braakschade – Schade veroorzaakt aan gebouwen, brandkasten, kluisdeuren enz. bij inbraak, overval
of poging daartoe. Is normaliter niet begrepen onder een verzekering welke de inhoud van gebouwen, brandkasten of kluizen tegen inbraak dekt; wordt evenwel vaak als afzonderlijke post op premier-risquebasis op een inbraakpolis meeverzekerd.
Brainstorming – Bijeenkomst van functionarissen om op vrijblijvende manier gezamenlijk zoveel
mogelijk oplossingen voor een bepaald probleem aan te dragen (of ideeën voor nieuwe producten
aan te dragen). Kritiek op elkaars ideeën is niet toegestaan; men moet er juist positief op ingaan en
meehelpen het idee verder uit t werken. In een tweede bijeenkomst wordt elk idee juist wel negatief
bekritiseerd.
Branche – Het schade- en het levensverzekeringsbedrijf kent verschillende branches, d.w.z. takken
van verzekering. Een limitatieve opsomming van de branches en welke benamingen daarvoor worden gehanteerd is te vinden in de Bijlage branches bij de Wet op het financieel toezicht (Wft). Zie ook
‘Levensverzekeringsbedrijf’, ‘Schadeverzekeringsbedrijf’.
Brancheorganisatie – Dit is een maatschappelijke samenwerkingsvorm. In de automobielbranche
kennen wij verscheidene brancheorganisaties op verschillende niveaus. De RAI (Rijwiel- en Autoindustrie) is een brancheorganisatie op fabrikanten- en importeursniveau. De BOVAG en FOCWA zijn
een brancheorganisaties op het niveau van garage- en schadeherstelbedrijven. Het doel van dit soort
organisaties is het behartigen van de belangen van de leden. De brancheorganisaties zijn vaak ook
het aanspreekpunt voor de overheden en zij proberen ook invloed uit te oefenen op die overheden.
Daarnaast zijn brancheorganisaties ook actief op het gebied van kwaliteit, opleiding van personeel in
de branche, garantievoorwaarden enzovoort.
Branchevervaging – Het onduidelijker worden van de grenzen tussen verschillende winkeltypen,
omdat als gevolg van parallellisatie het ene winkeltype producten gaat verkopen die oorspronkelijk
alleen in een ander winkeltype werden verkocht.
Branchevervaging of branchevreemd (industry blurring) – Fenomeen waarbij retailers door hun
assortiment te verbreden, steeds meer in concurrentie treden met retailers uit andere sectoren.
Deze assortimentsverbreding kan structureel zijn. Een voorbeeld hiervan is de verkoop van brood.
Naast bakkers en supermarkten, zijn ook benzinestations en andere ‘convenience’ winkels brood
gaan verkopen. Hierdoor concurreert iedereen met iedereen. Naast de structurele assortimentsverbreding dragen ook de ‘in & out’-promoties hiertoe bij.
Brand – (Anglicisme). Zie ‘Merk’.
Brand – Bij brandverzekeringen is het van belang dat duidelijkheid bestaat over wat onder brand
wordt verstaan. In 1979 heeft de Vereniging van Brandverzekeraars in Nederland aanbevolen de
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volgende, op jurisprudentie gebaseerde, omschrijving in de polis op te nemen: Onder brand is te
verstaan: door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaardgaand vuur buiten een haard, dat
in staat is zich uit eigen kracht voort te planten (dus niet schroeien, zengen, smelten, broeien, verkolen, doorbranden, inductie, kortsluiting en oververhitting).
Brand awareness – Zie merkbekendheid.
Brand extension – Ned.: Merkuitbreiding. Hiervan is sprake als van een succesvolle merknaam gebruik wordt gemaakt om nieuwe producten te lanceren. Dit kan door het ontwikkelen van varianten
op een product, door het onder dezelfde naam op de markt brengen van nieuwe producten binnen
een productgroep of door het onder dezelfde naam introduceren van nieuwe producten die tot een
verwante of tot een niet-verwante productgroep behoren.
Brand image – Ned.: Merkimago. De eigen identiteit die het merk aan het product van een bepaalde
fabrikant toevoegt.
Brand loyalty – Zie merkentrouw.
Brand manager – Functie in de marketingorganisatie van de onderneming. Een brand manager valt
qua functie onder de productmanager; hij is verantwoordelijk voor de marketingactiviteiten (planning, uitvoering, controle) van een bepaald (merk)artikel. Dit (merk)artikel is een onderdeel van het
totale pakket artikelen dat onder de verantwoordelijkheid van de productmanager valt.
Brand preference – Zie merkenvoorkeur.
Brand price trade-off simulatie – Experiment waarbij men marktaandelen tracht te voorspellen op
basis van het variëren van prijzen. Men probeert in een gesimuleerde winkelsituatie vast te stellen
hoe consumenten op prijsveranderingen reageren.
Brand reconstructieverzekering – Verzekering die dekking verschaft tegen de kosten die moeten
worden gemaakt om een, door brand en andere op de polis gedekte oorzaken, verloren gegane financiële, technische of andere vorm van administratie opnieuw op te zetten. Gedekte kosten zijn
onder meer: kosten van gegevensvergaring, overuren van eigen personeel, inschakelen van tijdelijk
personeel, reis- en verblijfkosten en huur van extra bedrijfsruimte. Het verzekerde bedrag wordt
vastgesteld op basis van premier risque.
Brand Reputation Management – Met Brand Reputation Management wordt het monitoren en bijsturen van een merk (brand) op het Internet bedoeld. Het is dan ook een synoniem voor Online Reputation Management, ofwel ORM. Zie aldaar voor meer informatie.
Brand switch model – Ook ‘Markowmodel’. Model dat de waarschijnlijkheid aangeeft van merkovergang van merk A naar merk B door de consument. Dit model houdt geen rekening met het effect van
de inzet van marketing-mixinstrumenten en leereffecten bij consumenten.
Brand, Soorten – 1) Klasse A: branden van vaste stoffen (o.a. papier, hout, textiel, en kunststof). 2)
Klasse B: branden van vloeistoffen (o.a. benzine, alcohol, olie en teer). 3) Klasse C: branden van gassen (propaan, aardgas, butaan, LPG). 4) Klasse D: branden van metalen (o.a. magnesium, aluminium,
kalium en lithium). 5) Klasse F: branden van (frituur)vet. 6) Klasse E: Vroeger was er een aparte klasse
voor 'elektriciteitsdraden'. Deze klasse werd bijvoorbeeld gehanteerd als er een TV in brand gevlogen
was. Elektriciteit kan brand veroorzaken (bijvoorbeeld bij kortsluiting) maar kan zelf niet branden.
Om die reden is deze klasse afgeschaft. Als een TV in brand vliegt dan brandt er voornamelijk kunststof en valt daarom nu onder het type A brand.
Brandbedrijfsschadeverzekering – Verzekering welke de financiële gevolgen dekt van een stagnatie
in een bedrijf die door brand is veroorzaakt. Men zij erop bedacht dat bedrijfsschade hier in beginsel
alleen gedekt is na een onder de brandpolis gedekte materiële schade, niet dus na een andersoortige
schadeoorzaak zoals machinebreuk.
Brandbrief – Het door de afdeling Brand van de sector Schadeverzekeringen van het Verbond van
Verzekeraars opgestelde overzicht van brandschaden van meer dan Â¤ 1 miljoen dat elk kwartaal
wordt toegezonden aan de aangesloten brandverzekeraars.
Branddeur – Deur van speciale brandvrije constructie die bij brand automatisch dichtgaat, dienende
tot meerdere beveiliging van het verzekerde object tegen uitbreiding van een ontstane brand. PlaatUitgeverij Streutker
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sing volgens voorschriften van verzekeraars kan premieovergang van een hoger naar een lager getarifeerd compartiment voorkomen of beperken.
Brandgevaarlijke werkzaamheden – Hiervoor is door brandverzekeraars een speciale clausule (voorheen ook wel lasclausule genaamd) ingevoerd. Wanneer de verzekerde aan derden opdracht geeft
voor werkzaamheden met open vuur, mogen deze alleen worden uitgevoerd onder toezicht van een
verantwoordelijke medewerker van verzekerde, die moet zorgen voor bepaalde brandpreventieve
maatregelen.
Brandgevaarlijke zaken – Zie ‘Goederenclassificatie’.
Branding – Het vergroten van de naamsbekendheid op welke manier dan ook. Als we het hebben
over Coca Cola dan kennen we dat allemaal. Dit bedrijf geeft dan ook een hoop euro's uit aan de
branding van de merknaam. Echter ook voor kleinere bedrijven kan branding erg belangrijk zijn. Zeker in competitieve markten met veel concurrentie kan het veel uitmaken of de naam van een bedrijf
wel of niet in iemand op komt.
Brandkastclausule – Buiten werktijd dient ten minste een nader in de polis vermeld percentage van
de juweliersvoorraad te zijn weggesloten in de brandkast of kluisruimte. Daarnaast is bepaald dat
buiten werktijd in ieder geval alle juwelen en ongezette edelstenen met een inkoopwaarde boven
een bepaald bedrag in een afgesloten brandkast dienen te zijn opgeborgen.
Brandkastenlijst – Een op basis van de door de Vereniging van Nederlandse Safeleveranciers ontwikkelde systematiek opgestelde lijst van in de handel zijnde en uit productie genomen inbraakwerende
safes en kluisdeuren.
Brandklassen, Doel – Onder een brandklasse verstaat men een groep van gelijksoortige branden,
geordend naar de aard van de brandende stoffen. Dit is in het bijzonder van belang voor de bestrijding van een branden met een brandblusser. De brandklasse wordt door middel van een pictogram
en de desbetreffende letter op de brandblusser weergegeven.
Brandmeldinstallatie – Installatie die in staat is m.b.v. detectors een (begin van) brand te ontdekken
en, bij ontdekking, automatisch een alarmsysteem in werking te stellen. Men onderscheidt hierbij
rookdetectors (reageren op de ionisatie van rookgassen of optisch op de aanwezigheid van rook),
vuurdetectors (reageren optisch op de infraroodstraling van vlammen) en warmtedetectors (reageren op warmte).
Brandmuur – Een muur die zodanig is geconstrueerd dat hij tijdens een brand intact blijft en er voor
zorgt dat een brand, die aan de ene zijde van de muur woedt, zich niet kan voortzetten aan de andere zijde. De muur moet daartoe zijn gebouwd van massieve baksteen, kalkzandsteen of beton, minstens 20 cm dik zijn en minstens 1 meter boven het dak van de te scheiden ruimten uitsteken. Voorts
mag de muur slechts een beperkt aantal openingen hebben van beperkte omvang en voorzien van
branddeuren of -luiken.
Brandpreventie – Zie ‘Schadepreventie’.
Brandverzekering (1) – De brandverzekering is een verzekering op inboedels, woningen, inventarissen etc. Naast het risico op brand dek dit soort verzekeringen vaak ook andere risico’s zoals inbraak,
storm en waterschade. Twee voorbeelden van een brandverzekering zijn de inboedel- en de opstalverzekering.
Brandverzekering (2) – Dekt materiële schade als gevolg van brand en enkele daarmee gelijkgestelde
gevaren (blikseminslag, explosie en - als optie - schade door de val van een vliegtuig, e.e.a. zelfs wanneer daarbij geen brand ontstaat). Tegenwoordig worden brandverzekeringen vaak gesloten op uitgebreide condities. Dit houdt in dat de verzekering tevens dekking biedt voor schade als gevolg van
een groot aantal in de polis genoemde gevaren (storm, diefstal of inbraak, aanrijding, waterschade
enz., zie hiervoor 'uitgebreide brandverzekering'). Verzekering tegen schade door brand. Zie ook
‘Bluskosten’, ‘Brandschade’.
Brandvrije constructie – Bouwaard die door de daarbij gebezigde materialen in sterke mate het ontstaan c.q. de uitbreiding van een brand beperkt. Het Industrieel Tarief kende enige soorten van
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brandvrije constructie en gaf daarvan een nauwkeurige omschrijving; voor bedoelde constructie
werd een korting op de normale tariefpremie van de brandverzekering gegeven.
Brandweerkosten – Brandbestrijding wordt van oudsher als een publieke overheidstaak aangemerkt.
Er is echter wel eens getracht om langs privaatrechtelijke weg kosten van brandblussing te verhalen,
bijvoorbeeld als hulploon bij scheepsbrand, uit zaakwaarneming, via onrechtmatige daad.
Breadcrump – Een breadcrumb is een horizontale opsomming van links waar je op kan klikken om te
navigeren op een website. Deze navigatie wordt vaak bovenaan een website geplaatst. De breadcrump navigatie heeft vooral aan populariteit gewonnen door de zoekmachines. Het is namelijk vaak
zo dat je via een zoekmachine niet op de home-pagina van een website binnenkomt. De breadcrump
navigatie zorgt er dan voor dat een gebruiker weet op welk gedeelte van de website hij zich bevindt.
Een voorbeeld van de breadcrump navigatie is bovenaan deze pagina terug te vinden, namelijk:
Zoekmachine woordenboek >> Webdevelopment >> Breadcrump.
Breakdown clause – Clausule, somtijds gebruikt bij de transportverzekering van bederfelijke zaken
welke worden vervoerd of verscheept in koel- of vriesruim. Krachtens deze clausule komt bederfschade ten laste van de verzekeraar indien de koelinstallatie gedurende een in de clausule genoemde
tijdsduur uitvalt (breakdown).
Break-even-analyse (1) – Calculatiemethode bij de vraaggerichte prijsvaststelling. Uitgaande van
bekende gegevens over vaste en variabele kosten, een aangenomen verkoopprijs en het breakevenpoint beoordeelt men de verkoopprijs. Kernvraag is of het mogelijk zal zijn bij de aangenomen
verkoopprijs de berekende break-even-hoeveelheid af te zetten. Bij de flexibele break-evenanalyse
gaat men uit van diverse mogelijke verkoopprijzen. Men construeert meer mogelijke totale opbrengstlijnen. De opbrengst waarbij de afstand tot de totale kosten het grootst is, geeft de uit winstoogpunt optimale prijs-/hoeveelheidsrelatie. Zie ook ‘Vraaggeoriënteerde prijsvaststelling’.
Break-even-analyse (2) – Het zoeken naar het punt, waarop de totale opbrengst gelijk is aan de totale kosten. Om dit punt te kunnen vinden, dient men de kosten te analyseren in vaste en variabele
kosten.
Break-even-analyse (3) – Hulpmiddel bij de planning. Men stelt het break even point vast, dat wil
zeggen: die productieomvang waarbij de totale opbrengst gelijk is aan de totale kosten en er dus
geen winst of verlies wordt gemaakt. De formule voor het break even point luidt: totale vaste kosten
verkoopprijs per eenheid product minus variabele kosten per eenheid product.
Break-even-omzet – Die hoogte van de omzet waarbij de nettowinst nul is.
Break-even-point – Snijpunt van de totale opbrengstencurve en de totale kostencurve, waarbij dus
de winst nul is. De afzet bij dit punt wordt break-even-afzet genoemd. Vanaf dit punt wordt winst
gemaakt. Het break-even-point (B.E.P.) wordt ook wel het dode punt genoemd.
Break-even-point – Snijpunt van de totale opbrengstencurve en de totale kostencurve, waarbij dus
de winst nul is. De afzet bij dit punt wordt break-even afzet genoemd. Vanaf dit punt wordt winst
gemaakt. Het break-evenpoint wordt ook wel het dode punt genoemd.
Brede herwaardering (1) – Benaming voor een omvangrijke operatie in de periode 1990-1995 op het
gebied van fiscale wetgeving met betrekking tot kapitaalverzekeringen, lijfrenten en pensioenen. De
wijzigingen werden in drie etappes doorgevoerd.
Brede Herwaardering (2) – De Brede Herwaardering is een Verzekeringswet van 1992 tot en met
2000 die vermogensopbouw via kapitaalverzekeringen beperkte door middel van vrijstellingen, duur
en maximale inleg. Sinds de invoering van het nieuwe belastingregime in 2001 is er inhoudelijk een
gedeelte van deze wet opgenomen in het nieuwe boxenstelsel via overgangsrecht en vaste bepalingen en vrijstellingen in Box I en Box III.
Brede promotion – Zie ‘Indeling sales promotion’.
Breekschade – Zie ‘Koude schade’.
Breukdeel – Het breukdeel is het aandeel dat de eigenaar van een appartement in de gemeenschap
heeft.
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Brevetverliesverzekering – Verzekering die, veelal op collectieve basis, gesloten wordt door luchtvaartmaatschappijen of vliegersverenigingen ten behoeve van het vliegend personeel. Doel van de
verzekering is het vliegend personeel een uitkering te verschaffen wanneer dit als gevolg van medische oorzaken ongeschikt wordt verklaard tot het uitoefenen van werkzaamheden aan boord van
een vliegtuig. De uitkering kan geschieden in de vorm van een periodieke uitkering of een bedrag
ineens.
Brevetverzekering – Zie ‘Diplomaverzekering’.
Bridge page – Een andere term voor Gateway page, zie aldaar.
Briefing (1) – (Instructie) De instructie die het marktonderzoekbureau van de opdrachtgever ontvangt. Als onderdelen kennen we de algemene briefing (achtergronden onderneming), de marketingbriefing (marketingbeleid) en de probleembriefing (het specifieke probleem van de onderneming).
Briefing (2) – (Instructie) Instructie waarin de opdrachtgever het reclamebureau informeert over de
achtergronden van de onderneming, de marketingstrategie, de markt en de reclamedoelstellingen.
De briefing heeft als functies: het inpassen van reclame in de marketingmix, het richting geven aan
de uitwerking van de reclame, en controle. Wil men de veelheid van feiten die in de briefing worden
overgebracht goed kunnen overzien, dan kan men deze het best in drie stukken verdelen: 1) de marketingbriefing: hierin komen aan de orde de achtergronden van de onderneming, de markt (grootte,
distributie, concurrentie), de doelgroep, informatie over product en productkenmerken, marketingdoelstellingen en de gekozen marketingstrategie; 2) de reclamebriefing: alle informatie van belang
voor reclame komt hierin aan de orde, zoals: gemaakte reclame door de onderneming tot nu toe,
overzicht reclame-inspanning van concurrenten, analyse van de gebruikte reclamethema 's, omschrijving van de reclamedoelgroep, omschrijving van de reclamedoelstellingen, mediavoorkeur,
overzicht van de andere delen van de promotiemix, grootte van het budget en de budgetverdeling
over de promotie-instrumenten, eventuele eisen ten aanzien van de creatieve uitwerking; 3) de inhoudsbriefing: deze vloeit voort uit de marketingbriefing en de reclamebriefing. Men heeft als opdrachtgever eisen ten aanzien van de over te brengen boodschap. De briefing wordt door de klant
opgesteld, maar het reclamebureau kan of zal bij de opstelling wel als klankbord dienen of suggesties
doen. Daarbij speelt vooral de account executive een belangrijke rol.
Briefing (3) – (Opdracht) 10 onderdelen die niet mogen ontbreken in een online briefing. Een goede
online briefing past op één A4. Het moet namelijk gaan om de essentie van de opdracht. Specifieke
informatie zoals onderzoeksrapporten en producteigenschappen kun je in de bijlage vermelden. Dit
zijn de standaard onderdelen die bij een online conceptuitwerking gelden. 1) Achtergrond. Korte,
algemene omschrijving van de opdracht. Wat is de reden dat je communiceert? En waarom kies je
ervoor om (deze specifieke) online middelen in te zetten? 2) Doelstelling. Bij veel briefings voor een
online concept of uitvoering, missen de daadwerkelijke kwantitatieve doelstellingen. Terwijl dit juist
bij online middelen achteraf zo goed meetbaar is. Heb je moeite om KPI’s vast te stellen? Wees open:
stel KPI’s samen met het bureau op. Zij kunnen je helpen om dit op te stellen op basis van soortgelijke campagnes. 3) Doelgroep. Naast de beschrijving van de primaire doelgroep is het nuttig om te
weten waar de doelgroep zich online bevindt en welke devices de doelgroep gebruikt. 4) Inzicht. Hier
geef je een korte beschrijving van de strategie. De strategie is gebaseerd op bepaalde inzichten over
de doelgroep, over de markt of over de menselijke aard waar het merk of de organisatie op in kan
spelen. 5) Kernboodschap (belofte). Benoem welke belofte je online waar wil maken. Deze moet
voortvloeien uit de strategie. Dit is vaak lastig te verwoorden. Een bureau kan je hierbij helpen, of de
belofte bijschaven. Dit is namelijk de essentie van de boodschap. 6) Bewijs (reason to believe).
Waarom moet de doelgroep jouw kernboodschap (belofte) aannemen? Wat is je bewijs hiervoor en
hoe denk je dit online te laten zien? 7) Mogelijke richting. Als klant heb je vaak al een idee van een
strategische richting of een creatief idee. Dit betekent overigens niet dat je als opdrachtgever per se
de oplossing moet voorkauwen, maar waarom zou je een goed idee niet alvast delen? 8) Tone of
voice / stijl. Stijl zit bij online uitingen naast design en copy vooral in interactie en usability. En laten
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dat nou juist zaken zijn die zich moeilijk laten omschrijven. Je kan daarom voorbeelden van bijvoorbeeld concurrerende sites, online campagnes of rich media banners aangeven die je aansprekend of
jaloersmakend vindt. 9) Opdracht. Hierin geef je in het kort aan wat je precies van het bureau verwacht. 10) Budget en timings. Dit is niet anders dan traditionele briefings. Wel is het raadzaam om
van tevoren na te denken of je budget kan reserveren voor optimalisatie na livegang.
Briefing (4) – (Marketingbriefing). Een goede marketing communicatie briefing is de basis voor een
succesvolle marketingactie of marketingcampagne. Een communicatie briefing begint met het globale idee achter je actie, campagne of mailing en welke rol het bureau daarbij kan spelen. Daarna ga je
in op de details. 1) Doelstellingen. a) Beschrijf helder in welke behoefte je dienst of product voorziet.
b) Geef aan waartoe je de ontvangers van je mailing wilt overhalen (bijvoorbeeld acquisitie, retentie,
merkbeleving of cross-sell). c) Formuleer je doelstellingen zo SMART mogelijk: Specifiek Meetbaar
Acceptabel Realistisch Tijdgebonden. 2) Doelgroep. a) Geef aan of het om bestaande of nieuwe klanten gaat. b) Beschrijf wat je doelgroep beweegt en waarmee ze zich bezighouden. c) Denk vanuit je
(potentiële) klanten. 3) Boodschap en bewijs. a) Beschrijf wat je wilt overbrengen in de uiting. Waarom moet de ontvanger kiezen voor juist jouw product of dienst? b) Geef aan wat het product of de
dienst uniek maakt. c) Formuleer een heldere kernboodschap (propositie). d) Bespreek de mogelijke
barrières die overwonnen moeten worden. E) Bewijs je belofte: geef aan met welke bewijzen je de
ontvanger wilt overtuigen. 4) Randvoorwaarden, Planning en Budget. a) Beschrijf aan welke extra
randvoorwaarden de uiting moet voldoen. b) Bespreek de planning, waarbij je de nadruk legt op
eventuele harde deadlines. c) Spreek een budget af. 5) Concurrentie en inspiratie (optioneel). a) Beschrijf wat de concurrentie doet qua merkwaarde, belofte en bewijsvoering. b) Laat concurrerende
campagnes zien. c) Bespreek welke media concurrenten gebruiken. d) Geef voorbeelden van uitingen
die je inspirerend vindt.
Broad keywords – Broad keywords zijn trefwoorden die een breder publiek bereiken doordat er door
meer mensen op wordt gezocht dan op narrow keywords. Broad keywords is een synoniem voor
short tail keywords, zie aldaar voor meer informatie.
Broad matching – Broad Matching is een vorm van matching options welke veel toegepast wordt bij
advertenties in zoekmachines. Na een zoekopdracht wordt er een advertentie getoond waarvan de
trefwoorden van de advertentie overeenkomen met de trefwoorden die door de gebruiker is ingevoerd. De volgorde van de trefwoorden maar ook andere door de gebruiker ingevoerde trefwoorden,
die niet overeenkomen met de advertentie trefwoorden, spelen hierbij geen rol.
Broeiglasverzekering – Zie ‘Glastuinbouwverzekering’.
Broeischade – Bepaalde zaken hebben bij een zeker vochtgehalte de eigenschap dat zij, vermoedelijk
door het optreden van chemische reacties, warmte ontwikkelen, welke van dien aard kan zijn dat de
zaken daardoor in kwaliteit achteruitgaan en zelfs tot zelfontbranding kunnen overgaan.
Broker – De in Engeland gebruikelijke benaming voor een makelaar.
Broker, Reinsurance – Zie ‘Herverzekeringsbemiddelaar’.
Bromfietsverzekering – Verzekering van de civiele aansprakelijkheid waartoe het gebruik van een
bromfiets aanleiding kan geven, soms aangevuld met dekking voor schaden aan het voertuig door
van buiten komende onheilen, brand, explosie en zelfontbranding en diefstal van de bromfiets met
toebehoren.
Bron – Eng.: Source. In de communicatieleer meestal de zender of degene die daarvoor wordt aangezien, zoals: medium, persoon in de reclameboodschap, producent.
Bronbemalingsrisico – Bij Constructie Allriskverzekeringen krijgt men soms te maken met bouwobjecten waarvoor bronbemaling moet worden toegepast met betrekking tot de bouwput. Het onttrekken van water aan de grond kan in de directe omgeving verzakkingen veroorzaken (door het inklinken van de grond) en bijgevolg ook schade aan gebouwen c.q. bedrijfsschade.
Broncode – De Broncode is de code van een computer programma dat in een programmeertaal is
geschreven. Dit kan bijvoorbeeld in "Pascal" zijn, of in HTML. Broncode is in populair gebruik ook een
ander woord voor de HTML code van een pagina. Dit wordt ook wel "source" genoemd. De broncode
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van een HTML pagina is in Windows Internet Explorer op te vragen door in de HTML pagina op je
rechtermuis knop te drukken. Vervolgens selecteer je "broncode bekijken" of "view source". De sneltoets in Windows is voor Internet Explorer CTRL+U. Op een MAC doe je dit door op CTRL+muisknop
te klikken en dan "toon bronversie" te klikken of met de sneltoets ALT+Command+U. In Firefox heet
deze functie "paginabron bekijken", welke overigens ook met CTRL+U opgevraagd kan worden. Broncode is in beperkte mate ook te verbergen. Door middel van een javascript kun je de mogelijkheid
van het gebruik van de rechtermuisknop blokkeren. De beveiliging is echter zeer beperkt, door een
pagina te downloaden en dan te openen kun je deze beveiliging al omzeilen. Daarnaast kan javascript
uitgeschakeld worden via de browseropties. Broncode verbergen is bij HTML pagina's dus over het
algemeen weinig zinvol.
Broneffect – Het gegeven dat autoriteiten en intimi in de reclame als bron geloofwaardiger zijn dan
de fabrikant. Dit noemt men het (positief) broneffect. Men maakt hiervan gebruik door in reclameboodschappen autoriteiten en bekende persoonlijkheden als bron te laten fungeren. Deze autoriteiten/bekende persoonlijkheden geven dan op basis van deskundigheid of eigen ervaring positieve
informatie over de kwaliteit van het product. Zie ook ‘Testimonial advertising’.
Bronscheiding afval – Zie ‘Afvalscheiding, Voor- of bronscheiding’.
Browsen – Browsen is engels voor bladeren. Dit kan zowel het bladeren door bestanden op je eigen
computer zijn, als het navigeren op het Internet. Dit laatste geschiedt met een browser. Door hyperlinks op webpagina's te plaatsen, wordt het mogelijk gemaakt om naar andere pagina's binnen een
website te navigeren. Een kenmerk hierbij is dat sommige contentdelen, zoals een menu ofwel navigatie, binnen een website op alle webpagina's terug is te vinden. Men kan op deze manier eenvoudig
naar andere secties binnen een website navigeren.
Browser – Voor het bekijken en binnenhalen van informatie op het World Wide Web en de andere
delen van Internet is speciale software nodig. Zo'n computerprogram- ma noemt men een browser.
Een browser is een software dat op een computer draait, dat gebruikt kan worden om webpagina's
op het World Wide Web te bezoeken. Deze vertaalt de broncode van een website in een leesbare
pagina door onder anderen html-elementen en toegepaste css-code op een voornamelijk voorgeschreven manier te interpreteren. Populaire voorbeelden van browsers zijn Internet Explorer, Firefox
en Safari. Oudere voorbeelden zijn bijvoorbeeld Netscape en de tekstbrowser Lynx. De eerste browser voor het World Wide Web was overigens de WorldWideWeb browser, ontwikkeld in 1991 door
Tim Berners-Lee, de grondlegger van het World Wide Web. De meest bekende browsers: Internet
Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera, overzicht browsers Wikipedia.
Browsertitel – De Browsertitel is de titel van een pagina die bovenaan een browser getoond wordt.
Bij deze pagina staat daar bijvoorbeeld "Wat is een Browsertitel? Zoekmachine woordenboek". In
principe wordt de browser titel uit de Title tag gehaald die in de head van een pagina staat. Zie voor
meer info bij Title tag.
Bruiloftverzekering – Zie ‘Trouwdagverzekering’.
Bruto combined ratio – De geleden schade en bedrijfskosten in verhouding tot de verdiende premie,
inclusief herverzekering. Zie ook ‘Netto combined ratio’, ‘Verdiende premie’.
Bruto inkomen – Het bruto inkomen is het inkomen voor aftrek van belastingen en premies zonder
overhevelingstoeslag. Op basis van dit inkomen wordt bekeken wat uw maximale mogelijkheden zijn
voor een hypotheek.
Bruto maandlasten – Bruto maandlasten zijn de totale kosten aan rente en aflossing, die maandelijks
verschuldigd zijn wegens een afgesloten hypothecaire geldlening.
Bruto rendement – Om de winstgevendheid van een artikel of van een artikelgroep te kunnen beoordelen, wordt er gebruik gemaakt van het bruto rendement als maatstaf. Met het bruto rendement wordt aangegeven: de winst van een artikel uitgedrukt in een percentage van het gemiddelde
bedrag dat in dat artikel geïnvesteerd is.
Bruto verkoopprijs – Dit is de verkoopprijs inclusief BTW; ook wel het factuurbedrag of kortweg prijs
genoemd.
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Brutobedrijfsresultaat – Resultaat in een dienstverlenend bedrijf (bijv. effectenhandelaar) voor aftrek van de bedrijfskosten [euro/jaar] {Financiering}. Het equivalent van deze term bij handelsondernemingen is brutowinst.
Brutobijdrage – Ook ‘Contributiemarge’. Per eenheid product: verkoopprijs minus variabele kosten.
Per onderneming: ondernemingsomzet minus totale variabele kosten. De brutobijdrage dient ter
dekking van de vaste kosten. Is ze groter dan de vaste kosten, dan resulteert dit in een winst.
Brutomarge (1) – 1) Brutomarge per stuk: brutowinstpercentage per eenheid product [procenten
van de inkoopprijs excl. BTW of de verkoopprijs excl. BTW] (CK). 2) Brutomarge per transactie: brutowinstpercentage per partij [procenten van de inkoopwaarde excl. BTW of de verkoopwaarde excl.
BTW] (CK). 3) Brutomarge per periode: brutowinstpercentage van de omzet [procenten van de omzet
excl. BTW] (CK). 4) Brutowinst minus inkoopkosten: [euro/periode] {Externe Verslaggeving, zie: model I en model J). Synoniem: bruto-omzetresultaat. 5) Misconceptie: brutowinst.
Brutomarge (2) – Gekoppeld aan de omzet zal de brutomarge toereikend moeten zijn om de rente
vreemd vermogen alsmede de nettowinst te dekken. Formule: ((rente vreemd vermogen + nettowinst) / omzet) x 100%.
Bruto-omzet – Omzet voor de aftrek van rabatten en kortingen: afzet x adviesprijs excl. BTW {Bedrijfsadministratie}. Synoniemen: opbrengst verkopen en omzet.
Bruto-omzetresultaat – 1) Het saldo van de netto-omzet en de kostprijs van de omzet bij een bedrijf
met stukproductie [euro/periode] {Externe Verslaggeving, zie model F }. 2) Het saldo van de brutowinst en de inkoopkosten bij een handelsonderneming. Synoniem: brutomarge [euro/periode] {Externe Verslaggeving, zie: model I bedrijfseconomische-modellen.nl).
Brutowinst – 1) Brutowinst per periode: verschil dat een handelaar berekent tussen de afzet tegen
verkoopprijs en de afzet tegen inkoopprijs bij een handelsonderneming [euro/periode]. Kijk voor een
toelichting bij: bedrijfseconomische-modellen.nl. 2) Brutowinst per periode: verschil dat een handelaar berekent tussen de afzet tegen verkoopprijs en de afzet tegen inkoopprijs (inclusief directe inkoopkosten) bij een handelsonderneming [euro/periode]. 3) Brutowinstopslag per eenheid product:
bedrag waarmee de inkoopprijs verhoogd wordt om de verkoopprijs te verkrijgen [euro/stuk]. 4)
Brutowinstopslag per eenheid product: bedrag waarmee de inkoopprijs (inclusief directe inkoopkosten) verhoogd wordt om de verkoopprijs te verkrijgen [euro/stuk]. 5) Misconceptie: ebitda. 6) Misconceptie: brutomarge. 7) Misconceptie: dekkingsbijdrage.
Brutowinst als periodewinst – Opbrengst verkopen in bepaalde periode verminderd met de inkoopprijs verkopen in die periode.
Brutowinst als transactiewinst – Opbrengst verkopen van een bepaalde transactie verminderd met
de inkoopprijs verkopen van die transactie.
Brutowinstmarge – Verhoudingsgetal waarmee de brutowinst wordt uitgedrukt in procenten van de
omzet. Zie ook ‘Kengetallen’.
Brutowinstopslag – 1) Bedrag dat een handelsonderneming optelt bij de inkoopprijs van de handelsproducten zodat er een marge ontstaat om een brutowinst te behalen [euro/stuk] {Kostencalculatie}.
2) Percentage dat een handelsonderneming over de inkoopprijs legt om zijn verkoopprijs (ex BTW) te
berekenen [%/stuk] {Kostencalculatie}. 3) Brutowinstopslag in geld dat uitgedrukt wordt als percentage van de verkoopprijs (ex BTW) [%/stuk] {Kostencalculatie}.
Brutowinstverzekering – Zie ‘Bedrijfsschadeverzekering’, ‘Winstverzekering’.
BSA – Bureau Schadeafwikkeling
BSC (Anglicisme): Balanced Scorecard – BSC staat voor: Balanced Scorecard. Dit is een instrument
voor prestatiemeting (performance measurement) ontwikkeld door Kaplan en Norton. Het verbindt
prestatie-indicatoren direct aan doelen en strategie van de onderneming door prioriteiten te stellen
op vier vlakken: klanttevredenheid, interne processen, financiële maatstaven en ontwikkelvermogen
(c.q. leervermogen) van een onderneming.
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BSH: Besluit Beheer Sociale Huursector – De BBSH bevat de wetgeving met betrekking tot de sociale
volkshuisvesting, dus de regels waar de woningcorporaties en hun verbindingen zich aan moeten
houden.
BSN – Zie ‘Burgerservicenummer’.
Bssa – Zie ‘Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa)’.
Btg – Een bedrijfstak is de verzameling van een aantal verwante opleidingen. De MBO Raad kent per
bedrijfstak een eigen overlegstructuur, de zogenaamde bedrijfstakgroep. Een bedrijfstakgroep is een
platform voor in- en extern overleg van het scholenveld voor middelbaar beroepsonderwijs voor de
afzonderlijke bedrijfstakken.
BtoB – Business to Business. Bedrijven waarbij de meeste klanten andere bedrijven zijn, deze bedrijven richten zich op de zakelijke markt. Ook wel B2B. Voorbeeld: accountant kantoor.
BtoC – Business to Consumer. Bedrijven waarbij de meeste klanten consumenten zijn, deze bedrijven
richten zich op de consumentenmarkt. Ook wel B2C. Voorbeeld: supermarkt.
BTW – Heffingssysteem, namelijk de heffing van Belasting over de Toegevoegde Waarde. BTW is de
populaire naam voor de omzetbelasting (OB). Op deze cd-rom is de term BTW gebruikt, als het gaat
om de Nederlandse omzetbelasting.
BTW-auto – Dit zijn nieuwe auto’s en gebruikte auto’s van BTW-plichtige ondernemers waarover bij
in- en verkoop omzetbelasting geheven wordt. De BTW wordt berekend over de omzet. Zie ook margeauto.
BTW-code – Code in een geautomatiseerde omgeving aan de hand waarvan de soft- ware bij het
invoeren van een financieel feit kan vaststellen welk bedrag moet worden geboekt op de betrokken
BTW-rekening.
BTW-entrepot – Plaatsgebonden of niet-plaatsgebonden tijdelijke opslagplaats voor aangewezen
goederen. Het doel van de opslag is om goederen die regelmatig en in bulk worden verhandeld tussen ondernemers, in aanmerking te laten komen voor toepassing van het 0%-tarief.
BTW-identificatienummer – Nummer dat ondernemers in het intracommunautaire verkeer op hun
factuur moeten vermelden ter identificatie. Het nummer wordt ook gebruikt bij de aangifte ten invoer met verlegging.
BTW-nummer – Nummer waaronder de ondernemer bij de Belastingdienst staat geregistreerd voor
de omzetbelasting.
BTW-omzet – Omzet die de ondernemer voor de BTW op de aangifte moet invullen als vergoeding.
BUA – Besluit Uitsluiting Aftrek van voorbelasting. U mag geen voorbelasting aftrekken, als u goederen en diensten die u heeft aangeschaft voor uw onderneming gebruikt voor met name genoemde
consumptieve doeleinden. Bijvoorbeeld het geven van relatiegeschenken, verlenen van huisvesting
aan personeel of het verstrekken van spijzen en dranken onder de kostprijs aan personeel.
Budget (1) – 1) Bedrag dat vooraf (voorcalculatorisch) als norm is gegeven voor een afdeling of een
bedrijf [euro/periode]. Zie ook: bedrijfseconomische-modellen.nl {Kostencalculatie}. Synoniem: begroting. 2) Bedrag dat achteraf (nacalculatorisch) wordt vastgesteld op basis van een tarief en een
werkelijk geleverde prestatie [euro/periode]. Zie ook: bedrijfseconomische-modellen.nl {Kostencalculatie}. Dit betekent dat een nacalculatorisch budget toch altijd een voorcalculatorisch element
bevat, namelijk het tarief.
Budget (2) – Nadat een begroting is goedgekeurd noemen we het een budget.
Budgetbepaling – Voor de bepaling van het budget van persoonlijke verkoop kennen we dezelfde
technieken als bij de bepaling van het reclame- en promotiebudget: 1) zoveel geld als beschikbaar is;
2) een percentage van de verwachte omzet; 3) aanpassen aan de concurrentie; 4) uitgaan van een
bepaalde taakstelling (bewerkingstaak).
Budgetonderzoek – Eng.: Budget survey. Onderzoek naar de inkomsten en uitgaven van gezinshuishoudingen. Budgetstatistieken van het CBS geven inzicht in het uitgavenpatroon, waarbij de gezinshuishoudingen naar socio-economische kenmerken worden opgesplitst.
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Budgetrecht – Dit is het recht van zowel de Tweede als de Eerste Kamer om de begroting van een
minister goed te keuren of af te keuren (te verwerpen). Alleen de Tweede Kamer mag de begroting
van een minister ook wijzigen. Dit budgetrecht is onderdeel van de hoofdtaak medewetgeving.
Budgetresultaat – 1) Verschil tussen het bedrag dat vooraf (voorcalculatorisch) als norm is gegeven
voor een afdeling of een bedrijf en het te verwachten bedrag aan kosten [euro/periode]. Zie ook:
bedrijfseconomische-modellen.nl {Kostencalculatie}. Synoniem: begrotingsresultaat. 2) Verschil tussen het bedrag dat achteraf (nacalculatorisch) als norm is vastgesteld op basis van een tarief en een
werkelijk geleverde prestatie en de werkelijke kosten die gemaakt zijn [euro/periode]. Zie ook: bedrijfseconomische-modellen.nl {Kostencalculatie}.
Buitenbraak (1) – Het met geweld verbreken van een afsluiting of het met toepassing van geweld
een toegang forceren, bijvoorbeeld door het inslaan van een raam of deur, e.e.a. aan de buitenzijde
van een gebouw.
Buitenbraak (2) – Term gebruikt bij de inbraakverzekering. Duidt aan dat er braak - verbreking van
sloten, forceren van deuren, vensters of andere delen van het pand - aan de buitenzijde van een
gebouw moet hebben plaatsgehad, met de bedoeling zich onrechtmatig toegang tot het gebouw te
verschaffen. Zie ook ‘Binnenbraak’, ‘Braak’.
Buitengewone baten – Baten die ontstaan zijn buiten de gewone bedrijfsuitoefening om, zoals winst
bij afstoten van vaste activa (gebouwen, deelnemingen) of een herziening van het boekhoudkundige
stelsel [euro/periode].
Buitengewone lasten – Lasten die ontstaan zijn buiten de gewone bedrijfsuitoefening om, zoals verlies bij afstoten van vaste activa (gebouwen, deelnemingen) of een herziening van het boekhoudkundige stelsel [euro/periode].
Buitengewoon resultaat – Het saldo van de buitengewone baten en de buitengewone lasten [euro/periode] {Externe Verslaggeving, zie de modellen E t/m J: bedrijfseconomische-modellen.nl }. Doel
is om gebruikers van de jaarrekening een juist beeld te laten krijgen van het resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening door incidentele posten apart weer te geven in de jaarrekening.
Buiten-kantoor-polis – Zie ‘Berovingsverzekering’.
Buitenland – Als je in het buitenland hebt gewoond of van plan bent in het buitenland te gaan wonen, kan dat gevolgen hebben voor je pensioen.
Buitenlandse ondernemer – Ondernemer die niet in Nederland woont of is gevestigd en die hier ook
geen vaste inrichting heeft. De buitenlandse ondernemer kan zowel een ondernemer in een EU-land
zijn als een ondernemer in een derde land (land buiten de EU).
Buitenlandse transportverzekering – Verzekering van zaken tijdens transport naar, van of in het
buitenland. Het vervoer in het binnenland is doorgaans meegedekt voor zover het aansluit op het
buitenlandse transport. Zie ook ‘Transportverzekering’.
Buitenreclame (1) – Dit is fysieke externe reclame, zoals: op aanplakzuilen, op muren, op palen, op
aanplakborden, op sportvelden, in en op vervoermiddelen (servicewagen), stellages op huizen en
gebouwen, luchtreclame.
Buitenreclame (2) – Eng.: Outdoor advertising. Reclame door middel van posters, reclame- boodschappen in en op het openbaar vervoer, licht- en luchtreclame, sportreclame, billboards. De term is
verwarrend, want reclame in NS-stations en lichtbakken in de hal van banken zijn ook een vorm van
buitenreclame.
Bulk mail – Bulk is Engels voor massa. Met bulk mail of ook wel Unsolicited Bulk E-mail (UBE) wordt
het verzenden van e-mailberichten zoals nieuwsbrieven, sales mailings of publicaties bedoeld.
Bureau Krediet Registratie (BKR) – Bureau Krediet Registratie, kortweg BKR, informeert over het
leen- en aflosgedrag van consumenten in Nederland. In het Centraal Krediet Informatiesysteem van
BKR worden betalingsverplichtingen van consumenten vastgelegd die een krediet, kredietfaciliteit of
gsm-abonnement op hun naam hebben. Als u bijvoorbeeld een doorlopend krediet, persoonlijke
lening, creditcard, kredietlimiet op uw betaalrekening of een gsm-abonnement hebt, is dit bekend bij
BKR.
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Bureau schadeafwikkeling – Een onder het Ministerie van Financiën ressorterend bureau dat o.a. is
belast met de regeling van schaden veroorzaakt door voertuigen van het Rijk. Voor die (motor)voertuigen bestaat geen verzekeringsplicht als geregeld in de WAM, zodat het Rijk zelf als verzekeraar optreedt en dit bureau heeft ingesteld als centrale behandelingsinstantie.
Bureauonderzoek – (Engels: Desk Research). Staat tegenover Field Research c.q. veldonderzoek.
Bureauonderzoek is het verzamelen van gegevens die intern of extern al reeds voor andere doeleinden verzameld waren.
Burgerlijk recht – Zie ‘Privaatrecht’.
Burgerlijk Wetboek – Het Burgerlijk Wetboek (afgekort: BW) is een Nederlands wetboek en maakt
deel uit van het Nederlandse burgerlijk recht. Het BW heeft een gelaagde structuur. Per rechtsgebied
zijn eerst algemene regels opgenomen en vervolgens meer specifieke regels. De indeling in boeken is
als volgt: 1) Personen- en familierecht; 2) Rechtspersonen (Nederlands rechtspersonenrecht); 3)
Vermogensrecht in het algemeen; 4) Erfrecht; 5) Zakelijke rechten; 6) Algemeen gedeelte van het
verbintenissenrecht; 7) Bijzondere overeenkomsten; 7A) Bijzondere overeenkomsten – vervolg; 8)
Verkeersmiddelen en vervoer; 9) Internationaal privaatrecht. Een gepland Boek 9 betreffende de
rechten op voortbrengselen van de menselijke geest werd niet ingevoerd omdat deze rechten steeds
meer internationaal worden geregeld. Betwijfeld wordt of het ooit nog tot invoering zal komen. De
gelaagde structuur is met name goed te zien in het vermogensrecht, waartoe Boek 3, 5, 6, 7, 7a en 8
behoren. Overigens kan ook Boek 4 deels tot het vermogensrecht gerekend worden. Om de gelaagdheid te verduidelijken een voorbeeld. De arbeidsovereenkomst heeft een eigen zeer uitgebreide wettelijke regeling in titel 10 van Boek 7. Het is ook een overeenkomst, dus zijn, voor zover daar in titel
10 van boek 7 niet van wordt afgeweken, ook de regels met betrekking tot de overeenkomst in het
algemeen, titel 5 van Boek 6, van toepassing. De overeenkomst is een rechtshandeling. Dus heeft ook
de regeling van de rechtshandeling in titel 2 van Boek 3 invloed op de arbeidsovereenkomst. Verder
schept de arbeidsovereenkomst verbintenissen, dus ook de eerste titel van Boek 6, het algemene
gedeelte van het verbintenissenrecht is van toepassing. Een aanduiding als "Artikel 3:92 BW" betekent: artikel 92 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek.
Burgerlijke aansprakelijkheid – Zie ‘Aansprakelijkheid’. Ook ‘Familiale verzekering’. De familiale verzekering is niet wettelijk verplicht maar wordt door heel wat verzekeringsmaatschappijen aangeraden. De familiale verzekering is een verzekering die de schade dekt waarvoor je burgerlijk aansprakelijk bent, meer bepaald de schade die je in je privéleven hebt toegebracht aan derden. Om te bewijzen dat je burgerlijk aansprakelijk bent, moet het slachtoffer van de schade jouw fout, de geleden
schade en het oorzakelijk verband tussen die twee kunnen aantonen.
Burgerlijke staat – De AOW-uitkering die je krijgt is afhankelijk van je leefsituatie. Klik hier voor meer
informatie. In je pensioenregeling mag bij het ouderdomspensioen geen onderscheid gemaakt worden naar burgerlijke staat. Bij het partnerpensioen mag dit wel. Wordt in de pensioenregeling het
partnerpensioen opgebouwd dan heb jij, ongeacht je burgerlijke staat, het recht dit partnerpensioen
op de pensioendatum in te ruilen voor een hoger of eerder ingaand ouderdomspensioen.
Burgermeester – Hoofd van een gemeente, benoemd door de koningin.
Burgeroorlog – Een min of meer georganiseerde gewelddadige strijd tussen de inwoners van eenzelfde staat, waarbij een aanzienlijk deel van de inwoners van deze staat betrokken is. Wordt beschouwd als 'groot molest' en is in beginsel uitgesloten van verzekeringsdekking.
Burgerschap – Burgerschap is een term die vaak gebruikt wordt in discussies rond integratie. Met de
term burgerschap wordt dan bedoeld: 'wanneer ben je burger van een land en wanneer niet'. Daarover verschillen de meningen. De één vindt dat iemand burger is als aan formele vereisten is voldaan: iemand woont in een land en houdt zich aan de regels. Een andere mening is dat men pas kan
spreken van burgerschap als iemand zich ook echt verbonden voelt met een land. Volgens de kwalificatie-eisen van Loopbaan & Burgerschap. ‘Burgerschap’ bestaat uit 4 dimensies: 1) De politiekjuridische dimensie. Deze betreft de bereidheid en het vermogen om deel te nemen aan politieke
besluitvorming. Hierbij gaat het om de participatie in formele zin (stemmen bij officiële verkiezingen)
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en meer (inter)actieve vormen van betrokkenheid bij besluitvorming op verschillende politieke niveaus (Europees, landelijk, regionaal, gemeentelijk, buurt). Maar ook om actuele, meer op issues
gerichte vormen van politieke participatie, zoals duurzaamheid, veiligheid, internationalisering, ondernemerschap, interculturaliteit en levensbeschouwing. Hiervoor is nodig dat een deelnemer inzicht
heeft in de onderwerpen die voor hem van belang zijn en waarover politieke besluiten worden genomen, in de verschillende meningen en opvattingen die erover bestaan en in de verschillende belangen die daarbij een rol spelen. De deelnemer (h)erkent de basiswaarden van onze samenleving,
leert omgaan met waardendilemma’s (zoals seksuele diversiteit) en hanteert de basiswaarden als
richtlijn en uitgangspunt in zijn meningsvorming en bij zijn handelen. De deelnemer heeft kennis over
en inzicht in de volgende onderwerpen die bij de politiek-juridische dimensie aan bod komen: de
kenmerken en het functioneren van een parlementaire democratie, de rechtsstaat en het rechtssysteem, de rol van de overheid, de belangrijkste politieke stromingen en hun maatschappelijke agenda’s, de rol en de invloed op de politieke besluitvorming van belangengroeperingen en maatschappelijke organisaties, de invloed van de Europese Unie op het Nederlandse overheidsbeleid en daarmee
op de Nederlandse samenleving, en de rol en de invloed van de (massa)media. 2) De economische
dimensie. Deze is in twee deelgebieden uitgesplitst en heeft betrekking op: a) de bereidheid en het
vermogen om een bijdrage te leveren aan het arbeidsproces en aan de arbeidsgemeenschap waar
men deel van uitmaakt; b) de bereidheid en het vermogen om op adequate en verantwoorde wijze
als consument deel te nemen aan de maatschappij. Hierbij gaat het om het adequaat functioneren
op de arbeidsmarkt en binnen een bedrijf en om het verantwoord handelen op de consumptiemarkt.
Voor het adequaat functioneren op de arbeidsmarkt en binnen een bedrijf is nodig dat een deelnemer zich algemeen aanvaarde regels en standaard (bedrijfs)procedures eigen maakt en zich daaraan
houdt. De deelnemer kent de rechten en plichten van de beroepsbeoefenaar en stelt zich collegiaal
op. Voor het functioneren als kritisch consument is nodig dat een deelnemer weet hoe hij informatie
over producten en diensten kan verzamelen om een weloverwogen keuze te kunnen maken. Hij
heeft inzicht in zijn eigen wensen in relatie met zijn financiële speelruimte. En het is nodig dat hij bij
de aanschaf van producten en diensten afwegingen kan maken met betrekking tot maatschappelijke
belangen zoals duurzaamheid en gezondheidsaspecten. De deelnemer heeft kennis over en inzicht in
de volgende onderwerpen die bij de economische dimensie aan bod komen: de maatschappelijke
functies en waardering van arbeid, de factoren die van invloed zijn op de bedrijfscultuur, de arbeidsverhoudingen in Nederland, de rol en de invloed van branche- of vakorganisaties, de rol van de overheid op het gebied van arbeid, de verzorgingsstaat en de consumentenmarkt, de belangrijkste principes van budgettering, kenmerken van duurzame consumptie en productie, de rol en de invloed van
consumentenorganisaties, de invloed van de media op het bestedingspatroon van consumenten. 3)
De sociaal-maatschappelijke dimensie. Deze dimensie heeft betrekking op de bereidheid en het vermogen om deel uit te maken van de gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren. Het
gaat hier om het adequaat functioneren in de eigen woon- en leefomgeving, in zorgsituaties en in de
school; om de acceptatie van verschillen en culturele verscheidenheid. Om adequaat te kunnen functioneren in de sociale omgeving is het nodig dat de deelnemer de aspecten van breed geaccepteerde
sociale omgangsvormen kent en deze kan toepassen in verschillende situaties. De deelnemer heeft
inzicht in de kenmerken van verschillende culturen. In zijn opvattingen en gedrag toont hij respect
voor culturele verscheidenheid. De deelnemer heeft kennis over en inzicht in de volgende onderwerpen die bij de sociaal-maatschappelijke dimensie aan bod komen: de grondrechten en plichten in
Nederland, kenmerken van de verschillende (sub)culturen in Nederland, kenmerken van – en oorzaken van spanningen tussen – verschillende (sub)culturen en bevolkingsgroepen in Nederland, kenmerken van ethisch en integer handelen, en het doel en de invloed van sociale en professionele netwerken. 4) De dimensie vitaal burgerschap. Deze dimensie heeft betrekking op de bereidheid en het
vermogen om te reflecteren op de eigen leefstijl en zorg te dragen voor de eigen vitaliteit als burger
en werknemer. Hierbij gaat het om de zorg voor de eigen vitaliteit en fitheid. Daarbij is een belangrijke taak om de juiste afstemming te vinden tussen werken, zorgen (voor jezelf en voor anderen), leUitgeverij Streutker
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ren en ontspannen. De deelnemer heeft kennis over en inzicht in de volgende onderwerpen die bij
de dimensie vitaal burgerschap aan bod komen: de kenmerken van een gezonde leefwijze waaronder
de nationale norm gezond bewegen en de aard, plaats en organisatie van gezondheidsbevorderende
activiteiten in de samenleving en het arbeidsproces. Om zorg te kunnen dragen voor de eigen gezondheid is het nodig dat de deelnemer zich bewust is van zijn eigen leefstijl, gezondheidsrisico’s van
leefstijl en werk in kan schatten, op basis daarvan verantwoorde keuzes kan maken en activiteiten
onderneemt die bijdragen aan een gezonde leefstijl. Het gaat naast bewegen en sport ook om aspecten als voeding, roken, alcohol, drugs en seksualiteit.
Burgerschapscompetentie – Zie competentie
Burgerservicenummer (BSN) – Dit is een uniek persoonsgebonden nummer en vervangt in veel gevallen het sofinummer. Iedereen die zich bij een gemeente laat inschrijven in de Gemeentelijke basisadministratie van persoonsgegevens (GBA) krijgt zo’n nummer, als het niet al eerder is toegekend.
Het vergemakkelijkt in combinatie met het DigiD het elektronisch verkeer tussen de burger en de
overheid. Het is op 26 november 2007 ingevoerd in Nederland.
Burning Cost methode – Een methode om de premie voor non-proportionele herverzekeringscontracten of grote zakelijke verzekeringen te berekenen. De in rekening gebrachte premie is direct gerelateerd aan het, in beginsel structurele, schadeverloop. Wanneer het schadeverloop over een bepaalde periode de premie overschrijdt wordt de premie hieraan aangepast.
Business Modelling – Bedrijfsmodellering gericht op het inzichtelijk maken van de bedrijfsvoering.
Business to Business – Hetzelfde als BtoB of B2B. Bedrijven gericht op de zakelijke markt.
Business to Consumer – Zie BtoC, bedrijven gericht op de consumentenmarkt. Ook wel B2C.
Business we are in – Zie ‘Ondernemingsmissie’.
Business.com – Business.com is een domeinnaam dat in 1997 werd verkocht voor het toen astronomische bedrag van $150.000.Hetzelfde jaar werd internet.com verkocht voor $100.000 en een jaar
eerder ging tv.com voor $15.000 over naar de nieuwe eigenaar. Het duurste domein ooit is Sex.com
dat verkocht werd voor $14 miljoen. Business.com is nu een zakelijke zoekmachine annex portaal site
die bedrijven, producten en diensten toegankelijk moet maken.
Button – In beginsel is de button een banner in het klein: een advertentie op iets groter dan postzegelformaat. Door het kleinere formaat kan een button makkelijker worden verwerkt in het grafisch
ontwerp van een pagina. Veel online kranten tonen buttons bovenaan de pagina, zodat de advertentie niet te veel afleidt van het feitelijke nieuws. Afgezien van het formaat, heeft een button dezelfde
mogelijkheden als een banner. Een button is een uiting op een website welke klikbaar is. Er zijn button banners maar buttons worden ook gebruikt als navigatie.
Buurtwinkel – Kleinere winkel met een beperkt assortiment. De buurtwinkel wordt vaak bezocht
voor kleinere of vergeten boodschappen.
Buyers' interest Insurance – Vorm van goederentransportverzekering, die de koper van goederen
kan sluiten wanneer hij de bestelde goederen vooruit heeft betaald en gekocht op basis van de conditie dat de verkoper het risico van schade tijdens transport draagt c.q. verzekert. Wanneer de goederen tijdens het transport verloren gaan of beschadigd raken en de verkoper c.q. de verzekeraar
weigeren respectievelijk de goederen te vervangen of te vergoeden kan een beroep gedaan worden
op de buyers' interest verzekering.
Buyers' market – Zie ‘Kopersmarkt’.
Buying center – Term in de industriële marketing. Al degenen die betrokken zijn bij de inkoop van
grondstoffen, apparaten, machines en installaties. Naast de eigenlijke inkoper zien we bedrijfseconomische en technische functionarissen die bij de koop betrokken zijn. Zie ook ‘Decision making
unit’.
Buzzmarketing – Een ander woord voor mond-tot-mond-reclame of Word-of-mouth marketing. Deze
vorm van marketing moet mensen ertoe aanzetten andere mensen te vertellen over het product of
de dienst. Vaak gebeurt dit naar aanleiding van een bepaalde gebeurtenis, lancering van een nieuwtje of iets dergelijks. Buzzmarketing gebeurd vaak juist zonder het door te hebben of te verwachten.
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BV – Besloten Vennootschap. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of in kort
besloten vennootschap is een rechtspersoon waarvan het maatschappelijk kapitaal verdeeld is in
aandelen die niet vrij overdraagbaar zijn; de aandelen staan op naam. De vennootschap is besloten
omdat de aandelen niet vrij overdraagbaar zijn, dit in tegenstelling tot de naamloze vennootschap
waarvan de aandelen in beginsel vrij overdraagbaar zijn, bijvoorbeeld op de effectenbeurs. De beperkte overdraagbaarheid is geregeld in de wet, maar de statuten van de vennootschap kunnen dit
besloten karakter versoepelen of aan strengere regels onderwerpen. Men spreekt van toetredingsregelingen of blokkeringsregelingen, al naargelang het gezichtspunt. Meestal houdt de regeling in dat
de bestaande aandeelhouders het toetreden van een nieuwe aandeelhouder moeten goedkeuren,
ook als die de aandelen van een andere aandeelhouder overneemt, bijvoorbeeld door erfenis of
koop. De besloten vennootschap houdt een register bij waaruit blijkt welke personen voor een bepaald aantal aandelen in het kapitaal van de besloten vennootschap deelnemen. Een ander belangrijk kenmerk, zowel in Nederland als in België, is de beperkte aansprakelijkheid van de aandeelhouders voor schulden van de besloten vennootschap.
BVba – De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt gevormd door een of meer
personen, die alleen hun inbreng verbinden. De rechten van de vennoten kunnen alleen onder bepaalde voorwaarden worden overgedragen. Gezien de beperkte aansprakelijkheid van de vennoten,
bezit een bvba ook eigenschappen van een kapitaalsvennootschap. Ze mag aandelen en obligaties
uitgeven. Deze effecten zijn op naam. Er mogen geen winstbewijzen worden uitgegeven. Dit is de
enige vennootschapsvorm die kan worden opgericht door een enkele natuurlijke persoon. De bvba
wordt in principe opgericht voor onbepaalde duur, maar de statuten kunnen de duur beperken. De
statuten moeten worden opgesteld in een oprichtingsakte, bij de notaris. De vennoten kunnen verbintenissen aangaan in naam van de vennootschap zodra de oprichtingsakte is ondertekend. De oprichters hebben een bijzondere aansprakelijkheid.
Bve – Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.
BVio – Besloten vennootschap in oprichting. Tussen het sluiten van de voorovereenkomst en de uiteindelijke oprichting van de besloten vennootschap (bv) ligt een aantal weken of maanden. Het is
gebruikelijk dat de oprichters in deze periode, vooruitlopend op de definitieve oprichting van de besloten vennootschap, al namens die bv in oprichting (de bv i.o.) rechtshandelingen verrichten. Men
zou zeggen dat deze rechtshandelingen dan niet voor rekening van de besloten vennootschap kunnen komen. Die vennootschap bestaat op dat moment immers nog niet en zij is bijgevolg niet in staat
dan al zelf rechtsgevolgen tot stand te brengen. Toch heeft de wet die mogelijkheid wel geopend. In
de praktijk dienden bepaalde rechtshandelingen nog vóór de oprichting te worden verricht, maar
was het wenselijk om de gevolgen daarvan toch direct aan de bv toe te rekenen. De wetgever heeft
deze wens in artikel 2:203 BW gehonoreerd.
BvS – Bureau voor Sprinklerbeveiliging
Byte – Een byte is over het algemeen een samenvoeging van 8 bits, die elk een 0 of 1 kan bevatten.
Hierdoor zijn er 256 (28) combinaties mogelijk binnen een byte. Het woord byte is (naast dat het een
aangepaste versie van bite is, wat Engels is voor hapje) een samenvoeging van by eight, wat vertaald
per acht betekent. Alhoewel ze er in mindere mate zijn, zijn er ook computers waarbij bytes uit 5 tot
12 bits bestaan. Bytes worden door moderne computers voor verschillende doeleinden gebruikt,
bijvoorbeeld om gegevens op te slaan of te verzenden. Voor meer informatie over bits en bytes verwijzen we je naar het artikel over het binair stelsel.
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C
C en F – Contractuele aansprakelijkheid
C IM (Anglicisme): Computer Integrated Manufacturing – Productiesystemen aangestuurd door
computers
C.B.S. – Afkorting voor Centraal Bureau voor de Statistiek. Levert voor marketeers relevante productie, import- en exportstatistieken doch ook bevolkingsstatistieken en dergelijke.
C.I.F. (cost insurance freight) – Handelsbegrip. Alle kosten, incl. verzekering zijn in de prijs inbegrepen. De producent betaalt alle kosten.
C.I.M.K. – Oude naam voor het (Centraal) Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf, tegenwoordig
I.M.K.; een overheidsinstelling die zich bezig houdt met individuele en collectieve voorlichting aan
het midden- en kleinbedrijf. Het C.I.M.K. houdt over deze bedrijven ook statistieken bij.
CA – Contractuele aansprakelijkheid
Cabotageverzekering – Vervoersondernemingen in de Europese Unie mogen binnenlandse transporten uitvoeren in een ander EU-land, ook al zijn zij daar niet gevestigd. Voor dergelijke transporten
gelden niet de (Nederlandse) Algemene Vervoercondities, noch de CMR-condities. De aansprakelijkheid van de vervoerder voor ladingschade is dan geregeld in de lokale wetgeving.
Cache – Iedere PC of server heeft een cache of cache-geheugen. De cache is dat deel van het geheugen van de computer dat de meest gebruikte gegevens bevat, waarmee de processor werkt. In de
cache kunnen bijvoorbeeld web-pagina's worden opgeslagen, zodat de pagina's niet iedere keer opnieuw hoeven te worden opgevraagd bij de site zelf. Dit is vooral efficiënt bij pagina's die uit het buitenland worden opgehaald (bijvoorbeeld Amazon.com uit de VS). Ook bij bedrijven waar meerdere
pc's op een centrale server (of de proxy server) zijn aangesloten, vindt 'caching' plaats. Webpagina's
worden opgeslagen in het cache-geheugen van de server, waardoor ze niet iedere keer opnieuw
hoeven te worden opgevraagd bij de site zelf. Door het verschijnsel 'caching' is vaak sprake van een
onderschatting van het bereik. Want webpagina's die opgehaald worden uit het cache-geheugen van
de PC of server, worden dus niet opgehaald bij de oorspronkelijke website en tellen daarom niet mee
in de pageviews van die website.
CAD (Anglicisme):Computer Aided Design – Productontwikkeling met behulp van computerprogrammatuur.
CAF – Common Assessment Framework. Organisatieontwikkelingsmodel dat als opstapmodel naar
het EFQM Excellence-model daarvan werd afgeleid om informatie over openbare besturen te structureren aan de hand van de volgende negen dimensies: leiderschap, strategie en planning, human
resources management, partnerships en middelen, management van de processen en de verandering, resultaten bij de klant-burger, resultaten bij het personeel, resultaten in de samenleving en de
resultaten op het vlak van de sleutelactiviteiten.
Cafetariasysteem – Pensioensysteem waarbij je diverse keuzes hebt in pensioenvormen en pensioenhoogtes. Je kunt bijvoorbeeld op voorhand kiezen voor een hoger nabestaandenpensioen of een
hoger arbeidsongeschiktheidspensioen.
Calamiteit (1) – Een omvangrijke schade die voortvloeit uit een gebeurtenis of een serie van gebeurtenissen (zoals overstroming, aardbeving, een zeer grote brand) binnen een korte periode. De mogelijkheid van een calamiteit is voor verzekeraars een belangrijke reden om zich te herverzekeren.
Calamiteit (2) – Een onvoorziene noodsituatie. Deze situatie kan niet uitgesteld worden. Een voorbeeld hiervan is een sterfgeval in de familie van een werknemer waardoor opeens van alles geregeld
moet worden rond de uitvaart. Ook in andere gevallen kan een werknemer gedwongen zijn even
naar huis te gaan of thuis te blijven, als bijvoorbeeld de waterleiding is gesprongen en je werknemer
thuis moet wachten op de loodgieter.
Calamiteit (3) – Een calamiteit is de algemeen gebruikte aanduiding voor een (natuur)ramp of een
niet-verwachte gebeurtenis die ernstige schade kan veroorzaken. Om goed voorbereid te zijn hebben

Uitgeverij Streutker

123

Bedrijfskunde, Begrippenbank

overheden rampenplannen in de kast liggen, waarin is omschreven wat te doen in geval van een calamiteit. Een niet-verwachte gebeurtenis kan leiden tot ernstige schade indien er sprake is van:1)
Uitval van infrastructuur (transport en opslag, communicatie, regelsystemen, energie, drinkwater,
waterhuishouding); 2) Uitval van bijzondere voorzieningen (op gebied van verzorging, sturing en controle, handhaving); 3) Ongecontroleerd gedrag van grote delen van de bevolking.
Calamiteitenreserve (1) – Een reserve die door verzekeraars wordt aangelegd om schades, die met
een lage frequentie voorkomen, maar die van grote omvang zijn, op te vangen.
Calamiteitenreserve (2) – Voor verzekeraars van atoomrisico is het toegestaan vanwege het uitzonderlijke karakter (kleine kans op zeer hoge schade) een speciale reserve daarvoor te kweken die ruimer is dan een egalisatiereserve. Zie ook ‘Atoompool’, ‘Egalisatiereserve’.
Calamiteitenrisico – Het risico, dat door een calamiteit een schade van uitzonderlijke omvang aan
een of meerdere objecten wordt toegebracht. Calamiteitenrisico's worden dikwijls van verzekeringsdekking uitgesloten (zoals het overstromingsrisico, het risico van molest en van atoomrampen) omdat het risico zodanig groot is, dat een actuarieel berekende premie vrijwel onbetaalbaar zou zijn. De
verzekering van sommige calamiteitenrisico's komt wel voor op onderlinge grondslag terwijl in sommige landen (Frankrijk, Zwitserland) een dekking voor sommige calamiteitenrisico's een verplicht
onderdeel van de brandverzekering vormt. Door de grote risicospreiding die daardoor ontstaat wordt
het calamiteitenrisico betaalbaar.
Calculatiekartel – Is een samenwerkingsvorm tussen oligopolisten hoe men de (kost)prijs berekend.
Dit is in veel gevallen een alternatief voor het prijskartel. Zie eventueel ook andere kartelvormen.
Call center – Organisatie die voor een bedrijf het telefoonverkeer, zoals de helpdesk, afhandelt. De
medewerkers zijn vaak op allerlei gebieden gespecialiseerd, waardoor efficiënt gewerkt kan worden.
Call-optie {Anglicisme} – Een call-optie is het recht om een aandeel te kopen op een toekomstig tijdstip voor een prijs die nu reeds vast staat. De koper betaalt bij het openen van de positie een premie
aan de verkoper. De oorspronkelijke verkoper, dus degene die de optie als eerste heeft uitgeschreven, is de schrijver. Deze krijgt dus het recht om een aandeel te verkopen (zie put-optie). De koper
kan zijn optie tussentijds verkopen aan derden en zal dan een deel van de premie die hij betaald
heeft doorrekenen in zijn verkoopprijs.
Campagneontwikkeling – Het ontwikkelen van een reclamecampagne.
Campagnethema – Thema van een reclamecampagne. Zie ‘Thema’.
Cannibalizing – Zie ‘Kannibalisme’.
Canon – Canon is het bedrag dat een erfpachter moet betalen voor het gebruik van de grond, waarop zijn onroerende zaak staat.
Canvassing – Het ene adres na het andere bezoeken in de hoop contact met potentiële klanten te
krijgen. De verkoper heeft geen enkel houvast bij deze bezoeken: of hij kent de te bezoeken klanten
niet, of hij doet geen zaken met hen.
CAO – Een collectieve arbeidsovereenkomst (meestal afgekort tot cao of CAO) is een verzameling
afspraken tussen (vertegenwoordigers van) werkgevers en vertegenwoordigers van werknemers. De
cao is een aanvulling op de individuele arbeidsovereenkomst die een werkgever en zijn werknemer
met elkaar sluiten. Met CAO (hoofdletters) wordt veelal een specifieke cao bedoeld, met cao (kleine
letters) de collectieve arbeidsovereenkomst in het algemeen. Andere formulering: Een collectieve
arbeidsovereenkomst is een akkoord dat gesloten wordt tussen één of meer werknemersorganisaties
en één of meer werkgeversorganisaties, of één of meer werkgevers. Individuele en collectieve betrekkingen tussen werkgevers en werknemers in ondernemingen of in een bedrijfstak worden in dit
akkoord geregeld. De rechten en verplichtingen van beide partijen worden met dit document bepaald.
CAO-regel – Uitlegregel waarbij uitleg geschiedt op basis van de betekenis die naar objectieve maatstaven volgt uit de bewoordingen van de tekst en de mogelijke daarbij behorende toelichtingen.
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Capaciteit – Manier om de financiële sterkte van een verzekeraar aan te geven met betrekking tot
het uitgeven c.q. aangaan van herverzekeringscontracten, meestal aangegeven door middel van het
grootste absolute bedrag dat voor een verzekerbaar risico beschikbaar gesteld kan worden.
Caption – Onderschrift bij foto's.
Captive – Onder een captive Insurance company wordt verstaan een verzekeringsmaatschappij die
volledig eigendom is van een industrieel - of handelsconcern en uitsluitend verzekeringen ten behoeve van het concern zelf en de daartoe behorende werkmaatschappijen in dekking neemt. Een Captive
Broker (ook wel in-house broker genoemd) is de tussenpersoon-variant van de Captive Insurance
Company. Onder een captive broker verstaat men een tussenpersoon die volledig eigendom is van
een industrieel - of handelsconcern en uitsluitend of in hoofdzaak bemiddelt bij het tot stand komen
van overeenkomsten van verzekeringen voor de moeder- en zusterondernemingen.
Captive Agent – Een assurantietussenpersoon waarvan een verzekeringsmaatschappij geheel of gedeeltelijk eigenaar is dan wel waarop door die verzekeringsmaatschappij een overheersende invloed
wordt uitgeoefend.
Captive Broker – Een assurantietussenpersoon die verbonden is aan een onderneming of instelling
en in principe alleen bemiddelt voor de verzekeringen die ten behoeve van die onderneming of instelling bij verzekeraars moeten worden ondergebracht.
Captive lnsurance company – Een verzekeringsmaatschappij die is opgericht door een onderneming
of instelling met als doel de risico's van die onderneming of instelling (inclusief zuster- en dochterondernemingen, werkmaatschappijen e.d.) te dragen. Belangrijk voordeel van de captive is, dat deze
direct toegang heeft tot de herverzekeringsmarkt. Eventuele winsten die gemaakt worden vloeien
terug naar het moederbedrijf. Nadeel is dat een groter gedeelte van de risico's voor eigen rekening
genomen moet worden.
Captive product – Ook ‘After market product’ of ‘Satellite product’. Bijproduct dat winst moet opleveren terwijl het hoofdproduct nauwelijks winstgevend is (scheermesjes, films).
Captive reinsurance company – Een herverzekeringsmaatschappij die is opgericht door een onderneming of instelling met als doel de risico's van die onderneming of instelling (inclusief zuster- en
dochterondernemingen, werkmaatschappijen e.d.) te herverzekeren. Het is een veel gebruikt alternatief voor een captive Insurance company, die in de meeste landen is onderworpen aan het strenge
toezicht op verzekeringsmaatschappijen. De onderneming verzekert haar risico’s bij een gewone
verzekeringsmaatschappij, die in dit geval de fronting company wordt genoemd, onder de afspraak,
dat deze de risico's vrijwel geheel herverzekert bij de captive reinsurance company.
Capture – Begrip uit de Engelse molestclausule, waarmee wordt bedoeld neming als oorlogsdaad. Zie
ook ‘Free of capture and seizure’.
Caravantechniek – Een vorm van onderzoek waarbij enkele prototypen van een product in een busje
naar potentiële afnemers worden meegenomen. Deze unit wordt veelal geplaatst in een druk bezocht winkelcentrum al waar passanten worden ondervraagd. Men kan dit onderzoek zowel op de
industriële als op de consumentenmarkt gebruiken. Mensen komen in de bus, bekijken het prototype
en worden dan ondervraagd. De onderwerpen kunnen divers zijn, het betreft veelal selectie van alternatieve producten, advertenties of concepten.
Caravanverzekering – Verzekering van een caravan, doorgaans inclusief inventaris en accessoires,
voortent en eventuele aanbouw zoals antenne, bordes, buitenverlichting e.d., tegen diefstal, brand
en beschadiging door een van buiten komend onheil. Veelal is ook gedekt de wettelijke aansprakelijkheid voortvloeiend uit het gebruik van de caravan.
Carenztijd – Een veelal korte periode, die aanvangt bij het plaatsgrijpen van het in de polis omschreven onzekere voorval waarover de verzekeraar op grond van de verzekeringsvoorwaarden geen
schade-uitkering verschuldigd is. De verzekeraar is uitsluitend uitkering verschuldigd over enig tijdvak
na verloop van de carenztijd.
Cargadoor – Van het woord cargo (scheepslading) afgeleide benaming voor scheepsbevrachter. Zie
ook ‘Bevrachting’.
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Cargo clauses – Zie ‘Institute cargo clauses’.
Carrièresprong – Een grote verhoging van het salaris door wisseling van functie of baan.
Carry over – Het verschijnsel dat de effecten van marketinginvesteringen zich over langere periode
dan de actieperiode uitstrekken. Zo kan een reclamecampagne ook na afloop nog effect hebben.
Carry-over effect – Het fenomeen dat reclame gemaakt in de ene periode nog een nawerking heeft
in een volgende periode.
Cartoontest – Vorm van marktonderzoek, waarbij de respondent zijn/haar visie mag geven in de
vorm van een antwoord op getekende situaties. Zie ook ‘Associatievraag’. Zie ‘Projectietechnieken’.
CAR-verzekering (1) – Ook wel Contract Works Insurance genoemd, omdat de term all risks te veel
belooft. De CAR-verzekering dekt gewoonlijk schade, gedurende de bouwperiode aan het bouwwerk
(inclusief de daarvoor bestemde materialen) ontstaan, door fouten in het ontwerp (faulty design),
gebruik van ondeugdelijke materialen (faulty material) of ondeugdelijke uitvoering.
CAR-verzekering (2) – Zie Constructie-All-Risks verzekering.
Cascading Style Sheet – Case sensitive: Hoofdletter-gevoeligheid. Indien een optie case sensitive is
wordt er rekening gehouden met de al dan niet gebruikte hoofdletters. De meeste zoekmachines zijn
niet case sensitive en kijken dus niet naar hoofdletter gebruik. Cascading Style Sheet (afgekort CSS) is
een techniek om de vormgeving van een website te bepalen. Zie voor meer info bij CSS.
Cascoschade – Zie ‘Cascoverzekering’, ‘Wagenschade’.
Cascoverzekering – De verzekering van het voertuig zelf, dus uitgezonderd de meegevoerde zaken,
losse accessoires e.d. en aansprakelijkheid. Vormt bij de motorrijtuigverzekering onderdeel van de
'all risks' verzekering.
Cascowoning – Een cascowoning is een woning die kaal wordt opgeleverd. Men levert een dragende
constructie op en de koper zorgt zelf voor zaken als installaties, afwerking van wanden en vloeren,
keuken en badkamer.
Case law – Het in rechterlijke uitspraken vastgelegde en ontwikkelde recht. Zie ook ‘Common law’.
Cash & Carry – Engels voor zelfbedieningssysteem.
Cash & Carry-groothandel – Engels voor zelfbedieningsgroothandel. Groothandelsvorm die weinig
service biedt (geen bediening, geen vervoer, geen financiering). Zie zelfbedieningsgroothandel.
Cash cow – Zie ‘Portfolio analyse’.
Cash flow (1) – Door de onderneming verkregen kasmiddelen die niet bestemd zijn voor uitgaven
welke direct betrekking hebben op het ondernemingsproces. Cash flow is dus bestemd voor investeringen, aflossing van leningen, enzovoort. De cash flow is gelijk aan de winst plus de afschrijvingen
minus de belastingen (winst voor belastingen + afschrijvingen – privéopnamen – winstbelastingen –
dividend – tantième). Bij het begrip cash flow in het kader van de portfolio analyse worden de verkregen kasmiddelen ook nog eens verminderd met de investeringen.
Cash flow (2) – (Anglicisme); synoniem: kasstroom. 1) Som van afschrijvingen en nettowinstvoor de
winstverdeling: bedrag dat vrij komt voor de vervangingsinvesteringen en de winstverdeling [euro/periode] {Interne Verslaggeving}. 2) Som van afschrijvingen en nettowinstna aftrek van vennootschapsbelasting: bedrag beschikbaar om te besteden aan dividend of reservering [euro/periode]
{Interne Verslaggeving}. 3) Som van afschrijvingen en nettowinstna de winstverdeling: bedrag dat
binnen de onderneming blijft en beschikbaar is voor investeringen [euro/periode] {Interne Verslaggeving}. 4) Stroom van te verwachten ontvangsten en/of uitgaven die samenhangen met een investeringsproject [euro/project] {Interne Verslaggeving}. 5) Saldo van te verwachten ontvangsten en
uitgaven die samenhangen met een investeringsproject [euro/project] {Interne Verslaggeving}. 6)
Stroom van te verwachten jaarlijkse ontvangsten en/of uitgaven die samenhangen met een investeringsproject [euro/project/jaar] {Interne Verslaggeving}. 7) Saldo van te verwachten jaarlijkse ontvangsten en uitgaven die samenhangen met een investeringsproject [euro/project/jaar] {Interne
Verslaggeving}. 8) Idem betekenis 4 t/m 7, maar dan als gerealiseerde stroom van middelen. 9) Varianten die afhangen van het gebruik van het woord in een specifieke situatie. Per keer kan men zich
de vraag stellen: ‘Wat bedoelt de auteur op dit moment met dit woord?’.
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Cash {Anglicisme} – 1) Amerikaanse term om het totaal aan contante betaalmiddelen aan te geven,
dus chartaal geld en giraal geld samen. Aangezien het girale geld meestal in de vorm van een creditcard wordt gezien, vallen de kredieten in rekening courant ook onder dit begrip. 2) Misconceptie: Kas
of kasgeld. Oorzaak van deze misconceptie is dat ‘kas’ een simpele vertaling is van ‘cash’. Zie ook:
cashflow in de vertaling van kasstroom, en kasvoorraad als onderdeel van het kasbeheer.
Cassatie – Vernietiging door de Hoge Raad van een vonnis of arrest van lagere rechters. Het instellen
van beroep bij de Hoge Raad noemt men in cassatie gaan.
Castverzekering – Deze verzekering dekt de schade die de producent van een film of videopresentatie lijdt als gevolg van ziekte, ongeval of overlijden van de meewerkende, op de polis genoemde,
acteurs. Uitgekeerd worden de aanvullende kosten die benodigd zijn voor het voltooien van de productie, of, wanneer voltooiing niet meer mogelijk is, de daadwerkelijke uitgaven gedaan in verband
met de productie.
Catalogushuis – Een catalogushuis is een woning, die wordt gebouwd volgens een kant en klaar ontwerp met een vaste bouwprijs. Het gaat hier vaak om systeembouw en er zijn diverse varianten.
Cataloguswinkel – Ook ‘Kijkshop’ of ‘Kijkwinkel’. Winkel waarin van alle aangeboden goederen een
exemplaar wordt tentoongesteld. Deze goederen staan ook in de catalogus van de winkel. Bij aankoop volgt directe levering uit het magazijn tegen contante betaling.
Catastrofemanagement – Na bijvoorbeeld een brand kan door een specialistische aanpak en samenwerking tussen verzekerde, verzekeraars, experts en aannemers worden bereikt dat de bedrijfsschade wordt beperkt. Door een combinatie van inventiviteit, creativiteit en ervaring gelukt het specialisten op het gebied van catastrofemanagement hogere kosten van versneld uitgevoerde te beperken.
Catastrofeobligatie – Obligatie die voor het eerst in het midden van de jaren negentig van de vorige
eeuw door herverzekeraars werd uitgegeven. De hoogte van het aan de belegger terug te betalen
bedrag is afhankelijk van het feit of een bepaalde natuurramp zich al dan niet voltrekt. De rentevergoeding op zulke meer risicovolle obligaties is hoger dan de rente die wordt verkregen op spaarrekeningen.
Catastroferisico – Zie ‘Calamiteitenrisico’.
Catastrophe bond – Zie ‘Catastrofeobligatie’.
Catastrophe cover – Vorm van herverzekering, meer bepaald de excess-of-loss herverzekering,
waarbij de schadevergoedingsverplichting van de herverzekeraar is gebaseerd op het totaal van de
verliezen, die voor de verzekeraar ontstaan uit een gebeurtenis, bijvoorbeeld een storm waarbij
meerdere verzekerde gebouwen beschadigd zijn of een grote kettingbotsing waarbij verschillende
verzekerden betrokken zijn. Een alternatieve benaming is 'per event cover'. Zie ‘Schadeexcedentcontract’.
Categorie – Een homogene klasse van personen/bedrijven/objecten. De categorie wordt vaak benoemd naar een specifiek kenmerk (bedrijfsomvang) of naar de grenzen van de categorie (leeftijd
tussen de 5 en 50 jaar).
Categorische verdeling/indeling – Indeling in categorieën volgens een kwantitatieve of kwalitatieve
beschrijving (bijvoorbeeld geslacht). De categorieën dienen zodanig geformuleerd te zijn dat een
waarneming in slechts één categorie valt.
Categorische verdeling/indeling – Indeling in categorieën volgens een kwantitatieve of kwalitatieve
beschrijving (bv. geslacht). De categorieën dienen zodanig geformuleerd te zijn dat een waarneming
in slechts één categorie valt. Wederzijdse uitsluiting.
Catshuis – De ambtswoning van de minister-president. Stamt uit de 17e eeuw en is genoemd naar de
eerste eigenaar uit die tijd, Jacob Cats.
Causa proxima – Causaliteitsleer waarbij als oorzaak van de schade wordt aangemerkt: de laatste
omstandigheid die aan het intreden van de schade voorafging en deze noodzakelijkerwijs deed intreden. Zie ‘Causaliteitsleer’.
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Causa remota – Causaliteitsleer waarbij als oorzaak van de schade wordt aangemerkt: de omstandigheid, die in de keten der opeenvolgende gebeurtenissen het verst verwijderd is van het intreden
van de schade, maar die de schade bij een normale gang van zaken redelijkerwijs tot gevolg moest
hebben (wordt toegepast in de meeste continentale landen). Zie ‘Causaliteitsleer’.
Causaal onderzoek – Onderzoek dat is gericht op het geven van verklaringen voor relaties tussen
variabelen, meestal twee: prijs/gekochte hoeveelheid, verkrijgbaarheid/gekochte hoeveelheid. Zijn
er meer dan twee variabelen, dan zal men trachten via experiment het causale verband vast te stellen.
Causaal verband – Het verband dat bestaat tussen oorzaak en gevolg met inachtname van de toepasselijke Causaliteitsleer.
Causale aansprakelijkheid – Zie ‘Aansprakelijkheidsleer’.
Causaliteitsleer (1) – Een schade vloeit vaak voort u¡t een keten van elkaar opvolgende gebeurtenissen. Een belangrijke vraag, die zich dan voordoet, is de vraag aan welke van de gebeurtenissen of
oorzaken de schade moet worden toegerekend. De causaliteitsleer beoogt antwoord te geven op de
vraag naar oorzaak en gevolg. In de Nederlandse rechtspraak wordt als oorzaak van de schade aangemerkt: de omstandigheid, die in de keten der opeenvolgende gebeurtenissen het verst verwijderd
is van het intreden van de schade, maar die de schade bij een normale gang van zaken redelijkerwijs
tot gevolg moest hebben. Deze leer wordt de leer van de 'adequate veroorzaking' of 'causa remotaleer' genoemd. In de praktijk wordt tegenwoordig ook het principe van 'toerekening naar redelijkheid' gehuldigd. Bij toepassing hiervan hangt de omvang van de schadevergoedingsverplichting af
van het antwoord op de vraag of de verschillende schadefactoren naar redelijkheid aan degene, die
voor de gebeurtenis aansprakelijk is, kunnen worden toegerekend. In de Angelsaksische landen
wordt, zij niet meer in alle consequenties, de 'causa proxima-leer' toegepast. Daarbij wordt als oorzaak van de schade aangemerkt: de laatste omstandigheid, die aan het intreden van de schade voorafging en deze noodzakelijkerwijs deed intreden.
Causaliteitsleer (2) – Leer die aangeeft wanneer een verband van oorzaak en gevolg mag worden
aangenomen. Vooral in het aansprakelijkheidsrecht is oorzaak en gevolg van belang. Maar ook voor
het verzekeringsrecht, omdat in het algemeen de verzekeraar slechts verplicht is díe schade te vergoeden, die het gevolg is van een schadeoorzaak die door de verzekering wordt gedekt.
Cautie – Bij een ernstig verkeersongeval met (vermeende) aansprakelijkheid hiervoor, evenals voor
andere wetsovertredingen wordt in sommige landen de dader in hechtenis genomen en beslag gelegd op de hem toebehorende zaken. Invrijheidstelling, teruggave en opheffing van het beslag van de
ingenomen goederen kan dan worden verkregen door het betalen aan de overheid van een waarborgsom of het stellen van zekerheid, die 'cautie' wordt genoemd. In de motorrijtuig-, vervoerdersaansprakelijkheids- en rechtsbijstandverzekering is bepaald dat de verzekeraar deze cautie bij een
gedekte schade zal betalen met dien verstande dat de verzekerde de cautie aan de verzekeraar dient
terug te betalen zodra deze door de buitenlandse overheid is vrijgegeven.
CBS – Centraal Bureau voor de Statistiek. In een EU-verordening is vastgelegd wanneer u als ondernemer een afzonderlijke opgaaf aan het CBS moet verstrekken. Welke gegevens u moet leveren,
hangt af van de hoogte van uw omzet. U moet de gegevens over intracommunautaire transacties
rechtstreeks verstrekken aan het CBS.
CcTLD – ccTLD is de afkorting van country code Top Level Domain en uitsluitend bedoeld voor landen. Een alom bekent voorbeeld van een ccTLD is natuurlijk .nl. Een ccTLD bestaat altijd uit twee
letters, meestal de landenafkorting, deze zijn gedefinieerd in de ISO 3166-1 alpha-2 landencodes. Zie
voor meer bij TLD.
CDD – Customer due diligence
CEA – Comité Européen des Assurances
CEBUCO – Centraal Bureau voor Courantenpubliciteit.
CEBUCO-gebied – Centraal Bureau voor Couranten Publiciteit. Dit bureau heeft Nederland verdeeld
in verzorgingsgebieden met verzorgingscentra.
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Cedent – Iemand, die een vordering via een cessie op een ander overdraagt. Bij herverzekering is de
cedent de verzekeraar die een herverzekeringscontract afsluit bij een herverzekeraar en in het kader
van dit contract risico overdraagt aan de herverzekeraar.
Ceding commission – Een voornamelijk bij proportionele herverzekering voorkomende vergoeding,
veelal uitgedrukt in een percentage van de herverzekeringspremie van het betreffende contract. De
ceding commission of herverzekeringscommissie wordt door de herverzekeraar aan de cedent betaald als compensatie voor alle of een gedeelte van de acquisitie- en andere kosten.
Ceel – Een door een veem bij acceptatie van zaken voor opslag af te geven bewijsdocument. Indien
de zaken tegen brandschade verzekerd worden door bemiddeling van het veem onder de veempolis
wordt daarvan aantekening op de ceel gesteld; men spreekt dan van een ceel met assurantie of een
verzekerde ceel. Een ceel is een geschikt beleningsobject.
Cel – De kleinste eenheid in een kruistabel.
Celmethode – Een matrix van belangrijke segmentatiecriteria.
CE-markering – De CE-markering die op veel producten te vinden is geeft aan dat het product voldoet aan de daarvoor geldende regels binnen de Europese Economische Ruimte (EER: de Europese
Unie plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland). CE staat hierbij voor Conformité Européenne, wat
zoveel betekent als in overeenstemming met de Europese regelgeving. Bijzonder is op te merken dat
deze term nergens in een Europese richtlijn terug te vinden is. De CE-markering is geen keurmerk. De
procedures voor het aanbrengen van de CE-markering zijn gebaseerd op het EU-besluit 93/465/EEG.
De aanleiding tot dit besluit vormt "Europa 1992" waarbij het vrij verkeer van personen (Schengenakkoorden) en goederen wordt nagestreefd. De verschillende nationale eisen die tot dat moment
van kracht waren, vormden een de facto handelsbarrière. Het doel van de CE-markering is dus tweeledig van aard. Enerzijds is het doel de vrije handel binnen de lidstaten te bevorderen terwijl anderzijds de veiligheid in het gebruik van de producten wordt verhoogd.
Census – Volkstelling waarbij iedereen wordt ondervraagd. Staat tegenover steekproef. Bij een census wordt iedereen ondervraagd. Het is dus geen steekproef, want daarin wordt slechts een deel van
de populatie ondervraagd. Pas op met het woord minicensus.
Centraal Informatiesysteem Systeem – Door verzekeraars opgerichte stichting om verzekeringsfraude tegen te gaan door op een centraal punt gegevens te verzamelen met betrekking tot schadeclaims
die werden ingediend en die kunnen worden vergeleken met reeds aanwezige gegevens. Door de
vele schademeldingen kunnen combinaties worden gemaakt en kan opvallend claimgedrag worden
vastgesteld.
Centraal Testamenten Register – Het Centraal Testamentenregister is een database waarin wordt
bijgehouden wie, wanneer en bij welke notaris een testament heeft laten (op)maken. Het register
biedt geen inzage in de inhoud van het testament, maar beantwoordt wel de vraag of een overledene een testament heeft en bij welke notaris deze zich bevindt. Iedere notaris kan namens de erfgenamen het CTR raadplegen. Als particulier kunt u dit ook (kosteloos) nagaan. U krijgt echter niet zomaar inzage in het Centraal Testamentenregister.
Centraal thema – Thema dat bij de vaststelling van de propositie door de tijd heen op de voorgrond
zal worden geplaatst. Dit thema kan slaan op de instrumentele eigenschappen van het product, op
de emotionele eigenschappen van het product of op een combinatie van beide.
Centrale databasetechnologie – Technologie waarbij een softwareprogramma gegevens niet opslaat
in allerlei eigen bestandsformaten, maar gebruikmaakt van een centrale gegevensbank.
Centrale examinering – In het mbo komen er centrale examens voor taal en rekenen. De beroepsexamens in het mbo zijn geen centrale examens.
Centrale grootheid – De centrale grootheid is de grootheid die bovenaan staat in het schema van
een bedrijfseconomisch model. Het is de spil waar het probleem om draait, het herkenningspunt van
waaruit je een PAD kunt construeren. Bij fundamentele vraagstukken is dit de gevraagde grootheid in
de berekening. Maar bij contraire vraagstukken is de waarde van de centrale grootheid gegeven en is
één van de oorspronkelijke gegevens tot gevraagde grootheid verheven. Aangezien je bij het oplosUitgeverij Streutker
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sen van vraagstukken de neiging hebt om vanuit de gevraagde grootheid op zoek te gaan naar het
netwerk wat eronder zit, kom je bij contraire vraagstukken in de problemen. Daar moet je immers
naar boven kijken. Dat betekent dat je moet ontdekken welke van de beschikbare gegevens in feite
de centrale grootheid uit het schema is.
Centrale productwaarden – Essentiële eigenschappen die de consument verwacht van een productsoort, los van de specifieke eigenschappen van een merk. Deze essentiële eigenschappen zijn in te
delen in instrumentele en emotionele eigenschappen. De centrale productwaarden zijn van belang
bij het vaststellen van de reclameboodschap. Rationele en emotionele behoeftebevredigende waarden die samen het generieke product vormen. We spreken van impressieve emotionele waarden
indien deze behoeftebevredigende waarden door de consument innerlijk worden beleefd (het beleven van gemak, gevoel van veiligheid), en van expressieve emotionele waarden indien deze op anderen zijn gericht (status, prestige).
Centrale tendentie – Karakteristiek van een massa. Wordt aangegeven door middel van verhoudingscijfers en gemiddelden die uit de massa zijn berekend. Enkele maatstaven voor de centrale tendentie zijn: 1) het ongewogen rekenkundig gemiddelde: dit wordt verkregen door alle waarnemingen
op te tellen en ze te delen door het aantal; 2) het gewogen rekenkundig gemiddelde: elke waarneming wordt vermenigvuldigd met een belangrijkheidsfactor. De producten worden opgeteld en gedeeld door de som der toegekende gewichten (of belangrijkheidsfactoren); 3) de modus: de waarneming met de hoogste frequentie (die het meest voorkomt); 4) de mediaan: de middelste van alle
waarnemingen. Bij een even aantal waarnemingen neemt men voor de mediaan de halve som van de
middelste twee waarnemingen; 5) kwantielen: grootheden die de massa onderverdelen in gelijke
hoeveelheden.
Centralisatie – Organisatiesysteem waarbij beslissingen zo hoog mogelijk in de hiërarchie worden
genomen.
Centralised Computing Services – Het op continue basis beheren en bedienen van apparatuur voor
centrale gegevensgerichte informatiesystemen voor cliënten.
Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) – Het CVS produceert statistische informatie met betrekking tot risicostatistieken, statistieken over de rendementen van de verschillende branches van schadeverzekeringen en statistische informatie m.b.t. tarieven en voorwaarden van de diverse verzekeringsproducten. Ook worden allerlei ad hoc onderzoeken uitgevoerd.
CEO – CEO is de afkorting van Chief Executive Officer, wat een Engelse titel is voor een algemeen
directeur van een bedrijf. De afkorting CEO wordt ook steeds meer in Nederland gehanteerd voor
een algemeen directeur. Een CEO is vaak eindverantwoordelijke of, indien er binnen een bedrijf een
raad van bestuur aanwezig is, diegene die verantwoordelijk is voor het monitoren en bijsturen van de
gang van zaken binnen een bedrijf. Hij is leidinggevende op het hoogste niveau.
Certificaat – Een getekend document waarin bevestigd wordt dat een verzekering is gesloten voor
een bepaald risico. In het certificaat zijn de belangrijkste gegevens van de verzekering en de belangrijkste polisvoorwaarden opgenomen. Verzekeringscertificaten komen veel voor bij goederentransportverzekering, waar het certificaat onderdeel vormt van de vervoersdocumenten die met de goederen meereizen. Tevens worden ze gebruikt bij bloc-polissen.
Certificaat, Assurantie – Schriftelijke verklaring van een makelaar of verzekeraar dat het daarin omschreven risico verzekerd is krachtens een verzekeringsovereenkomst, die dekking biedt in de vorm
van een contract. In de praktijk stelt de makelaar of verzekeraar wel in blanco door hem ondertekende assurantiecertificaten ter beschikking van de verzekeringnemer.
CESR – Committee of European Securities Regulators: samenwerkingsorgaan van beursorganisaties
binnen Europa.
Cessie (1) – Cessie is de levering van een vordering op naam. Hiervan moet een authentieke akte of
onderhandse geregistreerde akte opgemaakt worden. Een voorbeeld hiervan: Bedrijf X heeft een
klant, mevrouw Y, die haar rekening niet betaalt. Bedrijf X heeft nu een 'vordering op naam' tegenover mevrouw Y. Het bedrijf heeft nu de mogelijkheid deze vordering te verkopen aan een incassoUitgeverij Streutker
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bureau. Het incassobureau betaalt de loodgieter daarvoor een bepaalde prijs (dit bedrag kan wat
lager zijn dan de oorspronkelijke rekening: het bureau neemt immers ook het risico van niet-betaling
over), en deze 'cedeert' de vordering aan het incassobureau. Vanaf dat moment heeft mevrouw Y
geen schuld meer aan bedrijf X, maar aan het incassobureau.
Cessie (2) – De overdracht van een schuldvordering, waarbij de betreffende schuldvordering overgaat van een crediteur (cedent) naar een nieuwe crediteur (cessionaris, herverzekeraar). Ten opzichte van de debiteur treedt de cessie pas in werking na de mededeling van de overdracht. Ook levering
van een vordering op naam. Zie ook ‘Akte van cessie’, ‘Cedent’, ‘Herverzekeraar’.
Cessieclausule – Clausule, die wordt gebruikt bij de brandverzekering van roerende zaken indien
deze door de verzekerde tot zekerheid voor een door hem aangegane schuld aan zijn schuldeiser in
pand zijn overgedragen. Meestal bedingt de schuldeiser daarbij tevens de overdracht (cessie) door
de verzekerde schuldenaar van de rechten uit de verzekeringsovereenkomst.
Cessionaris – Accepterende verzekeraar (ook ‘Cedent’) c.q. risicodragende partij bij herverzekering.
Ceteris paribus – Letterlijk: als het overige gelijk blijft. Hier: als alle andere variabelen gelijk blijven.
Ceteris paribus clausule – Zie ‘Verschuiving van de vraagcurve’.
Ceteris paribus voorwaarden van een collectieve aanbodfunctie – De prijzen van de productiefactoren, stand van de techniek en het aantal aanbieders.
CF (Anglicisme): Conceptual Framework – Een Conceptual Framework is een coherent systeem van
onderling gerelateerde doeleinden en fundamenten, welke kunnen leiden tot consistente standaarden. Zij beschrijft de aard, de functie en de beperkingen van de financiële berichtgeving (FASB) {Externe Verslaggeving}.
Cfi – Centrale Financiën instellingen. Sinds 1 januari 2010 vormt Cfi samen met IB-groep één organisatie: Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).
CFR – Cost and freight
CFV: Centraal Fonds Volkshuisvesting – Overheidsinstantie die namens het ministerie van VROM
toezicht houdt op de woningcorporaties en de verbindingen die zij zijn aangegaan om te zien of zij
over voldoende eigen vermogen beschikken. Daartoe heeft het CFV een eigen grootheid gecreëerd
om corporaties en hun verbindingen onderling te vergelijken en te beoordelen: het weerstandsvermogen. {Externe verslaggeving voor niet commerciële organisaties}
CGB – Zie ‘Commissie Gelijke Behandeling’.
Channel captain – Een van de schakels in een distributiekanaal die de leiding in het distributiekanaal
op zich neemt: hij zorgt ervoor dat, ondanks de belangentegenstelling tussen de schakels, een gecoördineerd distributiekanaal, dus een verticaal marketingsysteem,ontstaat. Zie ook ‘Verticaal marketingsysteem’.
Character merchandising – Promotie waarbij gebruik gemaakt wordt van bekende persoonlijkheden.
Chartaal geld – Bankbiljetten en munten samen. Het chartaal geld is een onderdeel van de contante
middelen ofwel de cash.
Chase demand strategy – Zie ‘Afstemmen vraag en aanbod van diensten’.
Chatbox (babbelbox) – Ontmoetingsplaats voor mensen die met behulp van elektronische middelen
met elkaar communiceren. Ook wel babbelbox genoemd. Zie ook ‘Internet Relay Chat (IRC)’.
Check out – Engels voor kassa of afrekenpunt in een supermarkt.
Checklist (1) – In de betekenis van controlelijst gebruikt bij marktonderzoek. Hulplijst bij het voeren
van open vraaggesprekken. Alle op de lijst staande onderwerpen moeten aan de orde komen. Het is
geen vragenlijst, maar een hulpmiddel om te voorkomen dat de ondervrager een onderwerp vergeet.
Als begrip komt het in vele andere varianten voor.
Checklist (2) – Lijst van factoren die bij een bepaalde beslissing een rol kunnen spelen.
Cheques – Zie ‘Geldclausule’.
Chief Executive Officer – Chief Executive Officer is een algemeen directeur van een bedrijf. Vaak
wordt voor een Chief Executive Officer de afkorting CEO gebruikt. Zie aldaar voor meer informatie.
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Chipkaart – Plastic kaart voorzien van een chip, die wordt afgegeven door een bank aan een rekeninghouder. Na het opladen van de chip kan de rekening- houder hiermee betalingen verrichten. Bij
de tegenpartij wordt het betrokken bedrag automatisch bijgeschreven op de bankrekening.
Chômageverzekering – Chômage betekent stilstand, ook werkloosheid. Assurance chômage is een
Franse term voor bedrijfsschadeverzekering; betekent dus niet werkloosheidsverzekering. Zie ook
‘Bedrijfsschadeverzekering’.
Chrome OS – OS is een opensource besturingssysteem wat Google heeft ontwikkeld. Het systeem is
gebaseerd op de webbrowser van Google Chrome en de Linuxkernel.
Chronologisch beginsel (1) – Wettelijke regeling waarin wordt bepaald dat, wanneer twee of meer
verzekeringen tegelijkertijd zijn afgesloten voor hetzelfde risico en risico-object, de oudste verzekering voorgaat op de jongere verzekering(en). Wanneer de oudste verzekering de volle waarde dekt
dient deze als enige de schade te vergoeden. Wanneer de oudste verzekering niet voldoende dekking
biedt blijft de jongere verzekering van kracht voor dat deel, dat nodig is om samen met de oudste
verzekering de gehele waarde te dekken. Aangezien het chronologisch beginsel geen dwingend recht
is wordt er in de praktijk wel van afgeweken door plaatsing van de gemeenschapsclausule op de polis.
Chronologisch beginsel (2) – Een onder het oude verzekeringsrecht toegepaste systematiek om te
bepalen welke verzekeraar door de verzekerde kon worden aangesproken in geval van meervoudige
verzekering. Ook wel prioriteitsbeginsel of anciënniteitbeginsel genoemd. De onder het huidige verzekeringsrecht toepasselijke systematiek is vastgelegd in artikel 7:961 van het Burgerlijk Wetboek.
CIC – Calamiteiten Informatie Centrum
CIF – Cost, insurance and freight
CINOP – CINOP adviseert en ondersteunt ministeries, onderwijsinstellingen, branches en bedrijven
bij het verbeteren en organiseren van leren en opleiden. De organisatie ontwikkelt gevalideerde
praktijkkennis voor het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Ziw www.cinop.nl.
CIP – Carriage and insurance paid to
CIS – Centraal Informatiesysteem Schade
Citogroep – De Citogroep ontwikkelt toetsen, examens en examensystemen voor het beoordelen van
leerlingen en cursisten en van onderwijsleerprocessen en onderwijssystemen. www.citogroep.nl
Citycentrum – Zie ‘Stadscentrum’.
Citycentrum – Zie Stadscentrum.
Citymarketing – De marketing van een stad als vestigingsplaats voor potentiële bedrijven en personen, als attractie van toeristen, als uitgangscentrum voor bewoners/omwonenden, etc.
Civiel plafond – Op grond van art. 2 van de Verhaalswet Ongevallen Ambtenaren heeft de uitkerende
instantie een verhaalsrecht voor de krachtens rechtspositieregeling aan een ambtenaar verleende
uitkering of verstrekking. Ingevolge art. 3 VOA is dit verhaalsrecht jegens de aansprakelijke derde
beperkt door het zogenaamde civiel plafond. Volgens jurisprudentie kan met dit civielplafondcriterium gebroken worden als de inkomensschade omvangrijker is dan de vergoeding die
men binnen de grenzen van het civiel plafond kan vorderen.
Civiel recht – Het civiel recht regelt de rechtsbetrekkingen van de burgers onderling. In het civiel
recht moet de burger, wanneer hij zich in zijn belangen geschaad voelt doordat een ander de rechtsregels overtreden heeft, zelf moeten optreden en de overtreder als tegenpartij in een civiele procedure voor de rechter moeten dagen. Zie ‘Privaatrecht’.
Civiele partij – Partij in een civiele procedure. Zie ook ‘Beledigde partij’.
Civiele zaak – Gerechtelijke procedure ter zake van het burgerlijk recht.
Civil commotion – Plaatselijke (burgerlijke) onlusten. Begrip uit de Engelse molestclausule. Zie ook
‘Free of Capture and Seizure’.
Civil law – Het civil-lawstelsel vindt zijn oorsprong in het Romeinse recht. Het is vooral te vinden in
continentaal Europa en heeft zich van daaruit verspreid naar andere werelddelen. Kenmerkend voor
dit Romeinsrechtelijk stelsel is dat het recht wordt vastgelegd in wetboeken. Zie ook ‘Common law’.
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Civil strife – Burgertwist. Begrip uit de Engelse molestclausule. Zie ook ‘Free of Capture and Seizure’.
Civil war – Burgeroorlog. Begrip uit de Engelse molestclausule. Zie ook ‘Free of Capture and Seizure’.
CL – Consequential loss
Claim (1) – Bewering in een reclame-uiting over de werking van/eigenschappen van het product.
Claim (2) – Eis, vordering. Zie ook ‘Aanspraak’.
Claim (3) – Schadevordering die uit hoofde van een verzekeringsovereenkomst door de verzekerde
bij de verzekeraar wordt ingediend.
Claims made – Term in gebruik bij aansprakelijkheidsverzekeringen: er wordt mee aangegeven dat
een schadeclaim in beginsel (nl. behoudens uitsluitingen) onder de dekking valt als deze zich heeft
geopenbaard, is ingesteld én aangemeld tijdens de looptijd van de verzekering - ook al zou de oorzaak van de schade vóór de ingangsdatum liggen.
Claimsmade dekking – Wanneer een aansprakelijkheidsverzekering op basis van een claimsmade
dekking is gesloten, is het voor de vraag of er dekking is bepalend dat de vordering tot schadevergoeding tegen de verzekerde tijdens de verzekeringsduur is ingesteld en dat hij deze tijdens de verzekeringsduur heeft gemeld bij de verzekeraar. Het doet er daarbij niet toe wanneer de schade feitelijk is veroorzaakt, met andere woorden: 1) inloop (schade veroorzaakt voor de aanvang van de contractsduur van de verzekering) is in beginsel gedekt; 2) uitloop (schade veroorzaakt tijdens de contractsduur van de verzekering, maar pas gevorderd bij de verzekerde, c.q. gemeld bij de verzekeraar,
na afloop van de contractsduur) is uitgesloten. Veel aansprakelijkheidsverzekeraars hanteren tegenwoordig deze vorm van dekking. Andere systemen zijn het 'act committed systeem' en het 'lossoccurrence systeem'.
Classificatie – Het indelen van personen of objecten in elkaar uitsluitende klassen of categorieën. Zie
categorie.
Clausule – Bepaling in een overeenkomst. In een overeenkomst van verzekering wordt hiermee in
het bijzonder bedoeld een bepaling die dient tot uitbreiding of beperking van de standaard- of gebruikelijke condities. In de praktijk worden zij doorgaans met enkele woorden of letters aangeduid,
bijvoorbeeld verzorgingsclausule, vrij van molest. Bepalingen, die in een contract worden opgenomen om bepaalde onderwerpen uit een overeenkomst meer specifiek te regelen. Bij verzekeringsovereenkomsten wordt door middel van clausules de standaarddekking van de polis uitgebreid of
beperkt of worden speciale eisen gesteld, bijvoorbeeld met betrekking tot schadepreventie.
Clausuleblad – Document dat wordt gehecht aan een verzekeringspolis en waarin een aantal (standaard) clausules zijn opgenomen. Op het polisblad van de betreffende verzekeringspolis is aangegeven welke clausules van het clausuleblad op deze polis van toepassing zijn.
Clean up – De georganiseerde zorg om vervuiling van het milieu tegen te gaan.
Click fraud – Click fraud ofwel klikfraude is een vorm van Internet fraude waarbij clicks op bijvoorbeeld een advertentie op een onnatuurlijke wijze plaats vindt. Met de opkomst van internet marketing en online advertising met behulp van tekst links of andere typen van advertenties (banner)
neemt ook klikfraude toe. Enkele motivaties van klikfraude: kan financiële winst opleveren, concurrerend voordeel, wraak en chantage zijn. Google definieert klikfraude als volgt: "any method used to
artificially and/or maliciously generate clicks or page impressions". Er zijn verschillende advertentiesystemen. Er zijn systemen waarbij je geld verdient per klik. Andere systemen vereisen een bedrag of
budget waarna een advertentie getoond zal worden. Het voordeel hiervan is dat je meer bezoekers
kunt trekken. Ook klikfraude kan opgedeeld worden in twee soorten. Een welbekend voorbeeld van
advertenties zijn de Google advertenties op websites. Adverteerders ontvangen een bedrag per klik.
Het totaalbedrag kan gestimuleerd worden door er zelf veelvuldig op te klikken. Onder anderen
Google heeft verschillende middelen om te detecteren of men niet op hun eigen advertenties klikken. Een hiervan is een ip controle. Waterdicht is dit uiteraard niet. Men kan opdracht geven aan
anderen om vanaf een eigen computer op de advertenties te klikken. Een gevolg is dat diegene die
klikfraude pleegt, uit het partnerschap wordt gehaald, eventuele verdiensten worden dan ook niet
meer uitbetaald. Er is zelfs een kans dat je vervolgd zult worden. Een andere reden om aan klikfraude
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te doen, is om een concurrent als het ware uit te spelen door zijn budget uit te putten. Bedrijven
betalen een bedrag om opgenomen te worden tussen de advertenties. Zodra dat bedrag naar aanleiding van clicks op is, zal de advertentie verdwijnen uit bijvoorbeeld de gesponsorde koppelingen.
Door, als concurrent zijnde van het betreffende bedrijf, veelvuldig op hun advertentie te klikken, zal
hun budget opgeraken met als resultaat dat de advertentie verdwijnt. Wanneer men zelf ook een
advertentiecampagne heeft lopen, zal de eigen advertentie juist boven de advertentie van de concurrent verschijnen. In de praktijk zijn verschillende tactieken toegepast. Er zijn robots ingezet om
advertentiekliks te simuleren, maar ook wordt er fraude op menselijke wijze gepleegd op grote
schaal. In India werden mensen, zoals huisvrouwen en studenten, betaald voor het aanklikken van
advertenties. Het maandloon hield 100 tot 200 dollar in.
Click Rank – Click Rank is in feite hetzelfde als Visit Rank. Door de clicks in de zoekmachine resultaten
pagina's te meten weten de zoekmachines welke sites het beste passen bij de zoekopdrachten. In
1998 experimenteert Direct Hit met dit algoritme, maar echt succesvol blijkt het niet. Google monitort de clicks in haar resultaten ook. Achter de links in de organische resultaten van de zoekmachine
zit een javascript verborgen die aan Google doorgeeft welke clicks er worden gemaakt in de resultaten pagina's. Er zijn vermoedens dat Google deze data gebruikt voor het verbeteren van haar rankings, maar de invloed voor zoekmachine optimalisatie is beperkt. Een variant van Click Rank wordt
gebruikt in Google Adwords. Sites met een hoge Click-through ratio krijgen een push en kunnen hoger worden getoond.
Click through rate (C.T.R.) – Het aantal banners dat is aangeklikt door bezoekers ('click through') als
percentage van het totaal aantal bezoekers. Deze statistieken worden vaak bijgehouden door een
onafhankelijke, derde partij. Een maat voor de opvallendheid van de banner en de doeltreffendheid
van de campagne in zijn geheel.
Click vast rente – De click vast rente is een variabele rente waarbij men contractueel een plafond
afspreekt tot waar de variabele rente kan stijgen. Wanneer de variabele rente het plafond ‘raakt’
klikt de rente vast tegen dat rentepercentage tot het einde van de vooraf gestelde duur van de ‘clickvast’-periode.
Click, click through – Men spreekt van een click through als een bezoeker op een banner klikt en
daarmee de achterliggende pagina opvraagt. Deze kan productinformatie bevatten, maar ook bijvoorbeeld een enquête.
Click-through-ratio – Het aantal klikken op een uiting of tekstlink, afgezet tegen het aantal views van
die uiting uitgedrukt in procenten. Stel er staat een banner op een pagina welke 5000 views per dag
heeft. De banner wordt dus 5000 keer getoond (echter kan ook twee keer aan dezelfde bezoeker
worden getoond, het gaat hier om views niet om bezoekers). Als er uiteindelijk 200 keer op de banner geklikt wordt (ook die kan twee of meer keer door een en dezelfde gebruiker gebeuren) dan is de
click-through-ratio 4% (200/5000×100).
Client (1) – De tegenpool van een server. Tot op zekere hoogte vergelijkbaar met het woord consument in tegenstelling tot producent. Een client is een computer die bij een server om een bepaalde
dienst vraagt, bijvoorbeeld het opvragen van een internet pagina. Dit onderscheid is niet altijd makkelijk te maken. In sommige gevallen is een computer zelfs client en server tegelijkertijd.
Cliënt (2) – Een in art. 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) gedefinieerd begrip: een persoon aan wie een financiële onderneming een financiële dienst verleent of aan wie deze voornemens
is een financiële dienst te verlenen. Zie ook ‘Financiële dienst’, ‘Financiële onderneming’.
Client (3)– Onder client kan verschillende aspecten worden verstaan, afhankelijk van de context
waarin het gebruikt wordt. Op ICT-gebied is een client een toepassing die een request uitvoert. Dit is
een aanvraag tot informatie of actie, deze wordt uitgevoerd op een server, waarna de server een
response ofwel antwoord terug geeft. Op internet-gebied vallen browsers, FTP-programma's en ook
email-programma's (zoals outlook) onder clients. Er wordt dan ook gesproken over webclients, FTPclients of mailclients. Deze programma's maken gebruik van een server. Een browser vraagt informatie op op een server, deze gegevens worden door de browser verwerkt tot een leesbare website.
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Voor een mailclient geldt dat er mailberichten van een server worden gehaald en op een gebruiksvriendelijke manier gepresenteerd worden door de mailclient.
Client side caching – Bij client side caching worden documenten door de client opgeslagen. Een illustrerend en wel bekend voorbeeld is wanneer je met een browser op het Internet surft. Bij het bekijken van een pagina worden onder anderen afbeeldingen, externe javascript-bestanden en externe
stylesheets op de computer (tijdelijk) opgeslagen door de client, in dit geval de browser. De plaats
waar deze bestanden opgeslagen worden wordt de cache genoemd, de bestanden die hierin worden
geplaatst heten vanzelfsprekend cache bestanden. Het voordeel is dat deze cache bestanden bij een
volgend bezoek niet van de server geladen hoeven te worden waar de website op staat, maar dat
deze uit lokale mappen van de eigen computer gehaald kunnen worden. Dit beperkt de laadtijd bij
een website. Een nadeel van gecachede bestanden is dat wanneer een stylesheet op de server-kant
aangepast is, dit niet direct invloed heeft op de presentatie van de website doordat de computer
alsnog de gecachede stylesheet toepast. Dit kan soms een vreemde vormgeving van de website als
gevolg hebben wanneer er relatief grote veranderingen zijn aangebracht in de originele stylesheet.
Een gemiddelde browser heeft een optie om cache bestanden te verwijderen zodat bij een eerst
volgende bezoek aan een website de benodigde bestanden opnieuw gecached zullen worden. Op
deze manier zal de browser weer de meest recente versies van bestanden gebruiken. Met behulp
van server headers kan aangegeven worden of een pagina gecached mag worden en wanneer de
pagina voor het laatst is aangepast. Browsers maar ook crawlers kunnen deze informatie gebruiken
om te controleren of er een (nieuwe) cache aangemaakt moet worden van een pagina.
Client-server-architectuur – Architectuur van hardware, systeemsoftware en toepassingen die gericht zijn op optimale gebruikersvriendelijkheid. pc's en bijbehorende software (clients) worden gebruikt voor de uiteindelijke, veelal grafische, presentatie van informatie. De server (bijvoorbeeld een
mainframe) wordt gebruikt voor eenmalige opslag, bewerking, beveiliging en besturing van de distributie van informatie.
Clinch rate – Zie ‘Conversiegraad’.
Cloaking – Cloak is het Engelse woord voor dekmantel. Cloaking betekent dus eigenlijk verbergen.
Cloaking is een spamtechniek die nog steeds gebruikt wordt om hoger te komen in de zoekmachines.
Middels bepaalde technieken laat men aan de Google Spider of crawler een andere, geoptimaliseerde, pagina zien dan aan de bezoeker. Hierdoor kan men op woorden welke niets met de site te maken hebben toch hoog scoren. Echter cloaking is inmiddels algemeen bekend als Zoekmachine spam
en levert je dan uiteindelijk altijd wel een Penalty op.
Closed market – Er bestaat een potentiële vraag van industriële bedrijven maar de vrager voldoet
aan z'n eigen vraag.
Cloud Computing – Cloud wordt als metafoor gebruikt voor het Interne en Computing betekent letterlijk vertaald informatica. Het gaat om computergebruik gebaseerd op internet, je gebruikt bijvoorbeeld applicaties en software via het Internet dus niet meer vanaf je eigen pc zoals dat nu het
geval is bij de standaard besturingssystemen. Deze techniek maakt gebruik van bijv. SaaS, Web 2.0 en
andere nieuwe technologieën.
Clubverzekering – Onderlinge verzekering van redersrisico’s, voornamelijk bestaande uit aansprakelijkheidsrisico’s, die niet onder de normale cascopolissen kunnen worden gedekt. Deze onderlingen
worden wel (reders)clubs genoemd. Zie ook ‘Protection and Indemnity Association’, ‘Protection and
Indemnity Insurance’.
Clubwinkel – Winkel waarin de verkoop uitsluitend aan de leden geschiedt. Personeelsverenigingen
hebben vaak zo'n winkel. Men koopt dan (gezamenlijk) goedkoop in. Ook boekenclubs zoals Boek en
Plaat behoren tot deze categorie. Hier is de band met de leden echter veel geringer.
Cluster – Groep personen of objecten met eenzelfde kenmerk of voorkeur. Een groep huisvrouwen
of een groep mensen met dezelfde smaak, met dezelfde denkbeelden.
Clusteren – Het samenvoegen van antwoorden of personen tot groepen die veel overeenkomst vertonen ten aanzien van bepaalde aspecten.
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C-merk – Relatief onbekend merkartikel met een vaak lage kwaliteitsperceptie en een regionale of
beperkte distributie waarvoor nauwelijks of geen media-inspanning geschiedt anders dan door de
handel. Zie ook ‘Merkartikel’.
CMR-verdrag – Convention relative au contrat de transport international de Marchandises par Route
(wegvervoer)
CMS – Afkorting voor Content Management Systeem, zie aldaar.
CMS – Combined marine surcharges.
CMS (Anglicisme): Cost Management System – Kosten beheersingssysteem op basis van standaarden
en vergelijking van werkelijke en toegestane kosten.
Coachen (1) – Coachen houdt in dat je een medewerker, collega of team - coachee of coachees helpt werkgerelateerde doelen te verwezenlijken en zich verder helpt te ontwikkelen. Als coach help
je de ander leren. Niet door te onderwijzen, maar door te inspireren en te ondersteunen. Hierdoor
ben je in staat het zelfreflecterende en zelfsturende vermogen van de coachee(s) optimaal te stimuleren.
Coachen (2) – Stimuleren van het bereiken van persoonlijke doelen door de ontwikkeling van kennis,
competenties en talenten. Als leidinggevende bovendien: stimuleren van het bereiken van functie- of
organisatiedoelen door feedback te geven.
Coalitiekabinet – Kortweg coalitie genoemd. Een kabinet gevormd uit verschillende partijen, die het
onderling eens zijn over wat er moet gebeuren.
Co-assurantie – Wanneer twee of meer verzekeraars gezamenlijk een risico in overeengekomen delen verzekeren in een directe commerciële relatie met een verzekerde is er sprake van co-assurantie.
Op de polis is aangegeven voor welk deel iedere verzekeraar deelt in het risico. Wanneer bij een
schade een van de verzekeraars niet in staat is om aan zijn schadevergoedingsverplichting te voldoen, zijn de andere verzekeraars formeel niet verantwoordelijk en moet de verzekerde dit deel van
de schade in principe voor eigen rekening nemen. In de praktijk echter vullen de andere verzekeraars
(onverplicht) de ontbrekende schadebetaling aan.
Co-assurantieclausule – Clausule die bepaalt dat het chronologische beginsel wordt uitgeschakeld.
Wanneer meerdere verzekeringen (die allen zijn voorzien van de co-assurantieclausule) tegelijkertijd
dekking verlenen tegen hetzelfde risico en hetzelfde risico-object, en het totaal van de verzekerde
bedragen overtreft de werkelijke waarde van het risico-object, worden de verzekerde bedragen van
die verzekeringen verlaagd volgens de formule: '(verzekerde bedrag: totaal verzekerde bedrag) x de
werkelijke waarde van het object'. Vervolgens deelt iedere verzekeraar in de schade naar de verhouding waarin de verschillende bedragen tot elkaar staan.
Co-branding – Een marketing term die aangeeft dat twee merken met elkaar samenwerken. De bekendste voorbeelden zijn wel Senseo (van Douwe Egberts) en Philips of Heineken en de BeerTender
(Krups). Co-branding komt voor in allerlei vormen en op allerlei markten. De twee samenwerkende
merken zijn meestal merken die niet concurreren met elkaar. Er moet een synergie ontstaan tussen
beide merken waardoor de omzet hoger uitvalt dan wanneer de beide merken apart geëxploiteerd
zouden worden.
Code Banken – De commissie Maas heeft aanbevelingen gedaan (genoemd “Code Banken”) om zo
het door de financiële crisis geschade vertrouwen in de banken te herstellen. De kernwaarden in de
Code Banken is: versterking van governance; risicomanagement; beloningsbeleid bestuurders. Onder
versterking van governance wordt goed ondernemersbestuur verstaan. In de Code is omschreven
hoe de samenwerking en deskundigheid van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen
zou moeten zijn. Het risicomanagement is erop gericht de risico’s die banken lopen te beheersen.
Om dit te bereiken heeft de Code Banken een Productgoedkeuringsproces geïntroduceerd met het
doel dat de bank zorgvuldig producten op de markt brengt, waarbij de belangen van de klant centraal
staat. Tot slot is het beloningsbeleid voor bestuurders vastgelegd. Kernwoorden in het beloningsbeleid voor de bestuurders zijn: beheersbaar, zorgvuldig en duurzaam.
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Code of Good Practice of Code of Conduct – ‘Document dat werkwijzen of procedures aanbeveelt
voor het ontwerp, de vervaardiging, de installatie, het onderhoud of het gebruik van apparatuur,
constructies of producten’. De leden van de European Automobile Manufacturers Association (ACEA)
zijn dit met elkaar overeen gekomen. ACEA leden zijn BMW, DAF Trucks, Daimler, FIAT, Ford of Europe, General Motors Europe, Jaguar Land Rover, MAN, Porsche, PSA Peugeot Citroën, Renault, Scania,
Toyota Motor Europe, Volkswagen and Volvo.
Code Tabaksblat – Aanbevelingen die door een commissie onder leiding van de heer Tabaksblat zijn
gedaan om meer duidelijkheid te scheppen over de beloning van de directie van ondernemingen.
Codecommissie – Commissie belast met de naleving en handhaving van de Nederlandse code voor
het Reclamewezen.
Codicil – Een codicil of wilsbeschikking is een handgeschreven, gedagtekend en door de schrijver zelf
ondertekend document, waarin de ondergetekende (de erflater) zonder tussenkomst van de notaris
de nalatenschap van bepaalde roerende zaken regelt. Ook kan het wensen met betrekking tot de
eigen uitvaart bevatten. Nalaten van geld en onroerende goederen kan alleen door middel van een
testament via de notaris. Een getypte of gedrukte tekst is niet rechtsgeldig en kan niet als codicil
worden aangemerkt. Door middel van een codicil kan iemand zaken als sieraden, boeken, verzamelingen, documenten, kledingstukken, meubelstukken of andere voorwerpen die behoren tot de eigen
inboedel, na overlijden legateren (nalaten) aan een met naam en toenaam genoemd persoon en/of
instelling, of aan verschillende genoemde personen en/of instellingen. Een codicil heeft dezelfde
rechtsgeldigheid als een testament, maar hoeft niet door een notaris te worden opgemaakt. Een
kopie ervan kan bij een notaris in bewaring worden gegeven; wettelijk vereist is dat niet, hoewel het
in verband met het aantonen van de authenticiteit wel is aan te raden. Codicils worden niet centraal
geregistreerd zoals een testament. Uiteraard is veilig opbergen van het document een vereiste, maar
ook dat een vertrouwenspersoon van de bergplaats op de hoogte is en er in geval van overlijden bij
kan komen. Wijziging van een codicil is mogelijk door een nieuwe te maken en het oude te vernietigen (inclusief de kopie). Opzettelijke vernietiging van een codicil zonder toestemming van de erflater
is een misdrijf; het maakt de erfgenaam die zich hieraan schuldig maakt onwaardig te erven: hij verliest dus zijn erfgenaamschap. Tegenwoordig is het codicil van weinig praktisch belang; in de negentiende eeuw vormden echter de zo te legateren goederen voor het leeuwendeel van de bevolking
het enige wat ze ooit zouden nalaten. De wetgever heeft daarom dit speciale "testament voor de
armen" mogelijk gemaakt omdat de meesten geen geld hadden voor een echt testament. Een bijzondere vorm van het codicil is het donorcodicil. Hiermee geeft een persoon toestemming om na zijn
of haar overlijden organen of weefsels te transplanteren naar een levende persoon. In Nederland
wordt het donorcodicil wel centraal geregistreerd.
Codificatie – Het in één wet(boek) bijeenbrengen van het bestaande recht dat is verspreid in wetten,
gewoonten en jurisprudentie.
Cognitie (1) – Dat wat consumenten van producten/merken weten. Het leer- en kenvermogen van de
consument; attitudes hebben een cognitieve component; cognities hebben vooral in de evaluatiefase
en in de beslissingsfase invloed op het beslissingsproces.
Cognitie (2) – Het leer- en kenvermogen van de mens.
Cognitief – Een gevoel van onbehagen dat ontstaat als er geen balans is tussen de kennis-, gevoelsen gedragselementen. Bijvoorbeeld roken is slecht en lekker. Consument zal deze dissonantie vermijden of oplossen door: a) gedragsverandering, b) toevoegen nieuwe kennis, c) aanpassen van
ideeën.
Cognitief leren – Zie ‘Leerprocessen’.
Cognitief proces – Met cognitie wordt het leer- en kenvermogen van de mens bedoeld. In het cognitieve proces neemt de consument feiten zijn waarnemingen in het licht van voorgaande ervaringen.
Cognitieve dissonantie – De theorie van de cognitieve dissonantie gaat ervan uit dat mensen streven
naar harmonie in wat zij menen te weten en ervaren van een bepaald product. Is er geen harmonie
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tussen verwachtingen en ervaringen, dan ontstaat er een zekere spanning: de cognitieve dissonantie,
een disharmonie die tot een bepaald gedrag zal leiden.
Cognossement – Een gedagtekend geschrift, waarin een vervoerder verklaart, dat hij bepaalde goederen in ontvangst heeft genomen om deze te vervoeren naar een afgesproken bestemming alwaar
de goederen worden afgeleverd aan de aangewezen partij, alsmede onder welke bedingen het vervoer zal geschieden (art. 8:399, 8:915 van het Burgerlijk wetboek). Tevens zijn in het cognossement
de bedingen opgenomen waaronder uitlevering van de goederen zal plaats vinden.
Coherentie – Zie ‘Consistentie’.
Co-insurance – In Engeland en de Verenigde Staten gebruikte term voor verzekering door meer dan
één verzekeraar. In Nederland: coassurantie. Co-insurance kan ook duiden op verzekeringsvormen
waarbij de verzekerde bewust een gedeelte voor eigen risico houdt, en voorts op onderverzekering.
Zie ook ‘(80%) Co-insurance clause’.
Collecterende groothandel – Onderdeel van de bedrijfskolom. De groothandel koopt (kleine) partijen
op van kleine oerproducenten. De producten worden in grote partijen doorverkocht aan de volgende
schakel in de bedrijfskolom.
Collecterende handel – De groothandel die kleinere partijen opkoopt bij de oerproducenten en deze
in grotere partijen aanbiedt aan de volgende schakel van de bedrijfskolom. Zie ‘Functies in de handel’, ‘Soorten handel’.
Collectief contract – Overeenkomst, tussen een verzekeraar en een groep (van particulieren, bedrijven, instellingen) waarbij de verzekeraar zich verplicht verzekeringen voor de leden van de betreffende groep te accepteren tegen betere voorwaarden en/of een lagere premie dan hij aan individuele verzekeringsnemers aanbiedt. De leden van de groep zijn in principe vrij te bepalen of zij van deze
mogelijkheid gebruik willen maken of niet. Bij een collectief contract treedt een organisatie, bedrijf
of vereniging op als de coördinator van het contract, die dit met de verzekeraar sluit en de betreffende onderhandelingen voert. De vormgeving van collectieve contracten kan uiteenlopen. In de
meeste gevallen is het collectieve contract echter te beschouwen als een raamovereenkomst waarbinnen de deelnemers zijn te beschouwen als zelfstandige verzekeringnemers, die moeten instaan
voor de uit de verzekeringsovereenkomst voortvloeiende verplichtingen van de verzekeringnemer.
Collectief warenhuis – Ook ‘Middenstandswarenhuis’. Zelfstandige detaillisten oefenen binnen een
gebouw voor eigen rekening hun bedrijf uit en promoten het geheel onder gezamenlijke naam.
Collectierisico – Het risico dat bij schade aan een deel van een collectie, de evenredige waarde van
de niet beschadigde stukken vermindert als gevolg van het incompleet zijn. Doet zich voor bij antiquiteiten, maar kan ook bij andere bij elkaar behorende zaken voorkomen, bijvoorbeeld een volledige
verzameling of een 24-delige encyclopedie. Zie ook ‘Stellenclausule‘.
Collectieve aanbodfunctie – Laat zien welke hoeveelheden van een bepaald goed alle aanbieders
van dat goed tezamen van plan zijn bij uiteen lopende prijzen te verkopen. Zie ook de ceteris paribus
voorwaarden van een collectieve aanbodfunctie.
Collectieve arbeidsovereenkomst – Zie ‘CAO’.
Collectieve journaalpost – Journaalpost die wordt gemaakt aan de hand van de gegevens op een
verzameling gelijksoortige boekingsstukken.
Collectieve reclame – Reclame die wordt gevoerd in opdracht van en bekostigd wordt door de gezamenlijke ondernemers of detaillisten uit dezelfde branche. Bijvoorbeeld collectieve kapperscampagne. Zie ook ‘Reclame’.
Collectieve verticale prijsbinding – Prijsafspraken tussen verschillende geledingen in de bedrijfskolom. Een groep fabrikanten, importeurs of grossiers bepalen de prijs waartegen de volgende geleding
moet leveren aan zijn afnemers. Is wettelijk maar zeer incidenteel toegestaan. Zie ook ‘Prijsbinding’.
Collectieve verzekering – Verzekeringsovereenkomst waarbij een partij als verzekeringsnemer optreedt ten behoeve van een aantal andere partijen, bijvoorbeeld de werkgever bij een collectieve
pensioenverzekering of een collectieve ongevallenverzekering voor de werknemers, of een sportver-
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eniging bij een aansprakelijkheidsverzekering voor de leden van de verzekering. De verzekerde partijen zijn op grond van hun relatie met de verzekeringnemer automatisch verzekerd.
Collective policy – In Engeland een polis waarop verscheidene verzekeraars tekenen. Vroeger was
het gebruik dat iedere verzekeraar voor zijn aandeel een afzonderlijke polis afgaf.
College tarieven gezondheidszorg – Het College tarieven gezondheidszorg houdt toezicht op de tariefovereenkomsten die tussen aanbieders van zorg en financiers van zorg zijn gesloten. Het College
is per 1 oktober 2006 opgegaan in de Nederlandse Zorgautoriteit. Zie ook ‘Zorgautoriteit’.
College voor zorgverzekeringen – Het College voor zorgverzekeringen is een zelfstandige overheidsorganisatie, die de uitvoering en financiering coördineert van de Zorgverzekeringswet en de Wet
Algemene Bijzondere Ziektekosten.
College Zorgverzekeringen – College Zorgverzekeringen bewaakt de uitvoering van de zorgverzekering. Het College Zorgverzekeringen kan hiervoor zorgverzekeraars richtlijnen geven, de overheid
adviseren en boetes opleggen aan verzekeringsplichtigen die zich niet verzekeren. Tevens bewaakt
het College Zorgverzekeringen de afstemming tussen ZVW (Zorgverzekeringswet) en AWBZ (Wet
Algemene Bijzondere Ziektekosten).
Collegialiteit – Helpen en ondersteunen van collega’s en rekening houden met hun behoeften en
belangen. Gedragsbeschrijvingen: a) Helpt collega’s indien nodig. b) Ziet wat collega’s nodig hebben
om hun werk goed te kunnen doen. c) Toont interesse in werk en situatie van collega’s.
Collision clause – Zie ‘Running down clause’.
Collission Damage Waiver – Een verzekering voor huurders van een auto, motor of camper in het
buitenland. Met een CDW koopt men het eigen risico van de allrisk verzekering voor een deel af.
Voor bepaalde vormen van schade kan dan een eigen risico blijven gelden. Denk daarbij aan ruitschade, off-road rijden, schade aan banden, onderkant van de auto, diefstal of vandalisme. Een
SCDW (Super Collission Damage Waiver) biedt weer net wat meer dekking waardoor het eigenrisico
(bijna) geheel komt te vervallen.
Colo – Vereniging van 19 kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven (kbb’s). Zij ontwikkelen kwalificaties voor het middelbaar beroepsonderwijs, werven leerbedrijven en bewaken de kwaliteit van
deze leerbedrijven. De kenniscentra zorgen samen met de onderwijsinstellingen voor voldoende
instroom van nieuw en gekwalificeerd talen in de diverse bedrijfstakken. www.colo.nl
Colportagewet – Elementen uit die wet zijn ondermeer: 1) een afkoelingsperiode van 8 dagen; 2) een
verplichte legitimatie van de colporteur; 3) een formeel koopcontract, te deponeren bij KvK.
Co-makership (1) – Een sterke band tussen producent en toeleverancier waardoor de laatste zelfs
een stuk medeverantwoordelijkheid voor het totale eindproduct gaat krijgen.
Co-makership 2) – Het opbouwen van een relatie tussen opdrachtgever en een selecte groep toeleveranciers.
Combinatiepolis – Een verzekeringspolis waarop meerdere risico's van uiteenlopende aard verzekerd
zijn. In de particuliere sfeer bijvoorbeeld komen combinatiepolissen voor waarop zowel de opstal,
inboedel, aansprakelijkheid en eventueel nog andere risico's verzekerd zijn. Combinatiepolissen komen ook veel voor bij de verzekering van de risico’s bij het Midden- en Kleinbedrijf. Een alternatieve
benaming is 'pakketpolis'.
Combinatiereclame – Reclame gevoerd door aanbieders die niet dezelfde artikelen en/of diensten
aanbieden, maar wel een gemeenschappelijk kenmerk hebben. Bijvoorbeeld de plaatselijke winkeliersvereniging. Zie ook ‘Reclame’.
Combinatieregeling – In een combinatieregeling is er een mix van twee pensioensystemen. Tot een
bepaald salarisniveau bouw je pensioen op volgens een eindloon- of middelloonsysteem en daarboven geldt een beschikbare premieregeling. Ook zijn er combinatieregelingen waarin je over de hele
pensioengrondslag deels opbouwt volgens een eindloon- of middelloonsysteem en deels volgens een
beschikbare premieregeling.
Combinatietechniek – Techniek in de exploratiefase. Bedrijven combineren bestaande producten tot
een nieuw geheel, een nieuw product. De combinatie van elektrische klok en radio levert de wekkerUitgeverij Streutker
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radio op; de combinatie van radio en recorder de radiorecorder; de combinatie van wekker en klok
de keukenwekker, enzovoort.
Combinatiewinkel – Bij een combinatiewinkel exploiteren samenwerkende ondernemers gezamenlijk een bedrijfspand of bedrijfsruimte, waarin zij elk hun eigen activiteiten ontplooien. Een belangrijk
aspect van deze vorm van samenwerking is dat de bedrijfs- of winkelformule van gelijke strekking is.
Hun marktpositie, prijs- of plusshopping, zal op hetzelfde niveau moeten liggen, evenals hun doelgroep en er zal verwantschap tussen hun activiteiten moeten zijn.
Combined ratio – Loss ratio vermeerderd met de kosten van herverzekeringscommissie, ter beoordeling (door een herverzekeraar) van de uiteindelijke winst/verliesgevendheid van een herverzekeringscontract. Zie ook ‘Bruto combined ratio’, ‘Net combined ratio’, ‘Loss ratio’, ‘Herverzekeringscommissie’. Zie ook ‘Bruto combined ratio’. Zie ook ‘Netto combined ratio’.
Comfort – Rugdekking voor bestuurders van dochterondernemingen, waardoor hun beslissingen de
steun krijgen van bestuurders uit de moedermaatschappij met als gevolg dat de bestuurders van de
dochter niet hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de beslissingen die zij nemen. De bestuurders worden
dus gevrijwaard van rechtsvervolging als zij meewerken met het hoofdkantoor.
Coming service pensioen – Het deel van het op te bouwen pensioen dat betrekking heeft op de toekomstige nog te vervullen diensttijd.
Comité – Ook ‘Commissie’. Groep functionarissen met een gezamenlijke, meestal tijdelijke, opdracht.
Door de verscheidenheid in disciplines is grote kennis en vakbekwaamheid in het comité vertegenwoordigd. Opdrachten liggen vaak in het oplossen van specifieke problemen van de onderneming,
bijvoorbeeld een kwaliteitsprobleem. Er zijn ook permanente comités, bijvoorbeeld een veiligheidscomité. Het comité wordt meestal geleid door de functionaris op wiens specifieke terrein het probleem ligt. Bij kwalite7it: chef laboratorium; bij veiligheid: hoofd technische dienst.
Comité Européen des Assurances – Europese koepelorganisatie van de nationale belangenorganisaties van verzekeraars uit de lidstaten van de Europese Unie. De belangenorganisatie van ons land is
het Verbond van Verzekeraars. Het CEA behartigt de belangen van zijn leden bij de EU-instellingen en
is voor deze instellingen het aanspreekpunt van verzekeraars.
Commanditaire vennootschap (C.V.) – De commanditaire vennootschap is een samenwerkingsvorm
waarbij, naast een of meer beherende vennoten, een of meer stille of commanditaire vennoten optreden, uitsluitend als geldschieters.
Comment tag – De comment tag kan geplaatst worden in de HTML broncode. Tussen deze tags kan
men opmerkingen plaatsen. Deze opmerkingen kunnen dan wel teruggevonden worden in de broncode bij publicatie maar zullen niet getoond worden op de website zelf. De comment tag wordt
vooral gebruikt om opmerkingen te plaatsen bij bepaalde stukken code. De opmerkingen zijn een
geheugensteuntje voor de webmaster. Later werd de comment tag ook ontdekt door spammers en
daarna veelvuldig "misbruikt". Echter zoekmachines houden nu geen rekening meer met de tekst in
de comment tag bij het bepalen van de ranking. De comment tag kan gestart worden met een kleiner
dan teken, gevolg door een uitroepteken en twee koppeltekens. Eindigen van de comment tag gaat
met twee koppeltekens en de groter dan teken.
Commercial – 1) Korte reclamefilm op televisie of in de bioscoop. 2) Geluidsboodschap via radio/winkelcentrum en dergelijke.
Commercialisatiefase – Laatste fase in productontwikkelingsproces. Besloten wordt het nieuwe product op de markt te brengen. Investering in de productielijn moet nu plaatsvinden en de volledige
marketingmixinspanning (verpakking, prijs, reclamecampagne) gefinaliseerd.
Commercieel beleid – In- en verkoopbeleid, meer speciaal marketingbeleid.
Commercieel inzicht - Voortdurend evalueren en inspelen op marktveranderingen, wensen en behoeften van klanten en positie van concurrenten. Vervolgens deze inzichten gebruiken om de omzet
van de organisatie te verhogen.
Commercieel plan – In- en verkoopplan, meer speciaal marketingplan.
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Commerciële balans – Balans die voldoet aan de richtlijnen van de overheid (en de beurscommissies
van de effectenbeurs) zodat deze uitgebracht kan worden ten behoeve van de aandeelhouders van
een NV of BV. Deze balans kan afwijken van de fiscale balans die is opgesteld conform de richtlijnen
van de belastingdienst.
Commerciële economie – dat deel van de economische wetenschap dat zich bezighoudt met de bestudering van beleidsbeslissingen die in bedrijfshuishoudingen worden genomen ten aanzien van
inkoop en verkoop.
Commerciële kosten – 1) Alle toegestane kosten die nodig zijn om de productie en verkoop te verzorgen, dus inclusief algemene kosten en verkoopkosten [euro/periode] {Kostencalculatie}. Vandaar:
commerciële standaardkostprijs. 2) Misconceptie: alle toegestane kosten die nodig zijn om de verkoop te verzorgen [euro/periode] {Kostencalculatie}. 3) Misconceptie: alle werkelijke kosten die gemaakt zijn tijdens de productie en verkoop [euro/periode]. 4) Misconceptie: commerciële kostprijs
[euro/stuk]. 5) Misconceptie: werkelijke kosten per eenheid product [euro/stuk].
Commerciële kostprijs – 1) Toegestane commerciële kosten per eenheid product bij massaproductie
[euro/stuk]. Zie ook: bedrijfseconomische-modellen.nl {Kostencalculatie}. Zie ook: fabricagekostprijs.
Synoniem: commerciële standaardkostprijs. 2) Verwachte fabricagekosten per eenheid product bij
stukproductie [euro/stuk] {Kostencalculatie}. 3) Misconceptie: werkelijke fabricagekosten per eenheid product [euro/stuk] {Kostencalculatie}. 4) Misconceptie: werkelijke fabricagekosten van de afzet
[euro/periode].
Commerciële samenwerkingsvormen – Commerciële samenwerking, waarbij het om een commercieel voordeel gaat, kan in twee richtingen plaatsvinden. Het zijn dezelfde dimensies als bij de bewegingen in de bedrijfskolom namelijk horizontaal en verticaal. Van samenwerking in horizontale richting is sprake wanneer ondernemingen uit dezelfde geleding (schakel) van de bedrijfskolom met elkaar gaan samenwerken. Bij samenwerkingen in verticale richting gaat het om verschillende geledingen van de bedrijfskolom.
Commissaris Van De Koningin – Hoofd van een provincie, benoemd door de koningin.
Commissie – 1) Financiële vergoeding voor een tussenhandelaar, die afhankelijk is van een transactie
die voor de opdrachtgever is uitgevoerd. Bij beurshandelaren kan dat een bepaald percentage zijn
van de aankoopprijs of verkoopprijs van een aandeel of obligatie. 2) Financiële vergoeding voor een
verkoper, die afhankelijk is van de omvang van een transactie of een omzet die voor de werkgever is
behaald. Synoniem: provisie. Zie ook ‘Comité’.
Commissie Gelijke Behandeling (CGB) – De commissie beoordeelt of sprake is van verboden onderscheid. Als het gaat om pensioen kan het bijvoorbeeld zijn dat je het niet eens bent met de korting
op het nabestaandenpensioen, omdat je partner 10 jaar jonger is dan jij. Of de pensioenregeling
maakt onderscheid tussen functies, maar via de achterdeur is dat een onderscheid tussen mannen en
vrouwen. Bijvoorbeeld als in een bedrijf de administratief medewerkers uitgesloten worden van
deelname aan de regeling, terwijl dit toevallig allemaal vrouwen zijn.
Commission – Engelse benaming voor de bij de bemiddeling bij de totstandkoming van een verzekering gebruikelijke beloning. Zie ook ‘Ceding commission’, ‘Provisie’.
Commission, Overiding – Zie ‘Overriding commission’.
Commissionair – Een zelfstandige tussenpersoon (handelaar) die er zijn bedrijf van maakt op eigen
naam of firma overeenkomsten af te sluiten op order en voor rekening van een opdrachtgever (=
committent). Voor zijn dienstverlening ontvangt hij een vergoeding van kosten plus een percentage
van de prijs of de omzet (commissie) krijgt.
Commitment – Waarde hechten aan de doelen en belangen van de organisatie of het vakgebied.
Common law – Het common-lawstelsel vindt zijn oorsprong in Engeland en heeft zich van daaruit
verspreid naar andere Engelstalige landen. Kenmerkend voor dit Angelsaksische rechtstelsel is dat
gebruik wordt gemaakt van juryrechtspraak, dat het recht wordt gevormd en ontwikkeld door rechterlijke uitspraken en niet is vastgelegd in wetboeken. Zie ook ‘Case law‘.
Commoties – Zie ‘Indeling sales promotion’.
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Communicatie (1) – Communicatie is het met elkaar in verbinding staan van mensen om te overleggen of berichten uit te wisselen. Bij communicatie zijn altijd ten minste twee partijen betrokken in de
rol van zender en ontvanger.
Communicatie (2) – Een ander deelgenoot maken van informatie. Dit kan expliciet gebeuren (taal en
illustraties) en impliciet (non-verbaal). Wil communicatie zinvol zijn, dan moet ze worden begrepen
en ze moet de ontvanger interesseren. Pas dan spreken we van effectieve communicatie.
Communicatie (3) – Een proces, waarbij een persoon (zender) een boodschap tracht over te brengen
naar één of meer andere personen (ontvangers) rechtstreeks of via een medium, door middel van
signalen en tekens.
Communicatiebehoefte – Behoefte van de onderneming om informatie betreffende de marketingmix en de onderneming zelf door te geven aan de verschillende doelgroepen teneinde de ondernemingsdoelstellingen beter te kunnen realiseren. De onderneming is in haar voortbestaan afhankelijk
van diverse groepen. De belangrijkste ervan zijn de afnemers: consument en handel; zij moeten het
product kopen. Daarvoor is een bepaald koopgedrag nodig. Communicatie leidt, zoals we bij communicatiedoel zullen zien, direct of via veranderingen in kennis en waardering tot de gewenste verandering of bevestiging van het koopgedrag. Dit effect van communicatie op het gedrag geldt uiteraard voor alle groepen die voor de onderneming van belang zijn (werknemers, financiële wereld).
Alleen zal de te communiceren informatie per groep anders moeten zijn.
Communicatiecapaciteit – De mate waarin een medium geschikt is om een specifieke reclameboodschap over te brengen. Deze geschiktheid tot communicatie, de impact van het medium, komt tot
uitdrukking in het aan het medium toegekende mediumgewicht. De geschiktheid wordt onder meer
bepaald door de sfeer die het medium met zich meebrengt, de communicatieve kwaliteit van het
medium en de confrontatiesituatie (de omstandigheden waaronder het contact plaatsvindt). Zie ook
‘Keuze mediumtype’.
Communicatiedoel – Hoewel het doel van communicatie in wezen drievoudig is: het vergroten van
de kennis bij de ontvanger, het veranderen of bevestigen van waarderingen bij de ontvanger en het
veranderen of bevestigen van een bepaald gedrag bij de ontvanger, zal het uiteindelijke doel in de
praktijk juist liggen in het veranderen of bevestigen van een bepaald gedrag van de ontvanger. De
voorgaande doelen zijn noodzakelijke fases die de ontvanger moet doorlopen om tot het uiteindelijk
gewenste gedrag te komen.
Communicatiedoelgroep – De nauwkeurig omschreven groep mensen waarop de communicatie zich
richt.
Communicatie-effect – Het effect van communicatie en dat kan gelegen zijn in a) de confrontatie &
aandacht, b) de perceptie, c) de houding, of d) het gedrag van de ontvanger; ook bedoelde/onbedoelde effecten op groepen en maatschappelijke verbanden spelen een rol.
Communicatie-effect-onderzoek – Zie Communicatie-effect.
Communicatiegedrag – Onderdeel van het consumentengedrag; het zich oriënteren over producten
en diensten, het vernemen van informatie van welke aard ook en het doorgeven van informatie. Zie
ook ‘Informatiegedrag’.
Communicatie-instrumenten – De onderneming heeft de beschikking over verschillende communicatie- instrumenten, die ze afhankelijk van doelgroep, situatie en mogelijkheden aanwendt. Deze
instrumenten, die we de communicatiemix of de promotiemix noemen, zijn: 1) reclame, ook maas
selling: elke vorm van betaalde en niet-persoonlijke presentatie of promotie van goederen en diensten door een herkenbare afzender. Omdat deze communicatie is gericht op een grote groep op hetzelfde moment, moet de onderneming gebruik maken van massamedia; 2) persoonlijke verkoop of
personal selling: de persoonlijke contacten, zonder tussenkomst van media, tussen de onderneming
en haar afnemers met als uiteindelijk doel het afsluiten van een verkooptransactie; 3) sales promotion: de vaak extra (tijdelijke) toevoegingen aan de marketingmix, die het aanbod van de onderneming
aantrekkelijker maken en die tot verkoop moeten leiden. In feite wordt de prijs/waardeverhouding in
voor de consument gunstige zin veranderd: of een tijdelijke prijsverlaging (korting), of een tijdelijke
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waardeverhoging (10% extra inhoud) van het product; 4) public relations: het stelselmatig bevorderen van het wederzijdse begrip tussen de organisatie en relaties die voor de onderneming van belang
zijn.
Communicatiemix – Geheel van instrumenten waarmee onderneming gedragsbeïnvloedend kan
communiceren; reclame, persoonlijke verkoop, (public relaties), displays, verpakking, tentoonstellingen, beurzen, gratis monsters, enzovoort. Zie ook ‘Communicatie-instrumenten’.
Communicatiemodel – In de literatuur zijn verschillende modellen ontwikkeld die de relatie tussen
communicatie en het koopbeslissingsproces proberen te verduidelijken. We kunnen twee categorieën onderscheiden: 1) klassieke hiërarchische modellen (Slavische en Seiner, DAGMAR, AID A, Rogers): deze modellen gaan uit van een dwingende volgorde van verschillende kennis, waardering- en
overtuigingsstadia die de consument doorloopt bij zijn koopbeslissing. Deze dwingende volgorde of
hiërarchie is het kenmerkende van deze modellen; 2) niet-klassieke hiërarchische modellen (dissonantie-reductietheorie, low involvement-theorie): deze modellen ontstonden als gevolg van de starheid van klassieke hiërarchische modellen, die geen ruimte overlieten voor het doorlopen van de
stadia in een andere dan de voorgeschreven volgorde. De verschillen tussen de klassieke hiërarchische modellen onderling zijn niet inhoudelijk van aard. Naast alle kritiek die men nu op deze modellen mag hebben, moeten we toch stellen dat ze veel hebben bijgedragen tot inzicht in het communicatieproces. Het uitgangspunt van de dissonantie-reductietheorie is de cognitieve dissonantie. De
consument maakt naar beste vermogen een keus uit de aangeboden producten of merken en ontwikkelt tijdens het gebruik zijn waardering voor dat product of merk. De low involvement-theorie
geeft het keuzegedrag weer bij producten waarbij de consument zich weinig betrokken voelt. Onder
invloed van communicatie ontstaat bij de consument passief kennis over het product of de verschillende merken ervan. Op het moment van aankoop beïnvloedt deze kennis zijn aankoopbeslissing. Pas
achteraf ontstaat er een positieve affectie met dat product of merk.
Communicatieonderzoek – Zie Reclameonderzoek.
Communicatieproces (1) – Een proces waarbij een persoon, instelling of groep een boodschap tracht
over te brengen naar een of meer andere personen (eventueel via een medium).
Communicatieproces (2) – Wijze waarop de communicatie tot stand komt. We kunnen het communicatieproces laten uiteenvallen in een aantal delen, die voor een goede communicatie een dwingende volgorde hebben: 1) de zender of bron: degene die een boodschap heeft over te brengen - de
informatie: de over te brengen informatie; 2) het coderen: de informatie moet zo in elkaar worden
gestoken dat ze past in de denkwereld van de ontvanger; 3) de boodschap: de gecodeerde informatie; 4) het medium: persoonlijk of niet-persoonlijk kanaal via welk de boodschap wordt overgebracht
naar de ontvanger; 5) de ontvanger: degene voor wie de boodschap is bestemd; 6) het decoderen:
de ontvanger moet uit de boodschap de gewenste informatie distilleren; 7) de respons: de ontvanger
zal de boodschap verwerken en daarmee het beoogde doen.
Communicatiestrategie – Groeperen van alle middelen met als doel de communicatiedoelstelling te
realiseren.
Communicatievermogen – De mate van geschiktheid van een medium om een specifieke reclameboodschap over te brengen. Bepaald door: 1) medium profiel; 2) confrontatiesituatie; 3) binding met
het medium.
Commutation agreement – Een overeenkomst waarbij een verzekeraar zijn aansprakelijkheid voor
toekomstige verplichtingen uit hoofde van overeenkomsten van verzekering tegen betaling overdraagt aan een herverzekeraar of andere professionele partij. Wordt wel gebruikt om een verzekeringsportefeuille die in run-off is over te dragen. Zie ook ‘Run-off’.
Compagnonverzekering – Overlijdensrisicoverzekering, die wordt gesloten om in geval van overlijden
van een compagnon met het uitgekeerde verzekerde bedrag diens erfgenamen te kunnen uitkopen.
Zie ook ‘Overlijdensrisicoverzekering’.
Company image – Ook wel corporate image. Het beeld dat een consument van de onderneming
heeft.
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Company public relations – De communicatie van de onderneming naar groepen als financiers en
personeel. Een goede relatie met deze groepen, die betrokken zijn bij de onderneming, komt de continuïteit van de onderneming ten goede. Een voorbeeld van company PR is het sociaal jaarverslag. Zie
ook ‘Public relations’.
Comparanten – Comparanten zijn de personen die voor het opmaken van een authentieke akte persoonlijk ter ondertekening voor de notaris verschijnen of voor de rechter voor een verklaring.
Comparative producttest – Zie ‘Producttest’.
Compartimentering – Het aanbrengen van scheidingen, waardoor de afgescheiden onderdelen zoveel mogelijk op zichzelf staan en een schade, als die zich voordoet beperkt blijft tot het getroffen
compartiment. Op het gebied van het brandrisico kan een gebouw worden gecompartimenteerd
door het aanbrengen van brandmuren, branddeuren e.d. Bij het frauderisico vindt compartimentering plaats door het aanbrengen van een goede scheiding van verantwoordelijkheden.
Competent – 1) Geschikt voor het uitoefenen van zijn functie. 2) Iemand die beschikt over alle competenties die in een functie vereist worden. 3) In staat om kennis, houding en vaardigheden zodanig
te combineren dat het leidt tot succesvol optreden in een bepaalde functie. Zie ook: Vakdidactiek
Bedrijfseconomie - Competent.
Competentie (1) – 1) Een competentie is een vereiste vanuit de functie waarbij de werknemer kennis, houding en vaardigheden zodanig weet toe te passen dat het leidt tot succesvol gedrag in moeilijke situaties (In het Engels: competence required). Werkgevers zijn via hun HRM op zoek naar mensen die competent zijn. 2) Een competentie is een persoonlijke kwaliteit van iemand die er borg voor
staat dat hij (of zij) in een moeilijke situatie dankzij zijn kennis, houding en vaardigheden in staat is
om problemen succesvol aan te pakken (In het Engels: competency available).
Competentie (2) – Beroepscompetenties: het geheel van kennis, vaardigheden en attituden om in
een bepaalde beroepssituatie adequaat te functioneren. Loopbaancompetenties: het geheel van
kennis, vaardigheden en attituden die werkenden nodig hebben om hun loopbaan te ontwikkelen.
Burgerschapscompetenties: competenties die mensen nodig hebben voor het maatschappelijk functioneren.
Competentie (3) – Het geheel aan kennis, inzichten, vaardigheden, waarden en attitudes die een
persoon toepast om goed te functioneren in zijn functie, dit wil zeggen om de van hem of haar verwachte resultaten te realiseren. Men onderscheidt twee types van competenties: 1) De functionele
technische (‘harde’) competenties: de kennis en vaardigheden vereist voor de functie (vb. analysevaardigheden, vakkennis, e.d.); 2) De generieke ‘zachte’ competenties: gedragsmatige competenties
betreffende de manier waarop de functie uitgeoefend wordt (vb. klantgericht optreden, samenwerken, e.d.
Competentiegericht opleiden – Onderwijs en het bedrijfsleven werken samen aan de ontwikkeling
en invoering van een nieuwe kwalificatiestructuur en een nieuwe manier van kennisoverdracht.
Competenties vormen het uitgangspunt voor dit nieuwe leren. Een andere manier van opleiden (modern vakmanschap) is nodig om deelnemers voor te bereiden om te werken in een andere en snel
veranderende maatschappij.
Competitieve markt – Om economisch gezien te kunnen spreken van een competitieve markt moet
aan volgende voorwaarden voldaan zijn: 1) het verhandelde goed moet homogeen zijn, met andere
woorden, eenheid en kwaliteit moeten overal identiek zijn; 2) de markt moet onvoorwaardelijk open
zijn; toegankelijk voor iedereen; 3) er moeten veel vragers en veel aanbieders zijn; 4) de markt moet
transparant zijn, wat betekent dat alle informatie (aanbod, prijs, kwaliteit, voorwaarden, verkooplocaties, e.d.) voor iedereen beschikbaar moet zijn. Onder deze voorwaarden kan het prijsmechanisme
spelen dat aan het economisch gebeuren ten grondslag ligt. Op een competitieve markt komt de prijs
van het product tot stand onder invloed van het handelen van kopers (consumenten, vraag) en verkopers (producenten, aanbod). Dit is de essentie van de wet van vraag en aanbod die zegt dat op een
competitieve markt de prijs van een product naar dat niveau evolueert waar gevraagde en aangeboden hoeveelheden aan elkaar gelijk zijn. Om te kunnen spreken van perfecte competitie of volkomen
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concurrentie moet aan nog een paar bijkomende voorwaarden voldaan zijn. We kunnen stellen dat
perfecte concurrentie, dat veeleer een theoretisch begrip is, refereert aan bepaalde eigenschappen
van de belangengroepen (consumenten en producenten) op een competitieve markt, waardoor deze
als ‘perfect’ kan worden omschreven. Deze aanvullende voorwaarden, kenmerken of eigenschappen
zijn: 1) elke koper en verkoper hebben een verwaarloosbaar aandeel in het geheel, zodat geen enkel
individu van beide belangengroepen invloed kan uitoefenen op de totstandkoming van de marktprijs;
2) zowel kopers als verkopers treden onafhankelijk van elkaar op maken onderling geen afspraken
waardoor zij aan hun zijde een significant marktaandeel zouden kunnen krijgen en zo de marktprijs
zouden kunnen beïnvloeden.
Competitive bidding – Zie ‘Biedprijzen’.
Complementaire goederen – Goederen die in samenhang, complementair, elkaar aanvullend worden gebruikt (zoals auto's en benzine). Complementaire goederen hebben een negatieve kruislingse
elasticiteit.
Complementaire kosten – 1) Aanvullende kosten, c.q. overige kosten. 2) Alle andere kosten dan de
machinekosten (zoals grondstofkosten, arbeidskosten en overige machinekosten). 3) Alle overige
machinekosten. 4) Alle indirecte machinekosten. N.B. De betekenis van deze term hangt dus sterk af
van de overige kostencategorieën die in een casus genoemd staan. Om de term te interpreteren is
het dus nodig om eerst te kijken welke andere termen genoemd worden in de casus, om daarna te
concluderen wat in die specifieke situatie tot de complementaire kosten gerekend moet worden. (Zie
ook de term Bedrijfseconomie).
Complementaire kosten – Dit zijn alle kosten die zich tijdens het gebruik van het duurzame productiemiddel voordoen, exclusief afschrijving en rente.
Complementaire prijsstrategie – Prijs strategie voor complementaire producten. Complementaire
producten, ook after market products of captive products genoemd, zijn producten die worden gebruikt bij een hoofdproduct. Als ze zijn gepatenteerd en niemand anders kan ze aanbieden, hebben
ze meestal een hoge prijs (winstdoelstelling) in tegenstelling tot het hoofdproduct dat een lage prijs
heeft (marktaandeeldoelstelling). Zie ook ‘Prijs/assortimentsstrategieën’.
Complementaire producten – Als een producent zijn eigen product direct wil distribueren, heeft hij
andere producten nodig om tot een assortiment te komen. Deze producten van andere producenten
noemen we in de distributie complementaire producten. Een van de redenen om tussenpersonen in
te schakelen is het ontbreken van complementaire producten bij een producent. Zijn assortiment is
onvoldoende (soms maar één product) om de kosten van distributie te kunnen dragen. Hiervoor is
een range van producten nodig: het assortiment.
Complementaire productiefactoren – Productiefactoren die niet kunnen bestaan zonder elkaar, deze
vullen elkaar aan. De isoquanten zijn rechthoekig. Zie ook L.12.
Complementaire reclame – Reclame-uitingen van adverteerders, die elkaar aanvullende diensten
aanprijzen.
Completed operations liability insurance – In de Verenigde Staten voorkomende verzekering die de
uitvoerder van werkzaamheden dekking biedt voor zijn aansprakelijkheid wegens personen- en/of
zaakschade, door anderen als gevolg van niet-behoorlijke uitvoering van de werkzaamheden geleden, mits de schade is ontstaan na beëindiging van de werkzaamheden.
Complex product – Een in art. 1 sub d van het Besluit financiële dienstverlening als zodanig gedefinieerd product, bestaande uit: a) een combinatie van twee of meer financiële producten, waarvan er
ten minste één afhankelijk is van de ontwikkelingen op financiële markten of andere markten; b) een
levensverzekering, niet zijnde een overlijdensrisicoverzekering.
Complexiteit van de industriële marketing – De industriële marketing is om een aantal redenen veel
complexer dan de consumentenmarketing. Deze redenen zijn: 1) productcomplexiteit; 2) complexiteit van het koopproces; 3) omgevingscomplexiteit; 4) functionele afhankelijkheid: afhankelijkheid
van veel andere functies in de onderneming; 5) de lange-termijnrelatie tussen leverancier en afnemer.
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Compliance – Compliance is een onafhankelijke functie binnen een organisatie, gericht op het onderzoek naar en het bevorderen van de naleving door de onderneming van de regels die verband houden met de integriteit. Daarbij gaat het zowel om regels die voortvloeien uit de voor de onderneming
geldende wet- en regelgeving, als voor de onderneming geldende regels waaraan de in die instelling
werkzame personen zich dienen te houden, alsmede voorschriften omtrent de wijze van controle op
de naleving ervan.
Compliance officer – Een onafhankelijke functionaris die toeziet op de naleving van de voor de onderneming waar hij werkzaam is toepasselijke wettelijke regelingen en op basis van zelfregulering en
ondernemingsbeleid tot stand gekomen regelingen en codes. Zie ook ‘Compliance’, ‘Zelfregulering’.
Comprehension – Begrip. Fase in het Dagmar-model.
Comprehensive policy – Engelse benaming voor een combinatiepolis. Zie ook ‘Combinatiepolis’.
Compromis – Een overeenkomst tussen twee mensen waarbij ieder iets toegeeft ("water bij de wijn
doen").
Compromis, Akte van – Zie ‘Akte van compromis’.
Compromised total loss – Schadeafwikkeling op de wijze van constructive total loss zonder dat aan
alle vereisten voor constructive total loss is voldaan. Zowel de verzekeraars als de verzekerde doen
bij deze schaderegeling een zekere concessie. Het kan bijvoorbeeld bij een zware schade die op zichzelf geen constructive total loss oplevert voor de verzekeraar(s) én de verzekerde aantrekkelijk zijn
haar op de wijze van constructive total loss te regelen. De verzekerde neemt in dat geval genoegen
met een bedrag dat lager is dan de voor totaal verlies verzekerde som. Zie ook: ‘Arranged total loss’,
‘Constructive total loss’, ‘Total loss’.
Computer reconstructieverzekering – Verzekering die de verzekerde dekt tegen de kosten, die moeten worden gemaakt om de door een gedekte materiële beschadiging verloren gegane, in de computer en op informatiedragers opgeslagen gegevens en software te reconstrueren. Gedekt zijn kosten
als ovenwerk van eigen werknemers en loon van inhuurkrachten, huur van tijdelijke kantoorruimte,
huur van computertijd elders e.d. Het verzekerde bedrag wordt vastgesteld op premier risque basis.
Computersysteem (Hardware) – Met computersysteem wordt bedoeld: een geheel van computerapparatuur, computeronderdelen, computerrandapparatuur en datacommunicatieapparatuur.
Randapparatuur waarbij de nadruk ligt op de computerinterface, zoals digitale en analoge in- en uitvoer, maar ook eenvoudige sensoren en actuatoren bij procesbesturing, wordt in de regel ook tot de
computersystemen gerekend. Computersystemen behoren tot de basiselementen van een ITinfrastructuur ten behoeve van IT-toepassingen.
Computervaardigheid - Om kunnen gaan met een computer en een basiskennis en -vaardigheid
hebben van de meest gebruikte computerprogramma’s.
Computerverzekering – Een verzekering voor een computerinstallatie, welke veelal dekking biedt
tegen materiële schade aan de verzekerde apparatuur (de computer zelf en eventuele randapparatuur) als gevolg van alle van buitenkomende onheilen. Ook eigen gebrek en materiaalfouten zijn
doorgaans meeverzekerd, maar uitsluitend wanneer een onderhoudscontract is gesloten met de
leverancier of ander gekwalificeerd bedrijf. Uitgesloten zijn ondermeer: normale slijtage, opzet,
atoomrampen en molest.
Conatie(ve component) – Onderdeel van een attitude. Zie ‘Attitude’.
Conatief – In welke mate de consument geneigd is te handelen (gedrag). Zie ‘Conatie(ve component)’.
Concentratiecurve (1) – Grafische voorstelling van de samenhang tussen bv. het % klanten en het %
van de omzet dat zij voor hun rekening nemen. Vaak neemt een klein % der klanten een groot % van
de omzet voor haar rekening.
Concentratiecurve (2) – Ook ‘Concentratiekromme’ of ‘Lorentzcurve’. Een bijzondere vorm van de
gecumuleerde relatieve frequentieverdeling. Wordt verkregen door op beide assen van een grafiek
gecumuleerde relatieve frequenties aan te geven. Zie ook ‘Frequentieverdeling’.
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Concentratiegraad (1) – Geeft het marktaandeel van een aantal bedrijven weer. Bijvoorbeeld C3
geeft het marktaandeel van de drie grootste bedrijven gezamenlijk als percentage van de totale
markt. In geval van concurrentieanalyse duidt deze term op het % deel van de markt dat een bepaald
aantal aanbieders voor hun rekening nemen. Zo duidt een hoge concentratiegraad op een situatie
met weinig aanbieders die een groot deel van de markt hebben.
Concentratiegraad (2) – In geval van concurrentieanalyse duidt deze term op het % deel van de
markt dat een bepaald aantal aanbieders voor hun rekening nemen. Zo duidt een hoge concentratiegraad op een situatie met weinig aanbieders die een groot deel van de markt hebben.
Concentratiekromme – Zie ‘Concentratiecurve’.
Concentratietendens – Het verschijnsel, dat een steeds geringer aantal verkoopplaatsen een steeds
groter deel van de markt voor hun rekening nemen. Het aantal verkoopplaatsen neemt daarbij af en
de omvang van de verkooppunten toe.
Concentratietoezicht – Dit wordt uitgeoefend door de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMA).
Voor concentratievorming (= fusie of nauwe samenwerking tussen ondernemingen, zoals bij een
Joint Venture) is voorafgaand toestemming nodig van de NMA. De NMA onderzoekt of door de concentratie een economische machtspositie ontstaat, die de mededinging in gevaar zou kunnen brengen.
Concentrische diversificatie – Het door een bedrijf toevoegen van een nieuwe activiteit die qua
technologie en/of marketing een synergetisch effect heeft op de reeds bestaande activiteiten.
Concept – Basisgedachte, basisformulering, basisidee. Kan slaan op een product (productconcept),
een reclame-uiting (reclameconcept), een winkelformule, een bepaalde marketingaanpak, en dergelijke. Betreft meestal een nog te testen/concretiseren idee.
Concept search – Een zoekopdracht waar niet alleen zoekresultaten gegeven worden maar ook andere zoekmogelijkheden die in hetzelfde concept passen. Zoekt men bijvoorbeeld op "vakantie" dan
krijgt men naast de standaard resultaten ook de mogelijkheid om specifiek verder te zoeken op bijvoorbeeld "lastminutes". Voorbeeld: Zoeken.nl.
Concept testing – Onderzoek waarbij men het concept van een product test. Dit is een moeilijk onderzoek, omdat men aan de ondervraagde niets concreets kan laten zien en ieder zo zijn eigen voorstelling van het concept heeft. Daarom visualiseert men het concept vaak door middel van een tekening.
Concept-advertising – Reclame die gevoerd wordt door een nog niet bestaand product.
Conceptontwikkeling – Ook ‘Creatieve strategie’. Vertaling van de propositie in een creatief idee.
Men buigt zich over de stijl, toon, woorden en beelden. Men stelt globaal vast wat de inbreng moet
zijn van humor, erotiek, argumentatie. Heeft het reclamebureau een aantal concepten in ruwe vorm
op tafel liggen, dan kan de klant een keuze maken. Daarbij gelden als criteria: valt het concept op,
boeit het concept, overtuigt het concept, wordt het concept herinnerd, past het concept bij de doelgroep, past het concept bij het medium? Zie ook ‘Boodschap’.
Conceptontwikkelingsfase – Fase in het productontwikkelingsproces waarbij een productidee wordt
omgezet in een concept, omschreven vanuit de koop- en gebruikssituatie van de consument.
Concepttesting – Marktonderzoek waarbij men het concept of idee van een producttest, een verpakkingsidee of een idee omtrent een reclameboodschap.
Conceptual framework {Anglicisme} – Een Conceptual Framework is een coherent systeem van onderling gerelateerde doeleinden en fundamenten, welke kunnen leiden tot consistente standaarden.
Het beschrijft de aard, de functie en de beperkingen van de financiële berichtgeving (FASB) {Externe
Verslaggeving}. Een CF is onderverdeeld in een aantal componenten: a) Objectives (doelstellingen),
b) Qualitative characteristics of financial reporting (kwalitatieve kenmerken van verslaggeving), c)
Objectives of financial reporting (doelstellingen van financiële rapportage), d) Recognition and measurement (wijze van realisatie en meting), e) Elements of financial statements (onderdelen in de financiële rapportages), f) Cash flow information and present value in accounting measurements (gebruik van kasstroom informatie).
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Conceptuele definitie – Definitie die de betekenis van een begrip of grootheid aangeeft, los van de
vraag hoe de waarde van die grootheid berekend moet worden en los van de vraag welke eenheid bij
die grootheid past. Voor de berekeningswijze van de waarde en de eenheid van een grootheid is de
operationele definitie van belang. Synoniem: semantische definitie. Voorbeeld van een conceptuele
definitie: de nettowinst is wat een ondernemer aan het eind van het jaar overhoudt om vrij te besteden. Voorbeeld van een operationele definitie: de nettowinst is de brutowinst minus de bedrijfskosten. Aangezien economen hun grootheden vaak in verschillende betekenissen gebruiken, kunnen er
voor hetzelfde woord meer semantische definities zijn en/of meer operationele definities. Dat maakt
bedrijfseconomie juist zo verwarrend. Voorbeeld: kostprijs.
Connotatieve definitie – Definitie die een positieve of negatieve gevoelswaarde geeft aan een concept, los van de vraag hoe de waarde van die grootheid berekend moet worden. Tegenover connotatieve definitie staat denotatieve definitie.
Conceptuele flexibiliteit – Het opbouwen van denkkaders of modellen en het formuleren van meervoudige concepties, hypothesen of ideeën op basis van complexe informatie. Gedragsbeschrijvingen:
• Weet op basis van dezelfde gegevens verschillende scenario's te bedenken. • Weet voor complexe
situaties verschillende oplossingsrichtingen te bedenken. • Kan buiten het eigen denkkader treden. •
Weet tot nieuwe scenario's te komen wanneer gegevens en/of omstandigheden wijzigen.
Concernpolis – Verzekeringsovereenkomst, die voor de risico's in een bepaalde categorie, bijvoorbeeld brand of aansprakelijkheid, betrekking heeft op alle tot een concern behorende onderdelen,
om te bereiken dat concernbreed dezelfde verzekeringsdekking voor het betreffende risico aanwezig
is.
Concessionair (1) – Men spreekt van een concessionair wanneer een ondernemer zijn producten in
een bedrijf van een andere ondernemer verkoopt. De concessionair huurt een deel van dit bedrijfspand. Voorbeelden zijn een slager, bakker, kaasspecialist, enzovoort in een supermarkt.
Concessionairs (2) – Vorm van samenwerking tussen detaillisten waarbij een grote detaillist (meestal
een warenhuis of supermarkt) een deel van zijn winkelruimte tegen een bepaalde vergoeding en
onder bepaalde voorwaarden afstaat aan een collega-detaillist: de concessionair. Beiden profiteren
van deze vorm van samenwerking. Soms wordt deze term ook gebruikt in de betekenis van dealer
(zie aldaar).
Concrete markt – Markt die gebonden is aan een bepaalde plaats waar vragers en aanbieders elkaar
kunnen ontmoeten om goederen (of diensten) te verhandelen. Voorbeelden van een concrete markten zijn een veiling, effectenbeurs, rommelmarkt, bloemenmarkt ,veemarkt te Den Bosch, etc. Staat
tegenover abstracte markt. Zie ook ‘Markt’, ‘Open markt’.
Concurrent – Rivaal, bedrijf dat in dezelfde behoefte voorziet met dezelfde, vergelijkbare of andere
producten. Een bedrijf dient erop bedacht te zijn dat leveranciers, afnemers, aanbieders van substituten en entreeconcurrenten daartoe ook behoren.
Concurrente vorderingen – Vorderingen op een ondernemer of onderneming die voortvloeien uit
een faillissementsprocedure en die niet gebaseerd zijn op een voorkeursrecht bij de verdeling van de
binnenkomende gelden. Aangezien eerst de boedelvorderingen uitbetaald worden en daarna de
preferente vorderingen, zal er bij een faillissement veelal weinig of geen geld overblijven voor de
curator om de concurrente vorderingen te voldoen.
Concurrenteninformatie – De concurrenteninformatie betreft veel onderwerpen, zoals: 1) Wie zijn
onze directe en indirecte concurrenten? 2) Waar bevinden ze zich? 3) Wat is hun doelgroep waarop
ze zich richten? 4) Wat zijn hun doelstellingen wat betreft imago, omzet, en dergelijke? 5) Wat zijn
hun toegepaste marketinginstrumenten en waarop ligt hun accent? 6) Wat is hun markt/segmentaandeel? 7) Welke producten verkopen ze en welke modellen zijn daarvan concurrerend?
8) Welke verkoopprijzen hanteren ze? Veel concurrenteninformatie is via `desk research' te weten te
komen. Opmerkzame verkopers/serviceadviseurs komen ook veel te weten van de klanten die in het
bedrijf komen. Dit kan ook als ‘field research' gezien worden. Veel concurrenteninformatie is ook via
het internet te verzamelen.
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Concurrentie (1) – Mededinging. Die kan plaatsvinden vanuit vijf invalshoeken: directe rivalen, afnemers (die het zelf kunnen doen), leveranciers (die uw functie over kunnen nemen), aanbieders van
substituten en bedrijven die uw markt kunnen betreden. Zie ook ‘Concurrent’.
Concurrentie (2) – Wedijveraars om de koopgunst van de afnemers, behorend tot de micro- omgeving van de onderneming. We onderscheiden concurrentie op verschillende niveaus: wensconcurrentie (verschillende behoef te- categorieën), generieke concurrentie (binnen een behoeftecategorie),
productvormconcurrentie (producttype) en merkconcurrentie (het ene merk of het andere merk).
Concurrentie tussen bedrijven – Bij concurrentie tussen bedrijven, zoals tussen garagebedrijven,
maakt men onderscheid tussen directe en indirecte concurrentie. Onder de directe concurrentie van
een bedrijf wordt verstaan: bedrijven die ongeveer dezelfde bedrijfsformule hanteren. Dealerbedrijven van de grote automerken hebben ongeveer dezelfde bedrijfsformule. Zij verkopen vergelijkbare
producten en diensten aan ongeveer dezelfde doelgroep(en). Indirecte concurrenten zijn bedrijven
die onder een andere bedrijfsformule met delen van het assortiment van een garagebedrijf concurreren. Indirecte concurrenten van het garagebedrijf zijn snelservicestations (Kwik Fit, Euromaster),
automaterialenzaken (Automat, Halfords) en zelfs de automaterialenafdeling van de warenhuizen.
Concurrentieanalyse (1) – Analyse van de concurrentiestructuur (marktvorm, concentratiegraad,
soort concurrentie) en concurrentiegedrag (wie zijn concurrenten, welke sterkten en zwakten hebben ze, welk beleid voeren ze en met welk succes, wat is hun toekomstig gedrag).
Concurrentieanalyse (2) – Onderzoek gericht op het verkrijgen van inzicht in het marktaandeel, de
marketingmix, de omzet, enzovoort van concurrenten. Meestal een vergelijkend onderzoek: men
vergelijkt de concurrent met het eigen bedrijf onder andere door middel van een sterkte/zwakteanalyse van beide bedrijven in hun totaliteit of van de marketingmix van beide bedrijven. In
de praktijk spitst de concurrentieanalyse zich vaak toe op het instrument product.
Concurrentiebeding (1) – Het concurrentiebeding is een vorm van een kettingbeding. Met dit beding
kan men bijvoorbeeld regelen dat in een verkocht winkelpand gedurende een bepaalde tijd geen
juwelier mag worden gevestigd.
Concurrentiebeding (2) – Werkgever en werknemer mogen afspreken dat de werknemer, na beëindiging van het dienstverband, geen werk doet dat economisch nadelig is voor het bedrijf. Bijvoorbeeld door bij een concurrent te gaan werken of als zelfstandige gebruik te maken van opgedane
kennis. Dit wordt een concurrentiebeding genoemd. Werkgever en werknemer spreken het concurrentiebeding meestal af bij het begin van een dienstverband. Het concurrentiebeding kan ook worden afgesproken als de werknemer al bij het bedrijf of organisatie werkt. In het concurrentiebeding
staan bijvoorbeeld afspraken over: a) welke werkzaamheden een werknemer wel en niet mag doen
als hij ontslag neemt bij het bedrijf; b) in welke regio iemand niet mag werken; c) hoe lang de gemaakte afspraken gelden; d) wat de boete is als werknemer de afspraken overtreedt. Het concurrentiebeding of de boete kunnen door de kantonrechter geheel of gedeeltelijk teniet worden gedaan of
gematigd. Dat hangt van de belangen af van de werknemer en de werkgever. Een concurrentiebeding is alleen geldig als: a) er een schriftelijke afspraak tussen werkgever en werknemer is; b) de
werknemer meerderjarig is. Is een arbeidscontract voor bepaalde tijd afgesproken? Dan mag een
concurrentiebeding alleen bij zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. De werkgever moet schriftelijk goed uitleggen waarom een concurrentiebeding nodig is. Het gaat daarbij om maatwerk. Legt
de werkgever de noodzaak niet goed uit, dan geldt het concurrentiebeding niet. De regels voor het
concurrentiebeding zijn gewijzigd per 1 januari 2015. De nieuwe regels zijn van toepassing op alle op
of na 1 januari 2015 overeengekomen arbeidscontracten. Bedingen in arbeidscontracten die voor 1
januari 2015 zijn overeengekomen blijven van kracht, ook al is daarin niet gemotiveerd aangegeven
dat er sprake is van een zwaarwichtig bedrijfs- of dienstbelang.
Concurrentiefase – Zie ‘Productlevenscyclus’.
Concurrentiegeoriënteerde prijsstellingen – Bij de concurrentie georiënteerde prijsstelling wordt de
prijs van de concurrentie als uitgangspunt genomen.
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Concurrentiegeoriënteerde prijszetting – Verkoopprijs wordt sterk bepaald door de prijszetting van
de concurrentie.
Concurrentiegericht prijsbeleid (competition oriented pricing) – De ondernemer laat zich leiden
door de prijzen die door de concurrentie (prijsleider) gevraagd worden voor gelijkwaardige substitueerbare goederen. Zij kan haar prijs iets lager of iets hoger stellen dan die van de concurrentie; alles
hangt af van de doorzichtigheid van de markt. De aard van het product zal zeker een rol spelen bij
het bepalen van de prijs. De prijs moet ook aansluiten bij de andere marketingmixelementen. Bij de
productgroep brandstoffen zie je dit duidelijk.
Concurrentiegerichte prijsdoelstellingen – Doelstellingen waarbij men de prijs hanteert ter handhaving van de gegeven situatie of om te voorkomen dat concurrenten tot de markt toetreden (stay out
pricing). In het laatste geval hanteert men zulke lage prijzen dat het voor potentiële concurrenten
niet aantrekkelijk is ook op de markt te gaan aanbieden. We kennen ook put out pricing, waarbij de
onderneming zulke extreem lage prijzen hanteert dat concurrenten de markt verlaten. Eigenlijk kunnen we in plaats van doelstellingen beter spreken van prijsstrategieën gericht op de concurrentie.
Concurrentie-inspanning – De marketinginspanning van concurrenten.
Concurrentieniveaus – De concurrentie van een (merk)product wordt onderverdeeld in een viertal
concurrentieniveaus: 1) concurrentie op merkniveau is concurrentie van een vergelijkbaar product
maar dan van een ander merk. Een Ford Mondeo is een merkconcurrent van een Opel Vectra; 2)
auto's zijn verkrijgbaar in verschillende typen en uitvoeringen, zoals sedan, MPV, stationcar, terreinwagen, enzovoort. Deze categorieën concurreren ook met elkaar en spreekt men van concurrentie op
het niveau van productvorm; 3) het derde niveau is de concurrentie op het niveau van productklasse
(ook wel generiek niveau genoemd). Hierbij gaat het om de vraag ‘Welk vervoermiddel schaft de
consument aan?' Concurrenten van de auto zijn dan de motorfiets, bromfiets, scooter en zelfs het
openbaar vervoer zoals bus, tram en trein; 4) voordat de consument zijn keuze voor een nieuw vervoermiddel bepaald heeft, heeft hij wellicht voor een andere keuze gestaan om zijn geld te besteden.
‘Kopen wij een nieuwe keuken of een nieuwe auto?' In dit geval is er sprake van concurrentie op behoefteniveau of ook wel wensconcurrentie genoemd.
Concurrentieomvang – Er bestaan een viertal factoren die invloed hebben op de concurrentiesituatie, namelijk: 1) de vraag en het aanbod; 2) het product dat op de markt aangeboden wordt; 3) de
marktkennis van de consument; 4) de toetredingsmogelijkheden tot de markt.
Concurrentieonderzoek – Onderzoek gericht op het verkrijgen van inzicht in het marktaandeel, de
marketingmix, de omzet, enzovoort van concurrenten. Meestal een vergelijkend onderzoek: men
vergelijkt de concurrent met het eigen bedrijf onder andere door middel van een sterkte/zwakteanalyse van beide bedrijven. Zie ‘Concurrentieanalyse’.
Concurrerende goederen – Zie ‘Substitutiegoederen’.
Condition survey – Zie ‘Structural condition warranty’.
Confessioneel – Iemand die uitgaat van een godsdienstige overtuiging op het gebied van de politiek,
de school enz.
Confirmed-opt-in-systeem – Een confirmed-opt-in-systeem is een systeem, waarbij mensen die hun
e-mail adres invullen op een website en zich daarmee aanmelden voor een nieuwsbrief gevraagd
worden of ze echt in de mailinglist terecht willen komen. Dit systeem voorkomt dat andere mensen
uw e-mail adres invullen en u ongewenste mail ontvangt. Spammers kunnen deze mogelijkheid als
truc gebruiken, door spam te versturen en bij klachten te beweren dat vooraf toestemming is verkregen. Als de eigenaar van het e-mail adres dit ontkent zal de spammer zich beroepen op de mogelijkheid dat iemand anders het e-mailadres moet hebben aangemeld. Bij het confirmed opt-insysteem,
ook wel het double opt-insysteem genoemd, ontvang je een neutraal mailtje met daarin de vraag om
bevestiging, veelal in de vorm van een link waar je op moet klikken.
Conflagratie – Schade door bijvoorbeeld brand van zodanige omvang dat hij niet tot één object of
etablissement beperkt blijft, maar meerdere objecten of etablissementen tegelijk treft. Een conflagratiegebied is een gebied waarin de kans op sterke uitbreiding van een brand groot is.
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Conflicten in de distributie – Belangentegenstellingen in een bepaald distributiekanaal tussen wederverkopers op een verschillend niveau en belangentegenstellingen als gevolg van duale en multipele distributie. Zie ook ‘Inter channel competition’, ‘Intra channel competition’.
Conflicthantering – Belangentegenstellingen met een grote emotionele lading op een tactvolle wijze
hanteren en oplossen.
Conflicting accounts – Diverse klanten uit dezelfde branche, bijvoorbeeld als gevolg van fusie van
reclamebureaus. Over het algemeen zal een reclamebureau maar één klant uit een bepaalde branche
aannemen. De relatie met één klant, meestal de belangrijkste, wordt gehandhaafd en de andere
accounts worden afgestoten.
Confrontatie – Elk zintuiglijk contact met een specifiek medium (mediumconfrontatie) of een reclame-uiting daarin (reclameconfrontatie), dat tot waarneming kan leiden. Zie exposure.
Confrontatiefrequentie – Het aantal malen dat een persoon binnen een bepaalde periode met een
specifiek medium (of meer) is geconfronteerd.
Confronteren – Op een directe manier het gedrag van de ander ter sprake brengen, zodat deze bewust wordt van zijn gedrag en de effecten daarvan op anderen.
Congestietoeslagen – Extra kosten die men moet betalen om snel in bepaalde (overbelaste) havens
te kunnen laden en lossen.
Conglomerate diversificatie – Het door een bedrijf toevoegen van een nieuwe activiteit waarvan de
technologie en de markt geen relatie hebben met de huidige producten en afnemers.
Conjoint measurement – Onderzoektechniek bij het bepalen van de marketingmix. De respondent
moet een preferentievolgorde aangeven tussen een beperkt aantal (kleiner dan 20) attribuutcombinaties.
Conjunctief criterium – Zie ‘Evaluatiecriteria’.
Conjunctuur – Golfbewegingen in onze economie, tot uitdrukking komend in fluctuaties in nationaal
inkomen, werkgelegenheid, enzovoort.
Conjunctuurenquête – Een in de E.E.G. landen 4 keer per jaar gehouden enquête met als doel het
consumentengedrag voor de eerste 12 maanden te voorspellen door berekening van een indexcijfer
van het consumenten vertrouwen.
Conjunctuurstudie – Onderzoek naar de conjunctuur in een bepaalde periode. In dit verband kent
men de conjunctuurbarometer waarbij essentiële elementen van ons economisch leven gemeten
worden.
Connossement – Vrachtbrief, getekend door de vervoerder, die het karakter heeft van ontvangstbewijs en waardepapier dat de goederen vertegenwoordigt. Een connossement kan dus worden verhandeld.
Consciëntieuze houding - Zich aandachtig en gewetensvol opstellen bij het uitvoeren van de werkzaamheden.
Consequential loss – Gevolgschade of indirecte schade, d.w.z. het geldelijk nadeel dat men lijdt als
gevolg van verlies of beschadiging van bepaalde materiële zaken. Laatstbedoelde schade noemt men
de materiële of directe schade.
Conservatief – Wordt ook wel behoudend genoemd.
Consideration set – Als een product of merk uit de awareness set te kort schiet, valt het af. De eigenschappen moeten stroken met de koopmotieven van de consument. De producten of merken die als
alternatieven overblijven, vormen de consideration set. Zie ook ‘Awareness set’.
Consignatie (1) – Het in handen stellen van goederen tot verkoop voor rekening van de afzender.
Consignatie (2) – Levering van goederen, meestal duurzame consumptiegoederen, door de producent of grossier aan de detaillist, waarbij betaling pas hoeft te geschieden nadat de detaillist het betreffende product heeft verkocht.
Consistentie – Met elkaar in overeenstemming zijn. Begrip dat men terugvindt in vaktermen als assortimentsconsistentie, consistentie van antwoorden op een vragenlijst, en dergelijke. Soms coherentie genoemd.
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Consistentie, Cross-sector – Zie ‘Cross-sectorconsistentie’.
Consistentie, Distributie – Distributieconsistentie.
Consistentietheorie – Mensen zullen er altijd naar streven balans of consistentie in hun attitudes te
krijgen.
Consortium – Dit is een tijdelijke samenwerking tussen een aantal ondernemingen om een bepaald
project te realiseren. Wordt een aparte onderneming opgericht, dan spreekt men van een joint venture.
Constante kosten (1) – Kosten die in hun totaliteit binnen zekere grenzen onafhankelijk zijn van de
productie omvang. Zie ‘Vaste kosten’. Zie ook ‘Totale Constante Kosten’.
Constante kosten (2) – Opmerking: Het begrip constante kosten is eigenlijk een tegenwicht voor het
begrip variabele kosten. Variabele kosten zijn gedefinieerd. 1) Alle kosten die niet tot de variabele
kosten behoren, maken deel uit van de constante of vaste kosten [euro/periode] {Kostencalculatie}.
2) Dus: alle kosten die niet samenhangen met de omvang van de productie [euro/periode]. Zie ook:
bedrijfseconomische-modellen.nl {Kostencalculatie}. Zie ook: variabele kosten. Of: alle kosten die
niet samenhangen met de omvang van de afzet [euro/periode]. Zie ook: bedrijfseconomischemodellen.nl {Kostencalculatie}. Zie ook: variabele kosten . Synoniem: vaste kosten. 2) Misconceptie:
kosten die niet veranderen in een periode, want budgetten kunnen van dag op dag veranderen, maar
zolang ze niet afhankelijk zijn van de afzet of de productie zijn het constante of vaste kosten. 3) Misconceptie: kosten die samenhangen met de vaste productiemiddelen, want dergelijke kosten kunnen
wel deel uit maken van de constante kosten, maar ze kunnen ook variabel zijn (bijv. leaseconstructies) [euro/periode]. 4) Misconceptie: de som van afschrijvingskosten en interestkosten, want deze
vormen slechts een deel van de constante kosten [euro/periode].
Constante schaalopbrengsten – Hiervan is sprake als de fysieke opbrengst met eenzelfde percentage
stijgt als men alle productiefactoren met een eenzelfde percentage laat toenemen.
Constitueren – Vormgeven aan een beleid.
Constituerende leiding – De beleidsbepalende aspecten van het leidinggeven.
Constitutie – Wordt ook wel grondwet genoemd. Hierin staan de rechten en plichten van volk en
vorst.
Constitutionele Monarchie – Monarchie waarbij de macht van de vorst in een grondwet is vastgelegd.
Constitutionele Parlementaire Monarchie – Een regeringsvorm waarin zowel de macht van de vorst
als van het parlement wordt geregeld en beperkt door een grondwet, maar waarin de invloed van
het parlement het grootst is.
Constraints – Randvoorwaarden.
Constructie all risk – De constructie allrisk is een verzekering die dekking biedt tegen verlies en/of
materiële schade, die is ontstaan tijdens de uitvoering van een bouwproject voor alle betrokken partijen.
Constructie All Rísks Bedrijfsschadeverzekering – Verzekering die dekking geeft tegen de extra kosten en gederfde winst van de opdrachtgever doordat vertraging ontstaat bij de oplevering van een
bouwwerk ten gevolge van een krachtens de Constructie All Risks (met name onder rubriek 1) gedekte schade.
Constructie All Risks verzekering – Speciaal voor de verzekering van bouwwerken ontwikkelde verzekeringsvorm, die alle bij de bouw betrokken partijen verzekeringsdekking verschaft tegen de risico's die met het bouwwerk samenhangen. De verzekering is daartoe onderverdeeld in een aantal
rubrieken, die ieder betrekking hebben op een specifiek risicoaspect en die naar keuze van de verzekerde kunnen worden meeverzekerd, waarbij rubriek 1 en 2 algemeen gebruikelijk zijn. De rubrieken
zijn: 1) Het werk, waaronder begrepen worden, de te bouwen objecten, in aanbouw of gereed zijnde
en de voor de bouw bestemde bouwmaterialen. Het werk wordt gedekt tegen alle materiële beschadiging en verlies, hoe ook ontstaan (dus schade door eigen gebrek is meeverzekerd) en met inachtname van enkele uitsluitingen waaronder stilstand van het werk en verlies of vermissing van bouwUitgeverij Streutker
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materialen die bij een routine-inventarisatie worden geconstateerd; 2) Aansprakelijkheid voor letsel
of schade, tijdens de bouw ontstaan aan derden en voorvloeiend uit de bouwwerkzaamheden, met
uitsluiting onder meer van schade die onafwendbaar uit de bouw voortvloeit en schade die is veroorzaakt door ondeugdelijk werk of materialen voor zover de verzekerde van deze ondeugdelijkheid op
de hoogte was; 3) Schade aan bestaande eigendommen (i.c. aan andere, dan tot de bouw behorende
objecten) van de opdrachtgever, welke kan ontstaan zonder dat er van aansprakelijkheid sprake is,
maar die wel voortvloeit uit de bouwactiviteiten, echter met uitzondering van onder meer t.b.v. het
werk opzettelijk toegebrachte schade en brand en ontploffing; 4) Materiële schade aan hulpmateriaal, als keten, loodsen, gereedschappen, werkmaterieel, machines e.d. ontstaan door diefstal en alle
andere van buiten komende onheilen; 5) Materiële schade aan eigendommen van de bouwdirectie
en personeel ontstaan door diefstal en alle andere van buiten komende onheilen, met uitzondering
ondermeer van schade aan motorrijtuigen; 6) Materiële schade en diefstal aan voor de bouw benodigde onderdelen tijdens vervoer naar de bouwlocatie. De polis kan op de voorwaarden van een
maatschappijpolis of beurspolis gesloten worden per project of (o.m. voor aannemers) op doorlopende basis. De verzekeringstermijn strekt zich uit over de door de verzekerde opgegeven bouwtermijn en onderhoudstermijn, met dien verstande dat gedurende de onderhoudstermijn een beperkte
dekking geldt, waarbij ondermeer brand en aanverwante risico's met betrekking tot het werk zijn
uitgesloten. Zie ook ‘CAR-verzekering’.
Constructiebedrijfsschadeverzekering – Verzekering van bedrijfsschade, ontstaan door vertraging in
de bouw als gevolg van een door de CAR-verzekering gedekt gevaar. Zie ook ‘Advanced profits insurance’, ‘Bedrijfsverzekering’, ‘CAR-verzekering’.
Constructieklassen – Uitdrukking in gebruik bij brandverzekering. Duidt op de indeling van gebouwen
naar hun bouwaard. Hierbij worden o.a. de aard van de horizontaal en de verticaal dragende constructie, de voor de gevels en de daken gebruikte materialen en de voor isolatie van gevels en/of
daken verwerkte materialen afzonderlijk in aanmerking genomen.
Constructive total loss – Hiermee wordt aangegeven dat als gevolg van een schadegebeurtenis het
verzekerde object weliswaar niet volledig verloren is gegaan, maar dat de reparatie van de schade
een zodanig hoog bedrag zou vergen dat hiermee de waarde van het verzekerde object overschreden
wordt. In het algemeen (ondermeer bij de motorrijtuigverzekering) spreekt men van een 'constructive total loss' wanneer de reparatiekosten meer bedragen dan 75% van de verzekerde waarde.
Consultant – Adviseur.
Consulting – Advisering, gericht op het bereiken van prestatieverbeteringen, door innovatieve oplossingen aan te reiken voor problemen in de bedrijfsvoering bij cliënten. Dit door het leveren van expertise, kennis en inzicht op het gebied van strategische bedrijfsplanning, verbeteren van de operationele bedrijfsprocessen, informatietechnologie en de praktische toepasbaarheid ervan.
Consument – 1) Persoon die consumeert, dat wil zeggen goederen of diensten koopt zonder de intentie te hebben deze te verkopen of te verwerken voor de verkoop. De persoon die dat wel doet is
een producent. Synoniemen: consumptiehuishouding, gezin (dus een alleenstaand persoon vormt
voor economen ook een gezin). 2) Functie in het maatschappelijk verkeer. Een persoon kan zowel
consument als producent zijn. Een huisarts is een persoon die op sommige tijdstippen van de dag
produceert (als hij bijvoorbeeld spreekuur houdt) en op andere momenten van de dag consumeert
(als hij bijvoorbeeld gaat eten). De huisarts kan dus twee functies vervullen {Micro-economie}.
Consument (2) – Ook ‘Finale consument’. Het individu, de huishouding of het gezin dat/die als koper
of gebruiker van producten optreedt. Meestal wordt de term gebruikt in de zin van de ‘finale consument’ door de daaraan ten grondslag liggende veronderstelling: ter bevrediging van eigen behoeften
en niet voor doorverkoop bestemd.
Consumenten prijsindex – Een prijsindex die gebruikt wordt voor het meten van de kosten voor levensonderhoud. Is gebaseerd op de prijzen van een aantal goederen en diensten noodzakelijk voor
levensonderhoud. Dit pakket wijzigt in de tijd. Het C.B.S. voert dit onderzoek uit.
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Consumentenbehoeften – De consument heeft een groot aantal verschillende behoeften die hij bevredigd wil hebben. Een grove indeling van de behoeften van de consument is die in primaire en
secundaire behoeften. Primaire behoeften zijn in feite eerste levensbehoeften zoals honger (eten) en
dorst (dorst). Daar het hier om dagelijkse behoeften gaat, is de consument wel gedwongen om de
bevredigingsmiddelen (producten) ook vrijwel dagelijks of zeer vaak te kopen. Secundaire behoeften
worden minder frequent door de consument bevredigd en dus minder vaak aangeschaft. Het verschil
in behoeften leidt tot een verschillend koopgedrag. Een consument is bijvoorbeeld bereid om voor
de aanschaf van een auto zich in de wijde omgeving te oriënteren, terwijl hij voor het tanken van
benzine graag niet verder dan de hoek van zijn eigen straat wil rijden.
Consumentenbescherming (1) – De bescherming van de consument via wettelijke bepalingen bijvoorbeeld verplichte productinformatie op verpakking, via zelfregulering van de bedrijfstak bijvoorbeeld eisen aan openbaar aanprijzen van geneesmiddelen of via consumentenorganisaties. (Engels:
consumer protection). De achterliggende gedachte is dat de consument in het economisch verkeer
een zwakkere positie inneemt dan zijn beroeps- of bedrijfsmatig handelende wederpartij.
Consumentenbescherming (2) – Hier: wettelijke bescherming van de consument tegen gevaarlijke
producten en misleidende reclame. Een voorbeeld van wettelijke bescherming is de verplichte productinformatie op de verpakking. De bescherming tegen misleidende reclame komt grotendeels tot
stand door zelfregulering of is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek: zelfregulering: een groot aantal
instanties die bij de reclame zijn betrokken, heeft de Nederlandse Code voor het Reclamewezen opgesteld. Enkele voorwaarden waaraan de reclame volgens de Code moet voldoen zijn: 1) de reclame
moet in overeenstemming zijn met de wet, de waarheid en de goede eisen van smaak en fatsoen; 2)
reclame-uitingen mogen het vertrouwen in de reclame niet schaden; 3) reclame-uitingen mogen niet
strijdig zijn met de goede zeden; 4) reclame-uitingen moeten zich duidelijk onderscheiden van redactionele bijdragen; 5) reclame-uitingen mogen niet onnodig appelleren aan angst . reclame-uitingen
mogen niet misleidend zijn. De Reclame Code Commissie ziet erop toe dat de regels van de Nederlandse Code voor het Reclamewezen worden nageleefd.
Consumentenbeslissingsproces – Het proces waarlangs een koopbeslissing van de consument verloopt: 1) bewustwording behoefte; 2) formulering gezochte nuttigheden; 3) informatie verzamelen;
4) evaluatie van alternatieve producten en merken; 5) uiteindelijke respons; 6) gedrag na aankoop.
Zie ook ‘Aanvaardingsproces’.
Consumentenbond – Een vereniging die de belangen van de consument behartigt via onderzoek en
voorlichting van en over producten.
Consumentengedrag (1) – De handelingen van individuen die rechtstreeks te maken hebben met het
verwerven en gebruiken van economische goederen en diensten daarbij inbegrepen het keuzeproces
dat aan deze handelingen voorafgaat en ze zelfs bepaalt.
Consumentengedrag (2) – Het gedrag van consumenten voor, tijdens en na de koop. We onderscheiden: 1) informatiegedrag of communicatiegedrag; 2) koopgedrag; 3) gebruiksgedrag. Consumentengedrag kan emotioneel en rationeel zijn. Emotioneel is dat gedrag waarbij de gevoelens, de
intuïtie, enzovoort een grote rol spelen. Rationeel gedrag stoelt op het gebruik van verstandelijke
vermogens. Gaat de consument uitsluitend af op economische aspecten bij de koop, dan spreken we
van rationeel koopgedrag.
Consumentengids – Maandblad van de Consumentenbond.
Consumentenmarketing – Marketing gericht op consumenten, finale afnemers. Staat tegenover industriële marketing, professionele marketing en handelsmarketing. Onderscheid van belang omdat
commerciële problematiek verschilt.
Consumentenmarkt – De consumentenmarkt bestaat uit individuen en huishoudingen die goederen
en diensten kopen voor persoonlijk gebruik. De markt waar als vragers consumenten optreden.
Consumentenonderzoek – Marktonderzoek waarbij gegevens over consumenten worden verzameld.
Consumentenpanel (1) – Een panel is een steekproef waaraan de deelnemers langere tijd meewerken. De gang van zaken is dat een steekproef uit personen, gezinnen wordt benaderd met het verUitgeverij Streutker
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zoek om medewerking waarvoor, anders dan bij ad hoc enquêtes, een bepaalde vergoeding in het
vooruitzicht wordt gesteld. De ondervraging geschiedt schriftelijk. Het verloop van de paneldeelnemers wordt gedurende de vastgestelde periode een probleem. Door het continue karakter kan het
marktonderzoekbureau veranderingen in koop- en consumptiegewoonten meten.
Consumentenpanel (2) – Periodiek onderzoek bij een vast aantal respondenten waarbij men doorgaans d.m.v. speciale huishoudboekjes gegevens laat vastleggen over gekochte aantallen per product.
Consumentenpanel (Household panel) (3) – Periodiek onderzoek bij een vast aantal respondenten
waarbij men doorgaans door middel van speciale huishoudboekjes gegevens laat vastleggen over
gekochte aantallen per product. Deze vorm van marktonderzoek laat toe om penetratiecijfers maar
ook switchgedrag tussen winkels en merken in kaart te brengen. Zij zijn complementair aan de scanning data, die enkel de gegevens van één enkele bedrijfsformule (winkelformule) in kaart brengen.
De belangrijkste beperking is de grootte van het panel gecorrigeerd voor de penetratie. Voor producten en/of winkels met een te kleine penetratie wordt de steekproef te klein om zinvolle analyses
door te kunnen voeren.
Consumentenprijs – 1) Verkoopprijs inclusief BTW die de klant moet betalen: adviesprijs minus eventuele korting [euro/stuk; euro/paar; et cetera, maar nooit euro]. Zie ook: bedrijfseconomischemodellen.nl. 2) Misconceptie: verkoopprijs voor de consument na aftrek BTW.
Consumentenprijsindex – Ook Indexcijfer voor de kosten van levensonderhoud. Een index die wordt
gebruikt om de veranderingen in de kosten van levensonderhoud te meten. De prijsindex is gebaseerd op een aantal product categorieën waarvan periodiek de prijsontwikkeling wordt nagegaan.
Het productpakket wijzigt zich in de loop der tijd. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het CBS.
Consumentenpromotions/Consumer promotions – Zie ‘Indeling sales promotion’.
Consumentenreclame – Reclame gericht op de finale consument.
Consumentenvoorlichting – Het verstrekken van objectieve en relevante informatie met het doel
consumenten in staat te stellen op weloverwogen wijze een keuze te doen uit en vervolgens gebruik
te maken van aangeboden goederen en diensten.
Consumentenwetgeving – De wetgeving die de consument moet beschermen tegen misleidende
reclame, gevaarlijke producten, enzovoort. Zie ook ‘Consumentenbescherming’.
Consumentisme (1) – Emancipatiebeweging van de consument. Stroming die de rechten van de consument verdedigt. De groeiende invloed van de publieke opinie, tot uiting komend in de organisatie
ervan aan de ene kant (Consumentenbond, Koning Klant) en actievoering aan de andere kant. Al dan
niet georganiseerd verzet tegen manipulaties door het bedrijfsleven. Organisaties van consumentisme zijn o.m. de Consumentenbond.
Consumentisme (2) – Wordt vaak omschreven als een levensstijl met de lust tot kopen als voornaamste bestaansdoel. Voor veel westerse mensen bestaat het hoogste genot uit de jacht op en de
aanschaf van spullen en soms ook diensten. Deze vorm van materialisme vindt wellicht zijn oorsprong in het existentialisme, dat een pleidooi inhoudt voor individuele vrijheid en lustbeleving. De
hoeveelheid tijd die de gemiddelde westerse mens besteedt aan 'winkelen', is de afgelopen eeuw
met de toename van de vrije tijd en vooral de komst van de vrije zaterdag (in Nederland rond 1965)
ruwweg vervijfvoudigd. 'Winkelen' is tegenwoordig een volkomen legitiem tijdverdrijf geworden,
waarbij het er zelfs niet eens meer om gaat om daadwerkelijk iets aan te schaffen. Gelijke tred daarmee houdt de opkomst van de warenhuizen, en vervolgens winkelcentra, waar het mogelijk is om
een geruime tijd door te brengen, zonder last te hebben van honger, het weer of lichamelijke behoeften, omdat daarin in het winkelcentrum voorzien wordt: er zijn cafés en restaurants, overdekte
gaanderijen, goed onderhouden wc's. Met name de term 'mall' maakt de laatste jaren opgang, overgewaaid uit de VS. Als nadeel van deze ontwikkeling wordt de maatschappelijke vervlakking genoemd die consumentisme in de hand zou werken, doordat mensen elkaar in toenemende mate
hoofdzakelijk gaan zien als 'leverancier' of 'consument'. Daarbij past dan de gedachtegang 'Wat heb

Uitgeverij Streutker

155

Bedrijfskunde, Begrippenbank

ik aan hem of haar?', met voorbijzien van de waarde van iemands persoonlijkheid buiten de rol van
leverancier of consument.
Consumer advertising – Zie ‘Trade advertising’.
Consumer benefit – Het voordeel dat een consument bij het gebruiken van een product kan verkrijgen.
Consumer clinic – Een onderzoeksituatie waarin reacties van (potentiële) consumenten kleinschalig
(kleine steekproef) worden bestudeerd. Het betreft veelal oriënterend onderzoek.
Consumer deals – Incidentele consumentenpromoties.
Consumer franchise – Een onderneming heeft een consumer franchise als een (grote) groep consumenten uit de doelgroep een voorkeur heeft voor haar product of merk (er in vergelijking met concurrerende producten of merken een meerwaarde aan toekent). Hebben handelsbedrijven deze
voorkeur, dan heeft de onderneming een trade franchise.
Consumer goods – Goederen die bestemd zijn voor gebruik door finale consumenten. Zie consumptiegoederen.
Consumer promotion – Promotieactiviteiten gericht op de consument. Staat tegenover sales forceen trade promotion.
Consumptie – Consumptie is het bevredigen van behoeften, waarbij goederen en/of diensten teniet
gaan.
Consumptie-eenheid – Zie ‘Vraageenheid’.
Consumptief krediet – Een consumptief krediet is een geldlening voor een bestedingsdoel, dat geen
bron van inkomen oplevert. Er zijn veel vormen van consumptief krediet zoals een persoonlijke lening, doorlopend krediet, creditcard en winkelpas. In veel gevallen hoeft er geen zekerheid gesteld te
worden. De hoogte van een consumptief krediet is met name afhankelijk van het bruto inkomen en
overige financiële verplichtingen.
Consumptiegoederen – Ook wel consumentengoederen. Staan tegenover industriële goederen.
Goederen die bestemd zijn voor de eindverbruiker, de finale consument. Gebruiksdoel bepaalt hier
de aard van de goederen. Verpakking en verpakkingsgrootte zijn hierop afgestemd. Bij duurzame
consumptiegoederen is het onderscheid met industriële goederen vaak moeilijk te maken. Een auto
of een schrijfmachine kan zowel een duurzaam consumptiegoed als een productiemiddel zijn. Zo is
een wetboek voor een student een consumptiegoed en voor een advocaat een industrieel goed.
Consumptiehuishouding – Een bestedende en consumerende eenheid van een of meer personen.
Consumptiepatroon – Gewoonten van kopers/gebruikers van producten inzake de aankoop en het
gebruik. Meestal gemeten via een panel.
Consumptiepionier – Innovator. Zie ook ‘Adoptiecategorieën’.
Consumptierisico – Bedrijven, instellingen, verenigingen kunnen aansprakelijk zijn jegens personen
door het verstrekken van ondeugdelijke maaltijden, dranken of versnaperingen. Te denken valt aan
kantines, festiviteiten e.d. Voor particulieren valt dit risico onder de AVP-dekking. De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) geeft dekking voor de normale bedrijfsschade aan materieel
en personen.
Consumptieve eenheid – De persoon, groep of organisatie die een product ge- of verbruikt. Een persoon bij persoonlijk gebruik (tandpasta), een gezin bij gezins- of gebruik (wasmachine). Idem bij industriële afzetmarkten: individuen (lassers) versus bedrijven.
Consumptieverwantschap – Kenmerk van een groep producten die door afnemers in samenhang
met elkaar worden gebruikt. Zo worden brood en beleg, koffie en poedermelk in samenhang met
elkaar gebruikt. Doch ook laserprinters en inktcassettes, kopieermachines en papier, spuitgietinstallaties en pvc-korrels.
Contactinstrumenten direct marketing – Instrumenten om contact te zoeken met de consument
indien men direct marketing wil bedrijven. Aan de communicatie in direct marketing worden speciale
eisen gesteld. De communicatie moet immers het verkoopgesprek vervangen. Zij moet dan ook zeer
actiegericht zijn. De consument moet door middel van een aanbieding reageren. Voorbeelden van
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instrumenten zijn: 1) catalogi (de aanvraag van catalogi is een meetbare respons op een uitgezonden
boodschap); 2) direct mail (persoonlijk geadresseerde reclame); 3) huis-aan-huisreclame (ongeadresseerde reclame) - telemarketing (de telefoon als contactinstrument) - teleshopping (de televisie als
contactinstrument); 4) persoonlijke verkoop (colportage en house party verkoop) - etherreclame
(telefonisch opgeven, folder aanvragen) - persreclame (insert en couponadvertentie); 5) het sponsored magazine (redactionele tekst zorgt voor 'umfeld' van eigen advertenties).
Contactlenzenverzekering – Deze verzekering dekt beschadiging of verlies van de contactlenzen,
meestal voor een beperkte duur. Door het gebruik van zachte lenzen en van lenzen met korte gebruiksduur, is de betekenis van deze verzekering afgenomen.
Containerverzekering – Verzekering van (het casco van) een container, veelal voor twaalf maanden,
ongeacht waar hij zich bevindt, mits binnen de verzekeringsgrenzen. De dekking geschiedt meestal óf
op beperkte condities (alleen tegen totaal verlies, inclusief alle avarij-grosse), óf op ruime condities
(all risks). In het laatste geval geldt doorgaans een aftrekfranchise.
Contaminatie – Letterlijk: besmetting. De subjectiviteit van een onderzoek komt in gevaar doordat
de onderzoeker wordt beïnvloed door eigen gevoelens. Sympathie of antipathie kleuren het onderzoekresultaat.
Contaminatieclausule – Contaminatie is een vorm van verontreiniging door vermenging van verschillende stoffen. Bij de transportverzekering van vloeibare lading in tanks of tankschepen gebruikte
clausule, waarmee het risico van contaminatie van de verzekerde lading door in de tank achtergebleven restanten van vorige transporten ten laste van verzekeraars wordt gebracht.
Contante middelen – 1) Contante middelen bestaan uit munten en bankbiljetten die direct overhandigd kunnen worden. "Heb je het contant bij je?". 2) Contante middelen bestaan enerzijds uit munten en bankbiljetten, en anderzijds uit girale tegoeden die via pinpas of credit card zijn over te dragen. "Kun je mij direct betalen?".
Contante waarde (1) – Als een lopende hypotheek in z'n geheel of gedeeltelijk wordt beëindigd, ontstaat er voor de geldverstrekker een renteverlies als de overeengekomen rente hoger is dan de op
dat moment geldende dagrente. De boete wordt dan meestal berekend door de contante waarde te
nemen van het totale verschil tussen de hogere en de lagere renteopbrengst tot het einde van de
rentevastperiode. Een gedeelte van de hypotheeksom mag men vaak boetevrij aflossen.
Contante waarde (2) – De huidige waarde van een in de toekomst te ontvangen of te betalen bedrag, rekening houdend met de nog op te bouwen interest. In de levensverzekering verstaat men
hieronder het bedrag dat aanwezig zou moeten zijn op een bepaald tijdstip om, rekening houdend
met de renteaangroei en de eventuele sterftekans, aan de toekomstige premiebetaling(en) te kunnen voldoen.
Contante waarde (3) – Term uit de financiële rekenkunde: de waarde op dit moment van een bedrag
dat in de toekomst beschikbaar komt. In de berekening wordt de interest op basis van een nader af
te spreken percentage in mindering gebracht. Dus als ik over drie jaar 1000 euro krijg, dan is de contante waarde bij een interestvoet van 6% per jaar gelijk aan 1000 euro / (1,06)3. De eindwaarde van
het bedrag wordt dus bij herhaling gedeeld worden 1,06.
Dit is de tegengestelde bewerking van de eindwaarde: 1000 euro nu, is over drie jaar 1000 x (1,06) x
(1,06) x (1,06) = 1000 x (1,06)3 waard.
Contante waarde methode – Methode om met behulp van de contante waarde van een onderneming te berekenen hoe groot de bedrijfswaarde is op basis van de voorspelde ingaande en uitgaande
kasstromen die zich in de resterende levensduur van een onderneming zullen voordoen. Een belangrijke correctie op de Contante Waarde Methode is de methode van de reële opties.
Contante waardeclausule – In de contantewaardeclausule wordt aangegeven welke boeterente u
moet betalen als de hypotheek wordt afgelost terwijl op dat moment de hypotheekrente lager is dan
de hypotheekrente in uw overeenkomst. De boete wordt bepaald door het verschil tussen de hogere
en lagere renteopbrengst te nemen, waarbij er rekening wordt gehouden met de resterende rentevastperiode en het gedeelte dat u jaarlijks boetevrij mag aflossen.
Uitgeverij Streutker

157

Bedrijfskunde, Begrippenbank

Content (1) – Alle inhoud van een website: tekst, plaatjes, formulieren, links etc. Content kan automatisch gegenereerd worden via een speciaal programma of content kan met de hand aangemaakt
worden. Voor een goede zoekmachine optimalisatie strategie is deze User generated content van
groot belang.
Content (2) – Naast een prettige navigatie is ook de inhoud - content - van een website belangrijk
voor het hebben en houden van de aandacht van de bezoeker. In de kinderjaren van internet kwam
de content vaak op een tweede plaats. Tegenwoordig is content een must.
Content Management Systeem – Een content management systeem (CMS) is een systeem waarmee
men, volgens een vooraf bepaald standaard, websites kan opzetten. Een CMS bestaat meestal uit
verschillende modules zoals webdesign, statistieken maar ook instellingen etc. Vaak beschikt een
CMS ook over een ingebouwd admanagementsysteem. Voor bedrijven met een complexe website
kan een CMS veel tijd (en dus geld) besparen. In een CMS kunnen eenvoudig pagina's worden gewijzigd en worden teruggevonden. Bedrijven of personen kunnen een content management systeem
kopen, zelf bouwen of bewerken met Open source software.
Context – De context is de totale omgeving waarin iets zijn betekenis krijgt. Hierbij kan zowel letterlijk "tekst" worden bedoeld als een situatie of betrokken personen. De Context is de achtergrond of
referentie van elke uitdrukking of idee of gebeurtenis in welke het was uitgedrukt, in relatie tot welke het een bepaalde betekenis verkrijgt. In de taalkunde de delen van een zin, paragraaf, hoofdstuk
etc., volgend op of voorafgaand aan een bepaald woord of passage die het zijn exacte betekenis
geeft.
Contextarme omgeving – Een vraagstuk dat niet meer gegevens bevat dan strikt nodig is om de uitkomst te berekenen. Je kunt dan uitgaan van het gegevensadagium, het principe dat je alle gegevens
moet gebruiken en dat je moet zoeken naar de meest waarschijnlijke combinatie van alle gegevens.
Deze aanpak garandeert niet dat je economisch inzicht opdoet, want een ondernemer zal nooit op
deze wijze een vraagstuk oplossen. Die moet op zoek naar gegevens op basis van een bedrijfseconomisch model dat hij in zijn hoofd heeft zitten.
Contextrijke omgeving – Een vraagstuk dat meer gegevens bevat dan je moet verwerken in de berekening en waar je het gegevensadagium niet kunt toepassen. De extra gegevens zijn aanwezig om je
tot een keuze te dwingen aan de hand van een bedrijfseconomisch model. Dit model biedt houvast
bij het vaststellen welke gegevens nodig zijn en welke niet. Deze aanpak doet een beroep op economisch inzicht.
Contingency Insurance – Het Engelse begrip contingency staat voor: onvoorziene omstandigheid,
gebeurlijkheid. Eigenlijk kan men ieder onvoorzien gevaar of nadeel een contingency noemen en is
dus iedere verzekering in wezen een contingency insurance. In het verzekeringsbedrijf wordt onder
contingency insurance evenwel alleen verstaan een verzekering tegen gevaren: brand, blikseminslag,
ontploffing, storm, schroeien, zengen, smelten, verkolen, broeien, inbraak of poging daartoe, vandalisme, schade door water of stoom, water uit een aquarium, water uit een waterbed, neerslag, olie,
aanrijding of aanvaring, relletjes, omvallen van kraan- en heistellingen en schade door rook en/of
roet.
Contingency loan – Vorm van alternatieve risicofinanciering. Het sluiten van een overeenkomst met
een bank, waarbij deze toezegt om in geval van een grote schade een van tevoren afgesproken bedrag te lenen tegen eveneens van tevoren overeengekomen voorwaarden.
Contingency planning – Het gereed hebben van een actieplan, indien bepaalde ontwikkelingen
plaatsvinden.
Contingency pricing – Een vorm van prijsbepalingsstrategie waarbij de prijs wordt bepaald nadat de
dienst is verleend.
Contingentietheorie – Volgens de contingentietheorie (Fiedler) zijn er in principe drie variabelen
bepalend voor leiderschapsrol die een leider aanneemt, namelijk: 1) taakstructuur (de mate waarin
deze duidelijk gestructureerd is); 2) de relatie tussen de leider en de groepsleden (goed of niet goed);
3) de formele machtspositie van de leider (zwak of sterk). Volgens Fiedler verschillen situaties in de
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mate waarin zij het de leider mogelijk maken om invloed uit te oefenen op een groep. De verschillen
worden met name door drie factoren bepaald: 1) De aard van de relaties in de groep: de relaties
tussen de groepsleden en de leider kunnen loyaal en coöperatief zijn en dan is er sprake van een
voor de leider gunstige situatie. Maar ze kunnen ook gekenmerkt worden door competitie en conflicten, hetgeen ongunstig voor de leider. 2) De structuur van de taak die door de groep moet worden
uitgevoerd: een duidelijke taakstructuur kenmerkt zich door een vaststaand doel, weinig wegen
waarlangs dat doel bereikt kan worden en een eenvoudige bepaling of vastgestelde oplossingen voor
eventuele problemen correct zijn (zoals eenvoudige montagetaken). In een dergelijke structuur heeft
een leider een eenvoudige taak. Maar in een ambigue taakstructuur zijn die kenmerken juist afwezig
(zoals het vaststellen van nieuw beleid). Leiderschap is bij een ambigue taakstructuur minder eenvoudig. 3) Positionele macht: de mate waarin de leider beschikt over machtsbronnen (zaken waaraan
de leider macht onttrekt zoals persoonlijkheid, competenties en formele positie). Fiedler concludeerde naar aanleiding van zijn onderzoeken dat taakgerichtheid bij leiders een gunstige eigenschap
is bij taken die zeer veel controlemogelijkheden bieden of bij taken die zeer weinig controlemogelijkheden bieden. Bij tussenliggende taken is juist een persoonsgerichte leider effectiever. Aangezien
persoonlijkheid (taakgerichtheid versus persoonsgerichtheid) tamelijk stabiel is, suggereert de contingentietheorie dat de situatie zodanig zou moeten worden aangepast dat het past bij de leider. De
contingentietheorie noemt dit "job engineering". Daarnaast wordt training van groepen gezien als
een methode om de aard van de relaties in de groep te verbeteren. Hoewel de theorie van Fiedler in
verschillende andere onderzoeken is bevestigd, bestaat er ook kritiek op de contingentietheorie. De
belangrijkste kritiek is dat de theorie weinig flexibel is. Tests die aan leiders werden afgenomen wezen bovendien uit dat hun geteste persoonlijkheidskenmerken niet steeds overeenkwamen met hun
leidersgedrag, hetgeen suggereert dat taakgerichtheid versus persoonsgerichtheid wél te beïnvloeden is of dat de persoonlijkheidskenmerken niet altijd het gedrag beïnvloeden.
Continuatie – Verlenging van een overeenkomst van verzekering. Doorgaans is er sprake van stilzwijgende verlenging, tenzij de verzekeringnemer of de verzekeraar de verzekering opzegt. Op grond van
het bepaalde in art. 7:940 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek geldt bij opzegging aan het einde van een
verzekeringsperiode ter voorkoming van automatische verlenging.
Continuatiepremie – De premie die is verschuldigd bij de voortzetting van de verzekeringsovereenkomst. Een alternatieve benaming is prolongatiepremie.
Continue frequentieverdeling – Zie ‘Frequentieverdeling’.
Continue relatie – Relatie tussen klant en dienstverlener die meestal zeer lange tijd bestaat. De relatie bij een eenmalige of weinig voorkomende dienstverlening noemen we discreet.
Continuïteitsclausule – Clausule waarin wordt bepaald dat de omzetting van de in de polis genoemde valuta (contractvaluta) in euro geen aanleiding kan zijn om de overeenkomst te beëindigen of de
voorwaarden te herzien. Voorts wordt geregeld dat vanaf de datum waarop de contractsvaluta niet
langer wettig betaalmiddel is, alle premies en schaden zullen worden betaald in euro’s.
Continu-onderzoek – Marktonderzoek waarbij steeds weer andere ondervraagden periodiek met
dezelfde vragenlijst worden benaderd. Onderzoek dat periodiek herhaald wordt om zodoende volgtijdelijke vergelijkingen te kunnen maken.
Continuous Replenishment Program/Planning (C.R.P.) – Het concept waarbij een continue goederenstroom tot stand komt tussen leverancier en retail partner. Deze stroom is mogelijk dankzij een
geautomatiseerde gegevensuitwisseling m.b.t. de feitelijke vraag en huidige voorraad, binnen een
vooraf overeengekomen ‘supply policy’. Finaal is het de bedoeling een ‘responsive’ en zo precieze
mogelijke goederenstroom naar het winkelpunt te krijgen, met een minimum aan voorraden en
handling.
Contra proferentemregel – Uitleg regel waarbij in geval van twijfel over de betekenis van een beding
de voor de consument gunstigste uitleg prevaleert.
Contra segmentatie – Het omgekeerde proces van segmentatie: men voegt tot dan toe apart bewerkte segmenten samen tot een kleiner aantal nieuwe segmenten. Contra segmentatie betekent
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vaak kostenverlaging (minder variatie), vooral in een tijd van economische teruggang is het een toepaste strategie.
Contract guarantee – Zie ‘Bond’.
Contract works insurance – Zie ‘CAR-verzekering’.
Contractant – Zie ‘Verzekeringnemer’.
Contractpolis – Een overeenkomst van goederentransportverzekering, waarbij de verzekeraar zich
verbindt zekere zaken gedurende een bepaalde tijd binnen omschreven grenzen of voor aangeduide
routes op vastgestelde condities en tegen aangegeven premies gedekt te houden.
Contractrente – De contractrente is de rente die is opgenomen in de overeenkomst.
Contractsvervaldatum – De datum waarop een overeenkomst van verzekering eindigt - hetzij definitief, hetzij met stilzwijgende verlenging voor eenzelfde periode.
Contractueel verticaal marketingsysteem – Vorm van verticale samenwerking tussen de schakels in
een distributiekanaal waarbij contractuele afspraken de basis voor de samenwerking vormen: het
vrijwillig filiaalbedrijf, de inkoopcombinatie en franchising. Zie ook ‘Verticaal marketingsysteem’.
Contractuele aansprakelijkheid (1) – De aansprakelijkheid die ontstaat wanneer een der partijen
tekortschiet in de nakoming van een gesloten overeenkomst. In beginsel is volgens artikel 6:74 Burgerlijk Wetboek die partij dan verplicht om de schade die hieruit voor de andere partij ontstaat te
vergoeden, tenzij de tekortkoming niet aan hem is toe te rekenen. In het algemeen is contractuele
aansprakelijkheid meeverzekerd op een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, met uitsluiting echter
van schade aan of waardevermindering van geleverde zaken inclusief de kosten van herstel of vervanging hiervan en kosten in verband met het geheel of gedeeltelijk opnieuw uitvoeren van werkzaamheden.
Contractuele aansprakelijkheid (2) – Op grond van de aannemingsovereenkomst is de aannemer
contractueel aansprakelijk. In de model koop-/aannemingsovereenkomst is bijvoorbeeld geregeld
voor welke termijn de aannemer na oplevering van het pand aansprakelijk is voor gebreken. Deze
contractuele aansprakelijkheid is niet gerelateerd aan de GIW-garantie.
Contractverzekering – Vorm waarin een goederentransportverzekering kan worden gegoten. De
verzekeraar verzekert gedurende de afgesproken periode de goederenzendingen van de verzekerde
op basis door de verzekerde geleverde bijzonderheden over soort goederen, bestemmingen, middel
van vervoer, maximale waarde per zending e.d. Er bestaan verschillende soorten contractverzekeringen t.w. de declaratiepolis, de omzet- of pauschalpolis en de eigen vervoersverzekering.
Contra-expert – Bij schade benoemt de verzekeraar een deskundige die de schade vaststelt, de expert. Vooral bij grotere schade komt het voor dat ook de verzekerde een expert benoemt. Deze expert wordt de contra-expert genoemd. Bij brandverzekeringen komen in beide experts voor rekening
van de verzekeraar (voor zover het honorarium van de expert van de verzekerde gelijk is aan dat van
de expert van de verzekeraar). Alvorens hun werk te beginnen benoemen beide experts een derde,
de arbiter die uitspraak doet indien de experts niet tot overeenstemming kunnen komen. Ook de
arbiter komt voor rekening van de verzekeraar. Bij de meeste andere verzekeringen worden de contra-expert en arbiter niet (of niet volledig) door de verzekeraar vergoed.
Contragarantieverzekering – Zie ‘Garantieverzekering’.
Contraire vraagstukken – Vraagstukken waarin je een bekend oplossingspad in omgekeerde richting
moet afwerken. Je weet hoe je van a naar z moet lopen en nu vragen ze je om van z naar a te lopen.
Heb je net je best gedaan om de weg van a tot z te onthouden, moet je hem van achter naar voren
opzeggen. Grootheden zoals de kostprijs en het bedrijfsresultaat die je normaal gesproken moet
berekenen en die dan als centrale grootheid van een berekening optreden, duiken in contraire vraagstukken als gegevens op. Tegelijk treedt één van de grootheden die normaal gesproken gegeven is,
nu als gevraagde grootheid op. Contraire vraagstukken bevatten niet altijd economische problemen
waar een ondernemer zich mee geconfronteerd ziet. Soms zijn het constructies van een auteur, die
wil uitzoeken of je een procedure beheerst door je te dwingen die procedure achterstevoren toe te
passen.
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Contrasegmentatie – Het omgekeerde proces van segmentatie: men voegt tot dan toe apart bewerkte segmenten samen tot een kleiner aantal nieuwe segmenten. Contra segmentatie betekent vaak
kostenverlaging (minder variatie), vooral in een tijd van economische teruggang is het een toepaste
strategie.
Contraverzekering – Verzekering tot dekking van het risico van voortijdig overlijden bij bepaalde
overeenkomsten, bijvoorbeeld bij spaarkasproducten en hypothecaire geldleningen. Tevens verzekering ter voorkoming van kapitaalverlies bij een ongunstig sterfteverloop na aankoop van een direct
ingaande lijfrente.
Contributiebijdrage – Zie ‘Bruto bijdrage of contributiemarge’.
Contributiemarge – De bijdrage (omzet minus variabele kosten) die een product levert ter dekking
van de vaste kosten en ter bijdrage aan de winst. Opbrengstprijs minus de variabele kosten per eenheid product. Engelse term: contribution margin. Zie bruto bijdrage.
Contribution – In het Engelse verzekeringsrecht aan de verzekeraar toekomend recht een bijdrage
van een proportioneel deel van een door hem aan de verzekerde uitgekeerde schadevergoeding te
vorderen van (een) andere verzekeraar(s) die hetzelfde object of belang tegen hetzelfde gevaar
had(den) verzekerd.
Contribution, Defined – Zie ‘Defined contribution’.
Control – {Anglicisme} Beheersing van een bedrijfskundig proces. Dit betekent dat iemand de verantwoordelijkheid en de zeggenschap heeft om ervoor te zorgen dat een bepaald proces in het bedrijf op correcte wijze wordt uitgevoerd.
Controle – 1) Achteraf bekijken of iets goed is gegaan. De afdeling Interne Controle heeft tot taak om
na te gaan of er geen fouten zijn gemaakt of dat er geen fraude is gepleegd door de werknemers.
Planning, Uitvoering en Controle zijn drie onderdelen in het beleid. 2) Anglicisme:Onjuiste vertaling
van het woord ‘Control’ , dat ‘beheersing’ betekent. Dat begrip houdt in dat uitvoering en het Nederlandse controle samengevoegd zijn. In de Angelsaksische wereld gaat het dus om Planning & Control.
Controlegroep (1) – Groep personen die als controle dient voor de te onderzoeken groep. Het verschil tussen beide groepen bestaat slechts uit één variabele.
Controlegroep (2) – Staat tegenover experimentele groep. Onderscheid van belang bij experimenten.
Om effect van een variabele te onderzoeken bij uitsluiting van de invloed van andere variabelen
wordt vaak van een controlegroep gebruik gemaakt.
Controle-interview – Interview dat vooraf wordt gehouden om na te gaan of een vragenlijst onduidelijke vragen bevat, consistent is, enzovoort. Een controle-interview kan ook achteraf worden gehouden, als men twijfelt aan de onderzoeksresultaten.
Controlekosten – Controlekosten noemt men ook wel inspectiekosten. Als een woning volgens de
koper niet voldoet aan de garantienormen na ingang van de garantieperiode, kunnen GIWaannemers dit komen verifiëren en daarvoor inspectiekosten berekenen. Deze kosten ontvangt de
koper terug als de klacht gegrond is gebleken.
Controleren (1) – Een van de managementtaken.
Controleren (2) – Niet alleen narekenen of de gevraagde uitkomst juist is, maar nagaan of de gedachtegang correct is geweest. Beschikbare controlestrategieën zijn: a) dimensieanalyse; b) berekening
langs alternatieve weg; c) terugrekenen vanuit de uitkomst; d) uitvoeren van een verschilanalyse; e)
schatten van de orde van grootte; f) toetsing van de marges; g) opbouwen van verwachtingen; h)
hanteren van als … dan … redeneringen. Aanleidingen tot het uitvoeren van controles liggen in het
systematisch hanteren van deze controlestrategieën of in het opmerken van alarmsignalen. In onderwijssituaties zullen de alarmsignalen een rol spelen, maar in de praktijk zal de econoom een systematische werkwijze moeten toepassen en een eigen set van alarmsignalen moeten ontwikkelen.
Controlerende functie – Functie die de overeenstemming tussen de registraties en de werkelijkheid
controleert.
Controletechnische functiescheiding – Het zodanig indelen van functies naar de aard van de activiteiten in een onderneming dat belangentegenstellingen worden gecreëerd om daarmee te komen
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tot een betrouwbaar informatiesysteem. De te scheiden functies zijn: beschikken, bewaren, registreren en controleren.
Controlled circulation – Verspreiding van een persmedium onder een afgebakende doelgroep die het
blad (meestal) gratis krijgt toegezonden. Het blad Adformatie is er een voorbeeld van.
Convenience goods – Ned.: Gemaksgoederen. Goederen waarvoor de consument weinig koopinspanning wenst te plegen of die in gebruik een groot gemak betekenen (instantieproducten). We
onderscheiden: 1) stapelgoederen: frequent gekochte dagelijkse artikelen; 2) impulsgoederen: ongepland (spontaan) gekochte goederen; 3) haastgoederen (emergency goods): 4) goederen die worden
gekocht als de behoefte eraan urgent is. Zie ook ‘Goederenclassificatie’. Zie ook ‘Copeland’.
Convenience sample – De steekproef wordt door de onderzoeker samengesteld op een manier die
hem het beste uitkomt.
Convenience store – Gemakswinkel: kleine winkel in de nabijheid van de consument (buurtwinkel)
waar men dagelijkse boodschappen kan kopen. Het assortiment bestaat uit convenience goods
(breed maar ondiep assortiment); het heeft meestal een aanvullend karakter op de wekelijkse inkopen.
Conversie (1) – Een methode waarbij een of meer pensioensoorten worden omgezet in een andere
pensioensoort. Je kunt er bijvoorbeeld mee te maken krijgen bij scheiding. Je kunt bij echtscheiding
overeenkomen dat de pensioenen die aan je ex-partner toekomen (deel van het ouderdomspensioen
en het bijzonder nabestaandenpensioen) worden omgezet in één eigen pensioen voor je ex-partner.
Conversie (2) – Het omzetten van proefabonnementen in echte abonnementen. Zie ook ‘Fulfllment’.
Conversie (3) – Omzetting, verwisseling. Betekenis hangt af van de context: bijvoorbeeld de conversie van couponaanvragers naar klanten, de conversie van een tekstbestand naar een ASCI-bestand.
Conversie (4) – Term in gebruik in het levensverzekeringsbedrijf. Conversie of omzetting is de verandering van de verzekeringsvorm van een lopende levensverzekering, bijvoorbeeld van een gemengde
verzekering in een ideaalverzekering.
Conversie ratio – Het percentage van bezoekers van een website welke uiteindelijk tot een bepaalde
actie overgaan (aankoop, offerte- of informatieaanvraag etc.). Indien een website 100 bezoekers
heeft waarvan 10 bezoekers een aankoop doen dan is de conversie ratio 10%. Een goede conversie
kan alleen behaald worden wanneer de site goed in elkaar zit. Dit heeft niets met zoekmachines te
maken maar alleen met de website zelf. Er moet dus gekeken worden naar de usability van een website. Hoe korter de paden naar een uiteindelijke conversie hoe hoger de conversie ratio in het algemeen zal liggen.
Conversiegraad (clinch rate) – Synoniem voor conversiegraad. Dit is het percentage mensen dat een
winkel bezoekt en er ook daadwerkelijk iets koopt. In food loopt die op tot tegen de 100%. In de automobielsector ligt dit percentage vaak beneden de 10%.
Conversiekosten – Conversiekosten zijn de kosten die men maakt om over te stappen van de ene
naar de andere rentevastperiode of om te switchen tussen bandbreedtes.
Conversion franchising – Franchising door het grootwinkelbedrijf dat naast de eigen filialen een aantal franchisefilialen heeft ter vergroting van het aantal vestigingen.
Conversion rate – Het aantal click throughs van bezoekers die tot een daadwerkelijk resultaat lijden,
zoals het kopen van een artikel, het invullen van een formulier, het achterlaten van een e-mail adres
enzovoort. Uitgedrukt in een percentage ten opzichte van het aantal bezoekers van een site.
Converteerbaar – Converteren betekent omzetten in een andere financiële vorm. De term wordt
voornamelijk gebruikt om aan te geven wanneer obligatiehouders het recht hebben hun obligaties
om te zetten in aandelen.
Conviction – Overtuiging. Zie ‘Dagmar-model’.
Cookies (1) – Een cookie is een bestandje op de computer van een gebruiker welke de browser van
de gebruiker identificeert. Er zijn twee soorten cookies: persistent cookies en session cookies. Session cookies worden tijdelijk op de computer geplaatst en worden gewist op het moment dat de gebruiker de Browser sluit. Persistent cookies blijven op de harde schijf staan tot de gebruiker zijn cooUitgeverij Streutker
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kies wist of wanneer de cookies verlopen zijn. Cookies kunnen bepaalde persoonlijk informatie bevatten zoals inloggevens of adresgegevens. Indien je om deze reden geen gebruik wil maken van
cookies dan kun je dit ook uitzetten in de browser instellingen. Het is dan wel mogelijk dat bepaalde
sites niet of niet goed worden weergegeven. Het gebruik van cookies (en dus het plaatsen van cookies op je computer) kan in principe geen kwaad. Het is echter altijd raadzaam om toch een keer in
de zoveel tijd alle cookies te verwijderen. Verwijder je nooit cookies en andere tijdelijk bestanden
dan kan je computer hier ook nog eens traag van worden (tot je ze wel verwijderd).
Cookies (magic cookies) (2) – Cookies zijn kleine tekstbestanden die soms meegezonden worden als
een gebruiker om een pagina vraagt. De server die de cookies ontvangt, zal ze lezen en doorgeven
aan een programma dat er iets mee doet. Voorbeeld: Een gebruiker komt op een site en stelt daar
zijn persoonlijke voorkeuren in (achtergrond: blauw, tekst: groot). Op het moment dat hij deze voorkeuren doorgeeft aan de server, stelt deze een cookie in waar bijvoorbeeld in staat:
"&achtergrond=blauw&tekst=groot". Dit cookie behoort nu bij een bepaalde site. Als de gebruiker na
een tijdje bij de site terugkeert, zal zijn browser het cookie weer meesturen. De server leest dit cookie uit en zal dan ook de blauwe pagina met de grote tekst sturen in plaats van de gewone pagina.
Cookies worden ook gebruikt als je met een database communiceert: op het moment dat je inlogt
wordt er een cookie gezet dat de inloggegevens bevat. Bij elke volgende pagina zal dit cookie worden
meegestuurd, zodat de server weet dat degene die de pagina's heeft opgevraagd inderdaad is ingelogd en bepaalde pagina's die niet voor het algemene publiek toegankelijk zijn, mag inzien. Cookies
kunnen nooit 'de persoon achter de PC' identificeren, tenzij je je bij die site hebt laten registreren.
Het is mogelijk de functie 'cookies accepteren' uit te zetten op de PC.
Coöperatieve (informatie)systemen – Coöperatieve systemen zijn informatiesystemen die zich richten op de ondersteuning van samenwerkingsverbanden van mensen en van bedrijven, dus van organisaties en interorganisaties. De basis van een coöperatief systeem is een netwerksysteem dat de
werkstations en computers van alle betrokken mensen en bedrijven verbindt. Dit netwerksysteem
dient als platform voor de coöperatieve toepassingen die de samenwerking ondersteunen. Door de
groeiende toepassing van IT in bedrijven ontstaat op den duur één groot coöperatief informatiesysteem op basis van een wereldwijd computernetwerk. Dit informatiesysteem ondersteunt bedrijven
en particulieren bij het werken en samenwerken.
Coöperatieve bewerking van een buitenlandse markt – In de startfase is export erg duur. Kleinere
ondernemingen zullen dan bereid zijn samen met anderen via exportcombinaties (zie aldaar) de export aan te pakken. Ook een joint venture (zie aldaar) met een onderneming in het buitenland is
denkbaar.
Coöperatieve concurrentie – Coöperatieve concurrentie is een vorm van concurrentie waarbij bedrijven voortdurend moeten afwegen of ze samenwerken of elkaar beconcurreren. Samenwerken
kan nodig zijn om te komen tot een gezamenlijk product of dienst of een gemeenschappelijke standaard voor nieuwe producten of diensten. Beconcurreren betekent vergelijkbare producten en diensten op dezelfde markt aanbieden en juist verschillende standaarden hanteren. Coöperatieve concurrentie met zijn keuze tussen coöperatie of concurrentie ontstaat, doordat bedrijven tegenwoordig
meer dan in het verleden zijn aangewezen op samenwerking – ook over de grenzen van bedrijfssectoren heen – om voldoende basistalenten bijeen te brengen om de steeds complexere producten en
diensten te kunnen realiseren.
Coöperatieve reclame – Gezamenlijke reclame door ondernemers uit opeenvolgende geledingen in
de bedrijfskolom. Bijvoorbeeld door fabrikant en handel tezamen. (Dealer Jansen adverteert Fiat
auto's). Dikwijls gedeeltelijk betaald door fabrikant of importeur. Zie ook ‘Reclame’.
Coöperatieve toepassingen – Coöperatieve toepassingen zijn de IT-toepassingen van coöperatieve
systemen. De toepassingen ondersteunen de samenwerking tussen mensen, bedrijven en andere
organisaties. Coöperatieve toepassingen zijn zelf een co-operatie van objecten die gedistribueerd zijn
over de computers van het netwerksysteem dat de basis vormt van het coöperatieve systeem.

Uitgeverij Streutker

163

Bedrijfskunde, Begrippenbank

Coöperatieve vereniging – Onder een coöperatieve vereniging verstaat de wet een vereniging van
personen, waarbij de in- en uittreding van leden toegelaten is en die de bevordering van de stoffelijke belangen van haar leden als doel heeft.
Coördineren (1) – Een van de managementtaken.
Coördineren (2) – Met elkaar in overeenstemming brengen, zorgen dat verschillende werkzaamheden door verschillende personen gedaan, toch onderling met elkaar kloppen.
Copeland – Auteur, bekend om zijn indeling van consumentengoederen naar het koopgedrag van
consumenten: convenience goods, shopping goods en specialty goods. Zie ‘Goederenclassificatie’.
Copernic – Copernic is een metazoekmachine die draait op de technologie van Mamma. Copernic
Agent is zoeksoftware die je op je computer kunt installeren. Met het programma kun je een metazoekmachine helemaal zo instellen dat je kunt selecteren met welke web zoekmachines je kunt zoeken. Verder kun je zoekresultaten opslaan en bewerken.
Copernic Agent – Copernic Agent is een metazoekmachine die vanaf je eigen computer gebruikt door
een software programma te installeren om daarmee op het web te zoeken. Copernic Agent is dus
geen web zoekmachine die je vanaf het internet gebruikt zoals bijvoorbeeld Google. Copernic Agent
maakt gebruik van zowel internationale zoekmachines alswel Nederlandse zoekmachines. Je kunt zelf
aangeven in welke zoekmachines je wilt zoeken. Zo kon je bijvoorbeeld kiezen uit 1stekeuze, ilse, NLmenu, Track, Vindex en Zoek.nl. Doordat Copernic op je eigen computer draait kun je gemakkelijk
zoekresultaten bewaren en bewerken en ze bijvoorbeeld later off-line opnieuw bekijken. Er zijn drie
versies: de gratis "Copernic Agent Basic" en de betaalde "Copernic Agent Personal" en "Copernic
Agent Professional".
Copernic Desktop Search – Copernic Desktop Search is de desktop zoekmachine van het bedrijf Copernic dat gespecialiseerd is in zoeksoftware voor op je computer. Copernic Desktop Search is gedurende lange tijd de bekendste en meest populaire desktop zoekmachine geweest. Copernic werkt
met full text retrieval wat betekent dat je ook in de inhoud van documenten op je computer kunt
zoeken. Tot 2004 was het normaal dat je in computers vrijwel alleen op filenames kon zoeken. Verschillen tussen Google Desktop Search en Copernic Desktop Search zijn dat Google Desktop ook via
een browser te gebruiken is en Copernic enkel via een speciaal programma. Copernic Desktop Search
is net zoals Google Desktop Search gratis te downloaden.
Copy – Engels voor tekst. Tekstgedeelte van een advertentie.
Copy research – Onderzoek naar de overdrachtswaarde (communicatie, begrijpelijkheid en geloofwaardigheid) van de tekst van een reclame-uiting.
Copy test – Alle onderzoekmethoden die zich bezig houden met het meten van de effecten van reclameteksten.
Copyplatform – Een document waarin is vastgelegd wat op welke wijze aan de doelgroep gecommuniceerd moet worden. Zie ‘Boodschap’.
Copyright – Copyright is de Engelse vertaling van auteursrecht. Het wordt aangeven door middel van
het tekentje ©. Dit tekentje heeft in Nederland verder geen juridische betekenis. Auteursrecht is een
vak apart. Het is het recht van de auteur of kunstenaar welke aangeeft hoe, waar en wanneer zijn
werk wordt gepubliceerd of vermenigvuldigd. Schending van het auteursrecht is strafbaar. Kopieer
daarom nooit zomaar tekst of plaatjes vanaf websites om deze voor je eigen website te gebruiken.
Zorg ervoor dat je tekst herschrijft en dat je aan copyright vrije plaatjes komt. Deze kun je via stockphoto-websites verkrijgen (voorbeeld: SXC.hu) of je kunt online foto's kopen.
Copy-strategie (Eng: copy strategy) – Zie ‘Boodschap’.
Copy-test – Onderzoek naar het effect van de tekst in een advertentie. In feite een adkom test,
waarbij het niet gaat om wat de ondervraagde zich herinnert, maar om wat is waargenomen, welke
kennis is verkregen, welke houding is verkregen, enzovoort. Men probeert het effect van de reclameboodschap vast te stellen. Zie ook ‘Reclame-effectonderzoek’.
Copywriter – Degene die vaak samen met de art director advertentiecampagnes bedenkt en daarvoor de teksten schrijft. Tekstschrijver in een creatief team van een reclamebureau.
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Core farnily – Zie ‘Gezin’.
Core marketing system – Directe taakomgeving van een organisatie voor wat betreft alle factoren
die van invloed zijn op een onderneming.
Core product – Het fysieke product.
Corn trade clauses – Standaardclausules voor de transportverzekering van granen, opgesteld door de
London Corn Trade Association en het Institute of London Underwriters.
COROP-gebieden – Afkorting van Coördinatie Commissie Regionale Ontwikkelings Projecten. Een
geografische indeling in 40 gebieden met als indelingscriteria het aantal inwoners en industriële bedrijvigheden. Geeft informatie over ondermeer de investeringen door de diverse takken van industrie.
Corporate advertising – Reclame die beoogt een positieve houding jegens het bedrijf als geheel te
bewerkstelligen.
Corporate affairs – Een term voor ondernemingsactiviteiten welke, buiten elk productieprogramma
om, gericht zijn op de belangen van de samenleving.
Corporate identiteit – Nederlandse term voor corporate identity. De corporate identity omvat de
gehele identiteit van een bedrijf: de huisstijl. Deze wordt doorgevoerd in websites, visitekaartjes,
gevellogo's, briefpapier maar ook de houding tegenover klanten (bijv. formeel of juist informeel) valt
onder corporate identity. Alles wat een bedrijf wil uitstralen; het complete visitekaartje in het eerste
contact met een potentiële klant. Zie ook ‘Huisstijl’.
Corporate identity – Engelse term voor Corporate identiteit. Zie aldaar.
Corporate image – Het beeld dat een onderneming of een instelling in z'n totaliteit heeft bij consumenten (of afnemers) oproept.
Corporate image advertising – Zie ‘Institutionele reclame’.
Corporate strategy – Engels voor ondernemingsstrategie.
Correctieclausule – Clausule die wordt toegepast bij verzekering van bedrijfsschade. De clausule bevat een rekenmethode om in geval van bedrijfsstagnatie door een gedekte oorzaak de omzet of de
productie vast te stellen, die behaald zou zijn indien de ramp niet had plaatsgevonden. Van belang
als de bedrijfsuitkomsten jaarlijks een stijgende lijn vertonen.
Correctie-journaalpost – Journaalpost die wordt gemaakt om een geconstateerde fout te corrigeren.
Voor het maken van de correctie-journaalpost moeten we de volgende vragen stellen: 1) Wat had
moeten worden gejournaliseerd? 2) Wat is gejournaliseerd? Voor de correctie geldt: Had -Is = Correctie.
Correlatie – Onderlinge samenhang tussen twee grootheden. Hiervan is sprake als veranderingen in
de ene grootheid worden veroorzaakt door veranderingen in de andere grootheid. We spreken van:
1) enkelvoudige correlatie als het gevolg maar één oorzaak heeft; 2) meervoudige correlatie als het
gevolg meerdere oorzaken heeft Inzicht in de correlatie tussen twee grootheden wordt gebruikt voor
onder andere het voorspellen door middel van interpolatie en extrapolatie (zie aldaar). We spreken
van schijncorrelatie, als de gevonden correlatie niet logisch kan worden verklaard.
Correlatiecoëfficiënt – Zie ‘Regressiecoëfficiënt’.
Cost driver {Anglicisme} – Factor die de omvang van de kosten bepaalt of in belangrijke mate beïnvloedt. Zie ook value driver.
Cost oriented pricing – Kostengeoriënteerde prijsstelling. Bij het vaststellen van de af-fabriek of verkoopprijs wordt de hoogte van de kostprijs als uitgangspunt genomen. Zie ‘Cost plus pricing’, ‘Mark
up pricing’, etc.
Cost plus pricing – Methode waarbij de onderneming de integrale kosten verhoogt met een bepaald
opslagpercentage voor de winst. Target pricing of target return pricing is een variant. Uitgaande van
een verwachte afzet schat men de kosten behorend bij deze afzet. Het opslagpercentage op de kosten wordt zodanig gekozen dat een bepaald van tevoren vastgesteld rendement op investeringen
wordt verkregen. Door de kosten plus opslag te delen door de verwachte afzet verkrijgt men de verkoopprijs per eenheid. Zie ‘Cost oriented pricing’ en ‘Mark up pricing’.
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Cost recovery – Prijsbeleid in de non profit sector dat veelal is gericht op het dekken van de kosten.
Cost-per-consumer – Cost-per-consumer krijgt ook vaak de afkorting CPC, niet te verwarren met
cost-per-click welke ook de afkorting CPC krijgt. In dit geval wordt er vooraf een bepaald bedrag afgesproken dat betaald wordt voor elke nieuwe klant die is aangebracht via een bepaalde advertentie.
COTF-verdrag – Convention relative aux Transport Internationaux Ferrodiairès (railvervoer)
Coulancebetaling – Wanneer een schade niet of niet geheel onder een polis is gedekt, kan een verzekeraar onverplicht bij wijze van gebaar tegenover de verzekeringstussenpersoon, zijn verzekerde of
een wederpartij een (gedeeltelijke) uitkering verlenen. Men spreekt ook wel over onverplichte uitkering of ex gratia-betaling, al dan niet met de toevoeging sans préjudice.
Coulanceclausule – Clausule voorkomend bij aansprakelijkheidsverzekeringen. Wanneer deze clausule in de polis is opgenomen staat het de verzekerde vrij om, rekening houdend met zijn commerciële belangen, afstand te doen van de tussen hem en zijn klant (de schade-eisende partij), in verband met de levering of opdracht, overeengekomen aansprakelijkheidsbeperkende leverings- of uitvoeringsvoorwaarden. De aansprakelijkheidsverzekeraar zal hem in dit geval volgen en de betreffende schade in behandeling nemen, ondanks het feit dat de verzekerde aansprakelijkheid had uitgesloten in zijn overeenkomst met zijn klant.
Coulance-uitkering – Een onverplichte betaling door een verzekeraar in verband met een schade die
feitelijk niet onder de dekking van de verzekering valt, maar die de verzekeraar toch 'sans prejudice'
(dus zonder dat hieraan rechten voor toekomstige identieke gevallen kunnen worden ontleend) verricht op grond van humanitaire- of commerciële ovenwegingen.
Counter – Een object op een website dat het aantal bezoekers telt. Op professionele websites worden bezoekersaantallen meestal niet getoond. De statistieken zijn meestal alleen door de beheerder
van een site op te vragen.
Counter segmentation – Ned.: Contrasegmentatie. Het omgekeerde proces van segmentatie: men
voegt een groot aantal kleinere segmenten samen tot een klein aantal grotere segmenten. Door geringere variatie ontstaan kostenvoordelen. Vooral in tijden van economische teruggang is het een
vaak toegepaste strategie.
Countervailing power – Situatie van machtsevenwicht tussen handel en industrie.
Country code Top Level Domain – Country code Top Level Domain is de volledige naam voor ccTLD
en is bedoeld voor landen. Een alom bekend voorbeeld van een ccTLD is .nl. Zie voor meer info bij
ccTLD.
Country damage – Landschade, voornamelijk voorkomende bij ruwe katoen en cacaobonen. Men
verstaat hieronder schade zoals regenwater- of vochtschade en bevuiling door modder en stof, ontstaan na het verpakken der zaken in balen tijdens opslag in loodsen of schuren in het binnenland of
tijdens binnenlands vervoer naar de haven van afscheep.
Coupon – Uit te knippen deel van een verpakking of advertentie welke ingezonden kan worden en
welke recht geeft op informatie, korting of een premium.
Couponadvertentie – In een tijdschrift of krant gedrukte coupon waarmee de aanbieder bij (potentiële) afnemers een reactie hoopt uit te lokken.
Couponing – Het verspreiden van coupons.
Couponreclame – Reclame-uitingen, waarin een coupon is opgenomen en derhalve een reactie van
de ontvanger van de boodschap vraagt.
Couponredemptie – Zie ‘Redemptie’.
Courtage – Makelaarsloon, provisie of verdienste van de makelaar of andere tussenpersoon voor zijn
bemiddeling bij het tot stand brengen van een overeenkomst van verzekering. De courtage komt ten
laste van de verzekeraar, d.w.z. zij wordt van de door de makelaar aan de verzekeraar af te dragen
(bruto)premie afgehouden. Zie ook ‘Provisie’, ‘Schaderegeling‘.
Coverage – Zie ‘Gewogen distributie’ of ‘Marktbereik’.
CPA – CPA betekent cost-per-action. Kosten van een advertentie op basis van een vooraf bepaalde
actie. Bijvoorbeeld een transactie, een klik of een nieuwe nieuwsbrief abonnee. Wanneer deze beUitgeverij Streutker
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paalde actie werkelijk wordt uitgevoerd wordt een vergoeding toegekend van de adverteerder aan
degene die de advertentie heeft geplaatst.
CPB – Centraal Planbureau: het CPB maakt onafhankelijke economische analyses die wetenschappelijk verantwoord en up-to-date zijn en die relevant zijn voor de beleidsvorming in Nederland. Het CBP
maakt daarnaast ook prognoses. www.cpb.nl
CPC – CPC betekent cost-per-click. Een advertentie welke afgerekend wordt op basis van het aantal
kliks dat op een bepaalde advertentie is gegenereerd. Vooraf wordt een bepaald bedrag per klik afgesproken. Meestal kost een klik enkele centen maar in bepaalde branches kan dit oplopen naar
enkele euro's. Ook wel Cost-per-consumer.
CPL – CPL betekent cost-per-lead. Afrekenmodel waarbij betaalt wordt per Lead. Dit kan een emailadres zijn maar bijvoorbeeld ook een ingevulde offerte of contact formulier. De lead is een mogelijke nieuwe klant. Vaak gaat het om het verkrijgen van gegevens van potentiële klanten.
CPM – CPM betekent cost-per-mille. Een term die vaak terugkomt in de advertentiewereld op internet. Het geeft een bedrag aan per duizend impressies (views). Een website die 2000 euro voor een
advertentie vraagt en daarmee 100.000 bezoeken genereert heeft een CPM van 20 euro.
CPM, Cost per Thousand Impressions – De kosten die een adverteerder moet betalen om zijn advertentie (banner- of buttoncampagne) 1 000 maal te laten verschijnen op een pagina.
CPO – Cost-per-order. Ook wel cost-per-transaction (CPT). Indien gebruikt wordt gemaakt van dit
prijsmodel dan wordt er afgerekend op basis van binnen gekomen orders naar aanleiding van de
advertentie.
C-polis – De door de Pensioen- en spaarfondsenwet geboden mogelijkheid om een pensioentoezegging uit te laten voeren door een toegelaten levensverzekeraar. Eén van de mogelijkheden is dat
werknemers in de gelegenheid worden gesteld om zelf een overeenkomst van levensverzekering te
sluiten, waarvoor de werkgever bijdraagt in de daarvoor benodigde financiële middelen.
CPS – CPS betekent Cost-per-sale. De kosten die een adverteerder betaald voor het realiseren van
een verkoop. Indien deze term als kostenmodel wordt gebruikt wordt er afgerekend op basis van
gerealiseerde verkopen. Hiervoor kan degene die de advertentieruimte aanbiedt een cookie laten
plaatsen op de website van de adverteerder om zo het aantal verkopen bij te houden.
cpSelect – Uitgezocht.
CPT – Carriage paid to
CR: Current ratio – Kengetal om de liquiditeit van een onderneming te meten: zie current ratio.
Crawler – Een ander woord voor Spider of Robot. Zie aldaar.
Creatieve hotshop – Zie ‘Reclamebureau’.
Creatieve sector – Zie ‘Art director’.
Creatieve strategie – Zie ‘Boodschap’, ‘Conceptontwikkeling’.
Creatieve uitwerking – Uitwerking van een creatief voorstel of concept.
Creative destruction – Begrip uit de technologische omgeving van de onderneming. Nieuwe technologieën doen nog in gebruik zijnde apparatuur verouderen. Bij vervanging heeft vernietiging van kapitaal plaats.
Creativiteit – Met oorspronkelijke oplossingen komen voor problemen die met de functie verband
houden. Nieuwe werkwijzen bedenken ter vervanging van de bestaande. Gedragsbeschrijvingen: a)
Doorbreekt bestaande denkkaders. b) Komt met vernieuwende ideeën die anderen aanspreken. c)
Combineert bestaande benaderingen tot nieuwe oplossingen. d) Bedenkt makkelijk meerdere oplossingen of benaderingen voor een vraagstuk.
CREBO-nummer – Elke opleiding van een roc heeft een uniek CREBO-nummer
Credibility – Zie ‘Geloofwaardigheid’.
Credibilitymethode – De Credibilitymethode is een statistische techniek. Met behulp hiervan kunnen
uit een beperkt aantal waarnemingen de te verwachten schade-ervaringen worden ingeschat. In het
brandverzekeringsbedrijf wordt deze methode toegepast bij de samenstelling van risicobeoordelingsmodellen. Zie ook ‘Risicobeoordelingsmodel’.
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Credietaflossingsverzekering – Zie ‘Arbeidsongeschiktheidsverzekering’.
Credit – Rechterzijde van de balans of een grootboekrekening {Bedrijfsadministratie} (de r van rechterzijde zit in het woord credit). De tegenhanger is debet.
Creditcard (2) – Plastic kaart van een creditcardorganisatie waarmee kan worden af- gerekend in
bedrijven, die zich bij deze organisatie hebben aangesloten. Op de betaaldag worden de betrokken
bedragen automatisch bij- geschreven op de bankrekeningen van de verkopers (onder inhouding van
provisie); periodiek incasseert de creditcardorganisatie de met de creditcard betaalde bedragen bij
de kaarthouders.
Creditcard {Anglicisme} (1) – Uit de VS afkomstige wijze van betalen met behulp van een gewaarborgde identiteitskaart waarmee goederen (ook consumptiegoederen) op krediet gekocht kunnen
worden.
Crediteren – 1) Aan de creditzijde van een grootboekrekening boeken. Dus een grootboekpagina
heeft een linkerzijde (debet) en een rechterzijde (credit). Alles wat links komt te staan heet debiteren
en alles wat rechts komt te staan heet crediteren. {Bedrijfsadministratie}. 2) Terugboeken of ongedaan maken. Als iets aan de debetzijde (links) vermeld staat, dan is het ongedaan te maken door het
weg te strepen of (beter nog) door hetzelfde bedrag aan de creditzijde (rechts) op te nemen. Per
saldo staat er dan geen bedrag meer op de rekening.
Crediteur – 1) crediteur is een schuldeiser, zoals de organisatie die u een hypotheek verstrekt. 2) De
zakenrelaties die nog geld tegoed hebben, zoals de mensen die handelsgoederen, grondstoffen of
diensten geleverd hebben (de handelscrediteuren) of de mensen die andere goederen of diensten
geleverd hebben. {Bedrijfsadministratie}. 3) Geld dat je nog moet betalen aan je leveranciers. [euro]
{Bedrijfsadministratie}.
Creditmanagementverzekering – Zie ‘Kredietverzekering’.
Crisis – Een ernstige bedreiging van de basisstructuren of van de fundamentele waarden en normen
van een sociaal systeem (waarbij als zodanig te beschouwen een onderneming of instelling), welke
bij een geringe beslistijd en een hoge mate van onzekerheid noopt tot het nemen van kritieke beslissingen. Voor zover de crisis verzekerde risico's betreft is het wenselijk de verzekeraar zo vroeg mogelijk te informeren, niet alleen omdat deze eventuele schaden zal moeten vergoeden, maar ook om
gebruik te maken van de kennis die de verzekeraar heeft van het omgaan met schadesituaties.
Criteria bij mediumtypeselectie – Bij de selectie van een mediumtype spelen de volgende criteria
een rol: communicatievermogen, bereik, kosten per 1000 en randvoorwaarden (beschikbaarheid,
kleur, enz.)
Criteria voor indelingen van diensten – We kunnen de volgende criteria voor het indelen van diensten onderscheiden: 1) het overwegend op apparatuur of het overwegend op mensen gebaseerd
zijn; 2) het koopmotief; 3) aanwezigheid van de klant wel of niet vereist; 4) discrete of continue relatie met de klant.
Criterium – Maatstaf, toets.
CRK – Centraal Registratiekantoor Detailhandel en Ambacht.
CRM (1) – CRM betekent Customer Relationship Management. Hierbij staat het optimaliseren van
het contact met de klant centraal. De gedachte achter CRM is dat klanten een betere behandeling
krijgen naarmate zij een hogere waarde vertegenwoordigen voor een bepaald bedrijf.
CRM (2) – CRM is de afkorting van Customer Relationship Management. Customer Relationship Management is een bedrijfsstrategie waarin de klant centraal staat. Dit houdt in dat er gestreefd wordt
naar klantgerichter opereren. Als we kijken naar wat CRM is, dan hebben we het in eerste instantie
over klantrelaties. Om een relatie met de klant aan te gaan moet de organisatie in staat zijn de behoeften en wensen van een specifieke klant in kaart te kunnen brengen, omdat de organisatie de
klant zo goed mogelijk moet leren kennen en begrijpen. Ondernemingen streeft er immers naar
waarde te creëren door beter in te spelen op de behoefte van de klant.
CRM definitie – CRM is het continu en systematisch aangaan en ontwikkelen van relaties met individuele klanten teneinde wederzijdse voordelen te identificeren en te creëren. Deze definitie benadert
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customer relationship management als een strategisch proces en niet zozeer als filosofie of als technologie. Er zijn echter veel auteurs die er een andere zienswijze op nahouden.
CRM Systeem – Een softwarepakket waarin men de klantgegevens bij kan houden alsmede de interacties die er met een betreffende klant zijn. Denk aan e-mail contacten, telefoongesprekken, afspraken enz.
CRO – Cancelling returns only
Crosslinking filter – Het crosslinking filter, filtert linkfarms uit de resultaten. Zie Linkfarm voor meer
informatie.
Cross-sectorconsistentie – Eén van de uitgangspunten van de Wet financiële dienstverlening. Het
houdt in dat het niet relevant is uit welke sector een door een consument gekozen financieel product
oorspronkelijk stamt. Zie ook ‘Distributieconsistentie’.
CRTD-verdrag – Convention sur la Responsabilité civile pour les dommages causés au cours du
Transport de marchandises Dangereuses par route, rail et bateaux de navigation intérieure (aansprakelijkheid voor vervoer gevaarlijke stoffen)
CSF (Anglicisme): Critical Success Factors – De Nederlandse term is: Kritische succesfactoren.
CSS – CSS staat voor Cascading Style Sheet en is een techniek om de vormgeving (positionering en
opmaak) van een website te bepalen. Het CSS bestand bevat alle informatie (styledeclaraties) over
de vormgeving van de website en kan aan een HTML of XML document worden toegevoegd. Het
voordeel hiervan is dat de vormgeving in een apart document staat waardoor deze (vaak grote hoeveelheid) informatie niet in de broncode staat. De broncode blijft zo compact en overzichtelijk en de
kans op fouten maken neemt af. Bovendien wordt de stylesheet in veel gevallen gecached door je
computer, waardoor de laadtijd bij een volgende pageview of bezoek beperkt blijft. Een styledeclaratie kan worden toegepast op een specifiek element en bevat een zogenaamde property en een bijbehorende waarde. Deze properties en waarden zijn vastgelegd door het W3C, net als mogelijke
elementen en selectors. Je dient eerst het element aan te geven waar je stylen op toe wilt passen, de
betreffende stylen komen daarna tussen accolades. Om de achtergrondkleur oranje en het lettertype
verdana te maken voor alle koppelingen, kun je de volgende css-code gebruiken:a{background-color:
#fc0;font-family: verdana;}. Een van de grootste voordelen van CSS is dat men vanuit een enkel bestand de vormgeving van een gehele site kan aanpassen. Wil men de kop van een pagina groter maken of een andere kleur geven, dan kan dat vanuit de CSS file. Het is zelfs mogelijk om gehele contentdelen te veranderen of verplaatsen. Een horizontaal menu kan ineens verticaal gemaakt worden
en een linkerkader kan eenvoudig aan de rechterkant worden geplaatst. Dit wordt vervolgens op elke
pagina toegepast die gebruik maakt van deze centrale stylesheet. Styledeclaraties kunnen in een
extern bestand (stylesheet) geplaatst worden, maar dit kan ook intern of inline. Veel voorkomend is
dat styledeclaraties in een extern (buiten het html-document) geplaatst wordt in een stylesheet.
Deze stylesheet kan uiteindelijk toegepast worden op bijvoorbeeld een html-document met de volgende html-code welke in de head tags geplaatst moet worden:&lt;link rel="stylesheet" type="text/css" href="/pad/naar/stylesheet.css" /&gt. Intern houdt in dat styledeclaraties in het htmldocument staat waar het op toegepast moet worden. Als die declaraties op meerdere webpagina's
toegepast moet worden, is een extern bestand dus praktischer. Interne styledeclaraties worden in
daarvoor bestemde style-elementen geplaatst binnen de head tags:&lt;style type="text/css"&gt.
Inline css is ook mogelijk. In dit geval gaat het om interne css, welke echter niet in de head tags komen te staan, maar direct in het element waar je het op toe wilt passen. Uitgaande van de vorige
twee declaratie-voorbeelden, dien je inline css op de volgende manier te doen:&lt;a style="background-color: #fc0; font-family: verdana";
href="http://www.google.nl"&gt;Google&lt;/a&gt.
CTG – College tarieven gezondheidzorg.
CTL – Constructive total loss
CTR – CTR betekent Click-through ratio, zie aldaar.
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CTR, Click-Through Rate – Het aantal banners dat is aangeklikt door bezoekers ('Click-Through') als
percentage van het totaal aantal bezoekers. Deze statistieken worden vaak bijgehouden door een
onafhankelijke, derde partij. Een maat voor de opvallendheid van de banner en de doeltreffendheid
van de campagne in zijn geheel.
Culturele antropologie – Geheel van waarden, normen, gedragingen en gedragsresultaten dat door
meerdere mensen wordt gedeeld en aan nieuwe generaties overdraagbaar is. Een cultuur omvat
materiële componenten (bouwstijl, schilderkunst e.d.) en immateriële (tafelmanieren e.d.).
Culturele factoren – Dit zijn waarden en normen. Zie ook ‘Cultuur’.
Cultuur (1) – Cultuur omvat een stelsel van ideeën, opvattingen, normen, waarden en symbolen binnen een samenleving die algemeen worden aanvaard. Binnen deze cultuur onderscheiden we min of
meer grote afwijkingen, die we subcultuur noemen (orthodoxe groeperingen, jeugdbeweging). Dit
totale stelsel vormt de culturele omgeving van de onderneming.
Cultuur (2) – De cultuur kunnen we opvatten als de door mensen gecreëerde en van generatie op
generatie overgebrachte normen en waarden voor het menselijk gedrag. (Normen zijn onder andere
fatsoensregels, wettelijke regels, enzovoort; waarden zijn onder andere respect, erkenning, enzovoort).
Cultuurveranderingen – Cultuurveranderingen zijn onder andere: 1) vrijetijdsdenken. Vrije tijd wordt
steeds belangrijker. Dit betekent aan de ene kant dat tijdsbesparing een steeds belangrijker motief
wordt snelklaargerechten, vaatwasmachines) en aan de andere kant dat zinvolle vrijetijdsvulling
steeds belangrijker wordt (lezen, sport, vakantie); 2) lichaamscultuur. Het gezonde lichaam krijgt een
steeds centralere plaats in ons doen en denken. Dat uit zich in activiteiten als joggen, trimmen, wintersporten, maar ook in de aandacht voor biologisch voedsel; 3) emancipatie. Bewustwording van
eigen rechten, niet alleen in de man/vrouw verhouding maar ook voor de jeugd en voor bejaarden;
4) grotere belangstelling voor natuur en milieu. Veranderingen in dit denken liggen aan de bron van
de milieumarketing: de marketing van milieuvriendelijke producten (milieuvriendelijke wasmiddelen,
loodvrije benzine, recycling); 5) jong zijn. Ook oudere mensen willen jonger lijken en zich jonger voelen. Ze geven hiervoor geld uit. Aan de plastisch chirurg, maar ook aan jeugdige kleding en cosmetica.
Cumulatie – De opeenstapeling van risico, die kan ontstaan wanneer, door dezelfde verzekeraar op
grond van verschillende verzekeringsovereenkomsten, gedekte zaken bij elkaar komen en door eenzelfde schadegebeurtenis tot een, voor die verzekeraar onaanvaardbaar hoge schadelast leiden.
Cumulatie van schaden – Opeenstapeling van schaden, eventueel onder verschillende verzekeringen, voortvloeiende uit een en dezelfde oorzaak. Onder meer ter beperking van dit risico dient de
herverzekering. Zie ook ‘Calamiteitenrisico’, ‘Conflagratie’, ‘Eigen behoud’, ‘Herverzekering’.
Cumulatief bereik – Het aantal personen dat met tenminste één van de nummers/uitzendingen/etc.
van een specifiek medium wordt geconfronteerd.
Cumulatieve frequentieverdeling – Het optellen van frequenties van klassen. Zie ook ‘Frequentieverdeling’.
Cumulatieve korting – Zie ‘Bonus’.
Cumulatieve penetratie – De bereikte penetratie over meerdere perioden uitgedrukt in een percentage van de totale bevolking of de doelgroep. Marktaandeelberekening = cumulatieve penetratie x
herhalingsaankoopkans x verbruiksintensiteitsindex. Zie Parfitt & Collins-model. Zie ook ‘Penetratie’.
Curatele – Dit is een juridisch begrip dat onder meer betekent dat iemand zijn beheer over zijn geld
verliest. Ondercuratelestelling is bedoeld voor meerderjarigen die zowel hun financiële als andere
persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen. Iemand die onder curatele is gesteld, verliest
zijn of haar handelingsbekwaamheid. Dit betekent dat de betrokkene niet meer zonder toestemming
van de curator, zelfstandig rechtshandelingen mag verrichten (leningen aangaan, enzovoort). Voorbeelden van rechtshandelingen zijn een koop- of huurcontract sluiten, een testament maken of een
huwelijk sluiten.
Current ratio (1) – 1) Volgens de Externe Verslaggeving: (de vlottende activa)/(het kort vreemd vermogen). 2) Volgens de Financiering en de Interne Verslaggeving: (de vlottende activa plus de liquide
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middelen)/(het kort vreemd vermogen). Het verschil volgt uit de verschillende definities van vlottende activa. Bij de financiering en de interne verslaggeving neemt men de liquide middelen altijd als
aparte categorie op de balans op. Bij de externe verslaglegging bestaat een tweedeling op de debetzijde van de balans tussen vaste en vlottende activa. De eenheid van de current ratio is een onbenoemd getal, want een deling van euro door euro laat de eenheid uit teller en noemer tegen elkaar
wegvallen. Een maatstaf voor liquiditeit op korte termijn.
Current ratio (2) – Financieel kengetal om de liquiditeit van een onderneming te bepalen. Te berekenen door de vlottende activa te delen door de vlottende passiva. Zie ook ‘Kengetallen’.
Curve van Gauss – Ook wel Gauss-kromme. Een curve die een normale verdeling weergeeft. Modus
en mediaan vallen hier samen met het rekenkundig gemiddelde. Hierbij valt 68% van de waarnemingen binnen rekenkundig gemiddelde plus of min 1x standaarddeviatie, etc. Zie ook ‘Normale verdeling’.
Customer relationship management (CRM) – Customer relationship management (CRM) (ook
'klantrelatiebeheer', soms 'relatiemarketing ' of 'verkoopbeheersysteem') is een werkwijze alsmede
een technologie waarbij het optimaliseren van alle contacten met de klant centraal staat en er wordt
getracht elke klant een individuele waardepropositie aan te bieden gebaseerd op zijn/haar wensen.
Daarnaast is de gedachte achter CRM dat klanten een betere behandeling krijgen naarmate zij een
hogere waarde vertegenwoordigen voor de organisatie.
CV: Commanditaire Vennootschap – Samenwerkingsverband (vennootschap) waarin twee soorten
vennoten zijn. Er zijn beherende vennoten die met hun privévermogen aansprakelijk zijn voor alle
financiële verplichtingen van de vennootschap. Daarnaast bestaan er stille (ofwel commanditaire)
vennoten die eigen vermogen aan de onderneming ter beschikking stellen en van wie de aansprakelijkheid voor de financiële verplichtingen van de vennootschap beperkt blijven tot hun inbreng (zolang ze zich niet bemoeien met de gang van zaken in de onderneming).
CvB – College van Bestuur: een orgaan dat de dagelijkse leiding van de onderwijsinstelling uitoefent.
CVS – Centrum voor Verzekeringsstatistiek
CVZ – College voor Zorgverzekeringen
CWI – Centrum voor Werk en inkomen: regionaal georganiseerde instantie die zorgt voor de bemiddeling naar werk. www.cwi.nl
Cyber squatting – Wanneer iemand een domeinnaam vastlegt welke een exacte of gedeeltelijke
merknaam bevat van een ander bedrijf met als doel hier flink aan te verdienen. Dit soort acties gaan
natuurlijk vol tegen de Netiquette in en personen die aan cyber squatting doen moeten er rekening
mee houden dat ze kans lopen een flinke rechtszaak tegen hen te krijgen (afhankelijk van de grootte
van het betreffende merk).
Cyberspace – De vertaling van cyberspace is `virtuele ruimte’. Cyberspace is een illusie, het is een
consensuele hallucinatie die nergens in onze fysieke werkelijkheid bestaat. Het is een ruimte die
strikt genomen alleen tussen onze oren bestaat. De cyberruimte is juist helemaal niet meer plaatselijk af te bakenen. Het is een werkelijkheid die 'nergens' gelokaliseerd kan worden en toch steeds
sterker 'overal' aanwezig is. Het is een nieuwe vorm van sociale werkelijkheid die een uitdaging
vormt voor sociale wetenschappers die er niet voor terugschrikken om dergelijke schijnbaar 'metafysische' realiteiten te onderzoeken. Steeds meer mensen ervaren en definiëren 'cyberspace' als iets
werkelijks, als iets dat voor hun beroepsmatige en sociale leven betekenisvol is. Sociale wetenschappers weten dat wanneer mensen situaties als werkelijk definiëren, zij werkelijk zijn in hun gevolgen.
Cyclisch adverteren – Veel reclame maken in tijden dat het 'goed' gaat met het bedrijf, weinig reclame maken als het 'slecht' gaat met het bedrijf.
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D
D en O – Directors en officers (liability) insurance.
DA – Dienstenaansprakelijkheid
Daarom verloopt de concurrentiestrijd meestal niet via de prijs maar door middel van promotionele
acties (reclame). Er is daarom bij het oligopolie sprake van prijsstarheid. Wanneer één van de oligopolisten de prijs zou verlagen dan beschouwen de anderen dat als een aanval op de markt en gaan
ook hun prijs verlagen. Omdat dit een strijd op leven en dood zou opleveren, gaat men meestal liever
deze strijd uit de weg, en is de kans groot op kartelafspraken. Oligopolies zijn veel te vinden in de
markten waarmee grote kapitalen of diepgaande kennis gemoeid is: de staalindustrie, het bankwezen, de auto-industrie, de computermarkt, de oliemarkt, het onderwijs, het internet. Men onderscheidt homogene en heterogene oligopolie. Zie ‘Marktvorm’.
DAF – Delivered at frontier
Dagboeken – Boeken met behulp waarvan het totaal van de financiële feiten uit een boekingsperiode wordt geordend naar groepen van gelijksoortige feiten. De meest bekende dagboeken zijn: inkoopboek, verkoopboek, kasboek, bankboek en memoriaal.
Dagboekmethode (1) – Eng.: Diary method. Personen uit een steekproef houden een dagboek bij
waarin ze hun bevindingen en/of gedragingen optekenen.
Dagboekmethode (2) – Onderzoeksmethode waarbij respondenten hun mening/gedrag/enzovoort.
vastleggen in een bepaald dagboek. Wordt onder meer gebruikt bij consumentenpanels en product
testing.
Dagboekpanel – Panel, waarbij gebruik gemaakt wordt van de dagboekmethode.
DAGMAR – Defining Advertising Goals for Measuring Advertising Results d.w.z. voor metingen van
het effect van reclame moeten specifieke reclamedoelstellingen ('objectives') en -taken ('goals') worden vastgesteld. Verloopt in vijf fasen: unawareness, awareness, comprehension, conviction en action.
DAGMAR –model – Defining Advertising Goals for Measuring Advertising Results. Systeem van zodanige vaststelling van reclamedoelstellingen dat de resultaten van de reclame, het reclame-effect,
meetbaar zijn. De reclamedoelstellingen worden geformuleerd in termen van het percentage mensen dat men van het ene stadium naar het volgende wil brengen via reclame. De stadia lopen van
onbekendheid naar actie. Zie ‘Communicatiemodel’, ‘Promotiedoelstellingen’. In de praktijk komt dit
neer op het gekwantificeerd vergroten van de percentages merkbekendheid en merkenvoorkeur.
Dagrente – De dagrente is de huidige rente waarvoor u een nieuwe hypotheek kunt afsluiten.
Dagwaarde (1) – Nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag wegens waardevermindering door veroudering of slijtage.
Dagwaarde (2) – Waarde van een zaak in de staat waarin deze zich op een bepaalde dag (bijvoorbeeld de dag voor de ramp) bevindt. De dagwaarde is doorgaans gelijk aan de vervangingswaarde.
Zie ook ‘Vervangingswaarde’.
Dalende risicoverzekering – Overlijdensrisicoverzekering, die veelal wordt gesloten om het risico van
overlijden te dekken van iemand die een hypothecaire of andere schuld heeft aangegaan, waarop
regelmatig wordt afgelost. Door de aflossingen neemt het openstaande bedrag van de schuld geleidelijk af; de verzekerde som van de overlijdensrisicoverzekering daalt navenant.
Dalrente – Dalrente houdt in dat de hypotheek uiteindelijk wordt verstrekt tegen de laagst geldende
rente in de periode tussen acceptatie van de offerte en het passeren van de akte. Als de rente voor
passeren daalt en vervolgens weer stijgt, krijgt u toch het laagste rentepercentage.
Dalrentegarantie – De dalrentegarantie is een garantie dat de geldverstrekker u de laagste hypotheekrente aanbiedt die bij de geldverstrekker gold in de periode tussen acceptatie van de hypotheekofferte en het passeren van de hypotheekakte.

Uitgeverij Streutker

172

Bedrijfskunde, Begrippenbank

Data – Feiten die verzameld worden om antwoord te kunnen geven op vragen die gesteld worden.
Synoniem: gegevens. Data vormen dus de basis voor informatie.
Data bank – Gegevensbank. Een gesystematiseerde en toegankelijk opgeslagen verzameling van
gegevens. Vooral bij opslag in de computer kunnen gegevens snel en via meerdere invalshoeken
toegankelijk zijn.
Data- en softwareverzekering – Dekkingsonderdeel dat als optie bij de computerverzekering kan
worden opgenomen en waarbij dekking wordt geboden voor verminking of verlies van gebruikersprogrammatuur, informatie en opslagcapaciteit, zonder dat er schade is ontstaan aan de informatieen softwaredragers, en die is veroorzaakt door o.a. onoordeelkundige verwerking, sabotage, virussen, elektrostatische- of magnetische invloeden,- op de computerverzekering gedekte cascoschade
en storingen of schaden in datatransmissiekabels of sommige soorten randapparatuur.
Data Traffic – Zie Traffic
Data verwerking – In het onderzoek het stadium na het veldwerk: antwoorden van respondenten
worden gecodeerd, op consistentie gecontroleerd, optisch of via terminals in de computer gelezen
en rijp gemaakt voor statistische analyse.
Databank – Data = gegevens. Een gesystematiseerde en gemakkelijk toegankelijke verzameling van
gegevens. Opgeslagen in de computer van het Managementinformatiesysteem.
Database – Een database is een bestand of bestanden waarin gegevens, op een al dan niet gerelateerde manier, worden opgeslagen. Een database ziet er meestal uit als een bestand met tabellen en
rijen. Een cel wordt hierin een record genoemd. Tabellen in een database worden vaak met elkaar
gerelateerd om koppelingen te kunnen maken. Op deze databases kunnen bijvoorbeeld zoekopdrachten losgelaten worden. Deze zoekopdrachten worden ook wel queries genoemd. Bijvoorbeeld
wordt er een telefoonnummer gekoppeld aan een persoon. Iedere persoon in een tabel wordt dan
gekoppeld aan een telefoonnummer in een andere cel.
Databasemarketing – Databasemarketing is het analyseren van de database gegevens om zodoende
juiste beslissingen te kunnen nemen. In een database staan uiteraard bij elk bedrijf andere gegevens:
omzet, afzet, winst, klanten. Afhankelijk van het te realiseren doel dienen de juiste informatie gegevens uit de database gehaald te worden en te worden geanalyseerd.
Datacenter – Datacenter is het Engels woord voor Datacentrum. Zie aldaar.
Datacentrum – Een datacentrum is een locatie waar een grote hoeveelheid servers geplaatst is die
diverse webddiensten verzorgen. Meestal worden datacentra gebruikt om sites op de hosten. De
datacentra kenmerken zich door enorme rekken met daarin machines. Het is erg belangrijk dat deze
ruimtes goed gekoeld worden met airconditioning om de servers optimaal te laten werken.
Datacommunicatie – Datacommunicatie is communicatie tussen computers. Het gaat hier om het
uitwisselen van digitale gegevens tussen computers. Dit zijn berichten met een inhoud die varieert
van alfanumerieke velden tot complete documenten. Inmiddels ondersteunt de datacommunicatie
tussen computers ook digitale spraak- en beeldtelefonie en daarmee rechtstreekse communicatie
tussen mensen.
Dataverwerking – Eng.: Data processing. Het zodanig verwerken en opslaan van verzamelde gegevens dat via de computer een snelle oproep ervan mogelijk is.
Dataverzekering – Zie ‘Computerverzekering’.
DBC – DBC staat voor Diagnose Behandeling Combinatie. Het is de naam voor het totale behandeltraject dat u in een ziekenhuis doorloopt wanneer u bijvoorbeeld een blinde darm operatie ondergaat
of uw heupgewricht wordt vervangen. In een DBC zitten alle kosten van de behandeling van consult,
foto's en laboratorium onderzoeken tot en met de operatie en de verpleging daarna. Doordat alle
ziekenhuizen op basis van dit systeem werken krijgt u (en uw verzekeraar) beter inzicht in de prijzen
en prestaties van ziekenhuizen. Dat vergroot het prijsbewustzijn, de doelmatigheid en de mogelijkheid om ziekenhuizen op basis van prijs en kwaliteit met elkaar te vergelijken. Dit draagt bij aan de
marktwerking. Tevens komt door deze wijze van berekenen het behandeltraject wat u als patiënt
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doorloopt centraal te staan. Het DBC-systeem is op 1 januari 2005 in werking getreden voor de ziekenhuiszorg.
DC – Zie ‘Direct costing’.
DCF {Anglicisme}: Discounted Cash Flow – Zie Discounted Cash Flow.
ddi – Deze dag inbegrepen
DDP – Delivered duty paid
DDU – Delivered duty unpaid
De Kamer – Dit is eigenlijk een verkeerde uitdrukking, omdat je moet aangeven of je de Eerste of de
Tweede Kamer bedoelt. Meestal bedoelt men met De Kamer, de Tweede Kamer.
Dealer – Wederverkoper, soms met alleenverkooprecht in een bepaald geografisch gebied.
Dealer promotions – Promotionele actie gericht op dealers.
Debat – Een aan regels gebonden discussie.
Debet – 1) Linkerzijde van de balans of een grootboekrekening {Bedrijfsadministratie}. De tegenhanger is credit. 2) Schuld (volksmond).
Debiteren – Aan de debetzijde van een grootboekrekening boeken. Dus een grootboekpagina heeft
een linkerzijde (debet) en een rechterzijde (credit). Alles wat links komt te staan heet debiteren en
alles wat rechts komt te staan heet crediteren. {Bedrijfsadministratie}
Debiteur – 1) Mensen of bedrijven van wie je nog geld tegoed hebt. {Bedrijfsadministratie}. 2) Geld
dat je tegoed hebt van klanten (de post Debiteuren in je administratie waar ook de mensen bij horen
die vermoedelijk niet gaan betalen) [euro]. {Bedrijfsadministratie}. 3) Het geld dat je per saldo nog
verwachten mag van je klanten (de post Debiteuren op de balans) [euro]. {Bedrijfsadministratie}.
Debiteurenverzekering – Verzekering tegen de financiële schade die voortvloeit uit het door een
verzekerd evenement verloren gaan van de debiteurenadministratie van een bedrijf en de daaruit
ontstane onmogelijkheid om na te gaan welke debiteuren hun schulden nog niet hebben voldaan.
Debt ratio – Zie ‘Kengetallen’.
Decay curve – Grafische voorstelling van het in de tijd afnemende effect van een bepaalde marketinginspanning. Het dalingstempo wordt aangegeven door de 'vergeet-constante'. Zie mortaliteitscurve. Zie ook ‘Mortaliteitscurve’.
Decentralisatie (1) – Besluitvormingsprocedure, waarbij beslissingen op een zo laag mogelijk niveau
in de organisatie worden genomen.
Decentralisatie (2) – Organisatie systeem in de onderneming waarbij de beslissingen zoveel mogelijk
worden genomen daar waar het probleem zich voordoet.
Decimale rekeningenstelsel – Rekeningenstelsel waarbij gelijksoortige rekeningen bij elkaar worden
geplaatst in maximaal 10 rubrieken. Deze rubrieken worden genummerd 0 t/m 9.
Decision Making Unit – Groep mensen die bij een beslissing zijn betrokken, ieder vanuit een andere
optiek, een andere kooprol: die van initiator (geeft een aanzet voor het beslisproces), beslisser
(neemt de beslissing), beïnvloeder, koper (voert e.e.a. uit) of gebruiker.
Decision Making Unit (DMU) – Ned.: Koopcentrum. De groep mensen die in het bedrijf is betrokken
bij de inkoopbeslissingen. De groep kan een wisselende samenstelling hebben al naar gelang van het
product dat men inkoopt. Meestal maken deel van de groep uit: inkopers, managers, vertegenwoordigers, directieleden, staffunctionarissen en uitvoerend personeel. De verschillende personen in de
DMU kunnen ook een rol spelen net als in het gezin: de koper, de beïnvloeder, de beslisser, de gebruiker. Een voor de onderneming specifieke rol is die van 'gate keeper' (poortwachter): degene die
de informatiestroom naar gebruikers of beslissers kan beheersen. Zo kan een inkoopafdeling de weg
afsnijden voor vertegenwoordigers die met de gebruikers willen praten, en kan een secretaresse
mailings en telefoontjes aan haar chef niet doorgeven.
Decision Support System – Ander woord voor Management Informatie Systemen. Geheel van informatie en modellen waarmee managers problemen kunnen signaleren en naar oplossingen kunnen
zoeken. Beslissingsondersteuning is het hoofddoel.
Decision tree – Engelse term voor beslissingsboom.
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Declaratiecontract – Zie ‘Contractpolis’.
Declaratiepolis bij brandverzekering – Een polis waarbij het bedrag, waarover risico wordt gelopen
periodiek (bijvoorbeeld maandelijks) aan de verzekeraar wordt gedeclareerd. Er wordt een voorlopige premie in rekening gebracht, berekend over het verzekerde maximum bedrag. Aan het eind van
de premietermijn wordt aan de hand van de declaraties de definitieve premie berekend, waarna een
restitutie of naheffing volgt.
Declaratiepolis bij goederentransportverzekering – Een contractpolis (zie ook 'contractverzekering'),
waarbij de verzekerde periodiek de goederenzendingen, waarop de verzekering betrekking heeft,
declareert. Aan de hand van deze declaraties wordt de premie berekend. Ook bij andere verzekeringsvormen komen declaratiepolissen voor, bijvoorbeeld bij de doorlopende CAR-verzekering.
Declaratieverzekering – Zie ‘Adjustable verzekering’.
Decresclausule – Zie ‘Accres/decresclausule’.
Deductible – Zie ‘Eigen risico’.
Deductie (1) – Deductie betekent letterlijk: afleiden van iets. Uit het feit dat iemand in een groot huis
woont en in een Mercedes rijdt, kunnen we afleiden dat deze persoon een groot inkomen moet hebben. Zo kunnen kwantitatieve gegevens - afgeleid - kwalitatieve informatie geven.
Deductie (2) – Staat tegenover inductie. Deductie is het afleiden van wetmatigheden uit veronderstellingen met logica. Inductie is het afleiden van wetmatigheden uit empirisch feitenmateriaal.
Deelcalculatie – Zie ‘Kostenverbijzondering’.
Deelkwalificatie – Een combinatie van eindtermen voor een bepaalde beroepsopleiding.
Deelmarkt (1) – Een deel van de markt naar enig productgezichtspunt. Deelmarkten worden veelal
bepaald naar prijsklassen productsoorten en -varianten en naar producttoepassing.
Deelmarkt (2) – Ook ‘Marktsegment’. Een homogeen deel van de totale markt; de desbetreffende
consumenten willen een bepaalde behoefte op eenzelfde wijze bevredigd zien.
Deelnemer (1) – De werknemer die meedoet aan de pensioenregeling en voor wie pensioenrechten
worden opgebouwd bij een pensioenfonds of levensverzekeringsmaatschappij.
Deelnemer (2) – Iemand die zich met het oog op het gebruik van onderwijsvoorzieningen in de bve
laat inschrijven bij een onderwijsinstelling.
Deelnemersraad – Orgaan binnen een pensioenfonds dat het bestuur van het fonds adviseert. Als 5%
van alle (ex) deelnemers van het pensioenfonds daarom verzoekt, moet een deelnemersraad worden
ingesteld. Het bestuur van het pensioenfonds kan ook vrijwillig een deelnemersraad instellen.
Deelneming – Financieren van (dus geld beschikbaar stellen voor) een onderneming om daarmee
invloed uit te kunnen oefenen in het beleid van die onderneming. De deelneming is dus risicodragend en maakt deel uit van het eigen vermogen van die onderneming. Zij heeft tot doel om tot samenwerking te komen. Een mogelijke vorm is de aanschaf van aandelen van een onderneming,
waarvoor al dan niet specifieke rechten gelden. Als de vermogensverschaffing minder dan de helft
van het totale (eigen) vermogen bedraagt, is sprake van een minderheidsdeelneming. Als het om
meer dan de helft gaat, is sprake van een meerderheidsdeelneming. Zie ook: dochtermaatschappij en
groep.
Deelnemingsjaren – Het aantal jaren dat je meedoet aan een pensioenregeling en dus pensioen opbouwt. Worden ook wel dienstjaren genoemd. Deelnemingsjaren kunnen onder bepaalde voorwaarden ook later worden ingekocht.
Deeltijdpensioen – Een vorm van (vervroegde) pensionering, waarbij je voor een gedeelte met pensioen gaat en voor een gedeelte blijft werken.
Deeltijdwerker – Je bent deeltijdwerker als je minder werkt dan de gebruikelijke arbeidstijd in de
onderneming. Je mag als deeltijdwerker niet uitgesloten worden van deelname aan de pensioenregeling. Als je in deeltijd gaat werken binnen 10 jaar voorafgaande aan pensionering, mag de pensioenopbouw worden voortgezet op basis van het vroegere, voltijdsalaris. Dit is echter niet verplicht.
Deep Crawl – De Googlebot die eens per maand je website geheel indexeert, wordt ook de Deep
Crawl bot genoemd. Ook volgt hij links naar externe websites. Afhankelijk van je PR en de regelmaat
Uitgeverij Streutker

175

Bedrijfskunde, Begrippenbank

waarin de content van je website wordt geupdated, komt de freshbot langs. Zie Googlebot voor
meer informatie.
Deep link – Een deep link is een link die geplaatst is naar een dieper gelegen gedeelte van een Website. Het doel is de gebruiker rechtstreeks naar de relevante content te leiden in plaats van naar de
homepage. DMet name deep linking naar nieuws heeft tot een grote hoeveelheid rechtszaken geleid
van de pers die het niet eens was met deep linking. De media claimt advertentie inkomsten mis te
lopen aangezien de gebruiker niet meer op de homepage binnen komt maar rechtstreeks op een
nieuwsartikel. Zo zouden de kranten minder bezoek hebben op hun homepages en daardoor minder
advertentieinkomsten. Voorstanders van de deep link beweren dat deep links juist meer traffic genereren en dat kranten daardoor juist meer bezoek hebben. De deep link zou volgens sommige juridische uitspraken horen bij de aard van het internet. Het plaatsen van een deep link is niet in alle gevallen en landen toegestaan. In Nederland is er geen belemmering van het plaatsen van een deep
link.D at laatste was in de begin tijd van het internet nog gebruikelijk. Deep links kunnen een grote
toegevoegde waarde hebben voor zoekmachine optimalisatie. Deep links worden door zoekmachines
ook gebruikt om te bepalen wat de kwaliteit van een Website is. Dit wordt de zogenaamde kwaliteitsscore genoemd. Hoe meer links naar dieper gelegen content, hoe interessanter een site is, zo
redeneren de zoekmachines. Een deep link wordt geplaatst omdat de achterliggende content meer
te bieden heeft dan de homepage of een speciale toegevoegde waarde heeft. Wanneer je dus de
kwaliteit van een site wilt verhogen dan zul je dus specifiek moeten werken aan het genereren van
unieke content en het toevoegen van speciale onderdelen aan een website. Vervolgens zul je een
link popularity traject moeten opstarten om het aantal inbound links te verhogen. Een Link baiting
strategie door bijvoorbeeld nieuws te genereren zal dan verder helpen. Dit zal de link popularity van
de site verder verhogen evenals de pagerank van de site. Een afgeleide van deep links is het deep link
ratio (DLR). Misschien wel het meest bekende en meest gebruikte voorbeeld van deep linking zijn de
zoekmachines zelf. Het grootste gedeelte van de zoekopdrachten leidt naar een dieper liggende pagina op een site. Dit is ook logisch aangezien de zoekmachines juist als doel hebben deze dieper gelegen content te ontsluiten en de gebruiker bij een zo relevant mogelijk pagina proberen te brengen.
Het uitsluiten van handmatig gemaakte deep links is vrijwel onmogelijk. Over het algemeen gebeurt
dit door juridische procedures waarbij de ene partij de andere partij oplegt om een of meer links te
verwijderen. Het uitsluiten van links vanuit zoekmachines is echter wel eenvoudig mogelijk. Door het
plaatsen van een robots.txt kan aangegeven worden welke pagina's wel door een spider bezocht
mogen worden en welke content op die manier uitgesloten moet worden. Een andere mogelijkheid
is te kijken naar de referers. Wanneer een bezoeker van een externe site komt dan kan met een zogenaamde rewrite engine de bezoeker doorverwezen worden naar een andere pagina.
Deep link ratio – Een deep link ratio is een percentage dat aangeeft hoeveel deep links er zijn op een
website. Deep link ratio wordt dan ook wel deep link percentage genoemd. Bij de deep link ratio gaat
het er dus om hoeveel inbound links er naar een webpagina binnen een website zijn, buiten de homepage om. Wanneer men enkel back links plaats naar de homepage van je website in plaats van
naar dieper liggende pagina's, is je deep link percentage 0%. Met behulp van zoekcommando's van
zoekmachines kan achterhaald worden hoeveel backlinks een website heeft en hoeveel back links
het betreft. Met behulp van de volgende eenvoudige formule kan berekend worden wat de deep link
ratio (DLR) is: DLR = {(deep links ) / (back links)}× 100 = … % . Om de variabelen deep links en back
links in te vullen, moet wat research gedaan worden. Yahoo! wordt hiervoor veel gebruikt omdat ze
meer linkgegevens laten zien dan andere bekende zoekmachines. Als voorbeeld nemen we Google.
Het aantal links (deep links + links naar de homepage) naar Google.com die niet vanaf de domeinnaam zelf zijn geplaatst is 245.000.000. Het aantal deep links is 159.000.000. De berekening wordt
dan als volgt: DLR = (159.000.000 / 245.000.000) × 100 = 64,90%. Via het Internet zijn er verschillende ratio analyzer of calculator tools te vinden waar je enkel een website hoeft in te vullen waarna de
berekening automatisch wordt gedaan. De deep link ratio kan op een natuurlijke wijze beinvloed
worden door aan link baiting te doen. Door voor unieke content te zorgen binnen een website, zal
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men sneller deep links plaatsen naar je website met als logisch gevolg dat de deep link ratio stijgt.
Om te voorkomen dat de deep link ratio daalt, is het van belang dat er met regelmaat gecontroleerd
wordt of men vanuit zoekresultaten of andere websites niet op dode links stuit.
Deep linking – Deeplinking houdt het extern linken naar content in, welke niet op de homepagina
ofwel indexpagina geplaatst is. Het doel is het aanbieden van specifieke informatie waarop wordt
gezocht om zo de bezoeker zo goed mogelijk te dienen. Door gebruik te maken van een robots.txt
kan voorkomen worden dat spiders deep links volgen. Een andere manier is een rel-attribuut toevoegen met als waarde nofollow. Dit laatste zal echter niet door alle spiders nageleefd worden.
Deep links – Deep links zijn links die geplaatst zijn naar een dieper gelegen gedeelte van een Website. Deep links kunnen een grote toegevoegde waarde hebben voor zoekmachine optimalisatie. Doel
van deep links is de gebruiker rechtstreeks naar de juiste content te leiden in plaats van dat de gebruiker op de homepage binnen komt en dan zelf verder moet zoeken. Het hebben van veel inbound
links naar deep link pagina's is gunstig voor zoekmachine optimalisatie. Zie voor meer informatie bij
Deep Link.
Defective (of faulty) workmanship – Ondeugdelijke, dat wil zeggen foutieve, gebrekkige of onzorgvuldige, uitvoering van werkzaamheden. Wel te onderscheiden van defective of faulty design, waarbij de ondeugdelijkheid niet de uitvoering van, maar het ontwerp voor het werk betreft. Beide begrippen spelen een rol bij aanbouw- en constructieverzekeringen en bij aansprakelijkheidsverzekering.
Deficit-clause – Zie ‘Winstcommissie’.
Define – "Define" is een zoekopdracht waarmee je in de zoekmachine Google naar definities kunt
zoeken. Deze zoekfunctie heet Google Glossary. Wanneer je dit gebruikt gebeurt in principe het zelfde als bij "wat is een"… Boven de zoekresultaten wordt dan een (1) enkele definitie getoond waaronder de normale zoekresultaten verschijnen. In plaats van "define" kun je in Google.nl ook het woord
"definieer" gebruiken.Wanneer je in je resultaten enkel en alleen definities wilt hebben en geen gewone zoekresultaten wilt hebben dan moet je define: gebruiken. (met een dubbele punt). Zie voor
meer info aldaar. Zie voor meer info Google Glossary.
Defined-benefitregeling – Een bepaalde vorm van een pensioenregeling. Bij de definedbenefitregeling wordt het uiteindelijke pensioen toegezegd, gerelateerd aan salaris en diensttijd. Zie
ook ‘Defined-contributionregeling’.
Defined-contributionregeling – Een bepaalde vorm van een pensioenregeling. De hoogte van de
verzekerde pensioenen is afhankelijk van de krachtens de regeling beschikbare premie en de daarmee te behalen beleggingsopbrengsten. Met behulp van actuariële grondslagen en methoden wordt
bij pensioneren de precieze hoogte van het pensioen vastgesteld.
Definieer – Definieer is de Nederlandstalige versie van de Google zoekopdracht define. Met define
kun je zoeken naar definities in de Google zoekmachine. Zoek in Google bijvoorbeeld met: Definieer
Google. Zie voor meer info de Google Glossary.
Definitie – Omschrijving van een term met de intentie om de betekenis of de toepassing van die term
weer te geven. Bij het weergeven van de betekenis van een term spreekt men over een conceptuele
definitie, of een semantische definitie. Bij het weergeven van de toepassing van een term of de berekeningwijze van een grootheid spreekt met van de operationele definitie. Omdat begrippen en
grootheden binnen de bedrijfseconomie van betekenis kunnen veranderen als ze voor een ander
bedrijfstype of in een andere economische subdiscipline worden gebruikt, heeft het niet veel zin om
definities uit je hoofd te leren, zonder daarbij vast te houden vanuit welke context die definitie is
geformuleerd. Naast deze indeling bestaat het onderscheid tussen een neutrale definitie (denotatieve definitie) en een beladen definitie (connotatieve definitie).
Deflatie – Economische situatie die gekenmerkt wordt door een daling van het prijsniveau.
Degressief variabele kosten – Hiervan is sprake als bij toename van de productie de variabele kosten
per eenheid dalen bijvoorbeeld als gevolg van verkregen kortingen op grondstoffen. Zie ook ‘Kosten’.
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Degressieve stijging – Bij een degressieve stijging van de kosten, stijgen de kosten minder dan de
stijging van de productieomvang. Dit gedeelte van de kostencurve komt overeen met de toenemende meeropbrengsten van de wet van de toe- en afnemende meeropbrengsten.
Dekking (1) – De financiële bescherming, die ontleend kan worden aan een verzekeringsovereenkomst. Bij een schadeverzekering wordt de dekking omschreven door een opsomming van de gevaren waartegen is verzekerd, de personen, eigendommen of belangen waarop de verzekering betrekking heeft en de maximale schadevergoedingen waarop de verzekerde recht heeft. Bij een levensverzekering wordt de dekking omschreven door vermelding van de verzekerde persoon en de uitkeringen waarop de begunstigde recht heeft ingeval van leven of dood van de verzekerde persoon op de
overeengekomen data dan wel gedurende de verzekeringstermijn.
Dekking (2) – Een term ter aanduiding van het geheel van verzekerde risico's ("de dekking op de autopolis") of van een bepaald verzekerd risico ("voor de cascodekking geldt een eigen risico"). De term
wordt ook wel gebruikt als synoniem van verzekering.
Dekking (3) – Zie ‘Mediabereik’ of ‘Reclamebereik’.
Dekkingsbewijs – Een schriftelijk document, waarin de verzekeraar bevestigt dat hij dekking verleent
conform de in het dekkingsbewijs vermelde voorwaarden. Bij kortlopende verzekeringen geeft de
verzekeraar vaak een dekkingsbewijs af in plaats van een polis. Voorts wordt soms, vooruitlopend op
de definitieve afgifte van de polis, een dekkingsbewijs afgegeven (zie ook Voorlopige dekking).
Dekkingsbijdrage – 1) Dekkingsbijdrage per periode (industriële onderneming): verschil tussen de
omzet en de variabele kosten van de omzet [euro/periode] {Direct Costing}. 2) Dekkingsbijdrage per
eenheid product (industriële onderneming): verschil tussen de verkoopprijs en de variabele kosten
per stuk [euro/stuk] {Direct Costing}. 3) Misconceptie: brutowinst per periode. 4) Dekkingsbijdrage
per periode (handelsonderneming): verschil tussen de brutowinst en de variabele kosten [euro/periode] {Direct Costing}. 5) Dekkingsbijdrage per eenheid product (handelsonderneming): verschil tussen de brutowinst per stuk en de variabele kosten per stuk [euro/stuk] {Direct Costing}. 6)
Misconceptie: brutowinst per stuk.
Delay clause – Zie ‘Vertragingsclausule’.
Delcrederebeding – Voorwaarde die in de overeenkomst tussen de handelsagent en zijn principaal
wordt opgenomen. Het houdt in dat de principaal de handelsagent geen provisie is verschuldigd als
de afnemer niet betaalt (of andere verplichtingen niet nakomt).
Delcrederebeding – Zie ‘Kwijtingclausule’.
Delcredererisico – Bij verzekeringen die op de beurs tot stand komen wordt, aldus de tekst van de
beurspolis, de betrokken makelaar door de verzekeraars in rekening-courant belast en de verzekerde
gekwiteerd. Bij wanbetaling door de verzekerde kan de makelaar de verzekeraars niet verzoeken
hem te crediteren voor de onbetaalde premies. De makelaar loopt hierdoor het delcredererisico,
namelijk het risico van wanbetaling door de verzekerde. Door middel van de zogenaamde premiebetalingsclausule kan de makelaar zijn delcredererisico verkleinen.
Delcredereverzekering – Zie ‘Kredietverzekering’.
Delegatie – 1) Delegatie is het overdragen van taken aan een of meer andere functionarissen door
een functionaris die bevoegd is om taken over te dragen {Interne Organisatie}. 2) Delegatie is het
overdragen van een toegekende bevoegdheid aan een bestuursorgaan door een bestuursorgaan dat
bevoegd is om taken over te dragen. In dit geval kan de overdracht inhouden dat ontvangende bestuursorgaan de bevoegdheid onder eigen verantwoordelijkheid en naar eigen inzicht en vaak onder
eigen naam kan uitoefenen {Interne Organisatie}. 3) Afvaardiging van een aantal mensen uit een
organisatie om overleg te voeren namens de organisatie met andere mensen {Communicatie}.
Delegeren – Een van de taken van management. Eigen beslissingsbevoegdheden op een duidelijke
wijze toedelen aan de juiste medewerkers en toezien op effectuering. Gedragsbeschrijvingen: a)
Wijst (een deel van) eigen taken aan de juiste medewerkers toe. b) Geeft medewerkers bevoegdheid
om binnen gegeven kaders zelfstandig te handelen. c) Geeft medewerkers het vertrouwen, durft
zaken aan ze over te laten. d) Accepteert dat er fouten gemaakt kunnen worden.
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Delingscalculatie – Methode van standaardkostprijsberekening waarbij de totale toegestane kosten
worden gedeeld door het aantal producten. Is in principe alleen mogelijk bij een onderneming die
een product produceert.
Delivered at frontier – Waarde van een zaak in de staat waarin deze zich op een bepaalde dag (bijvoorbeeld de dag voor de ramp) bevindt. De dagwaarde is doorgaans gelijk aan de vervangingswaarde. Zie ook ‘Vervangingswaarde’.
Delphi-methode – Techniek om voorspellingen te doen. Men vraagt aan een aantal experts op een
bepaald gebied een voorspelling te doen. Alle meningen worden verzameld en op basis daarvan doet
men een voorspelling. De experts krijgen ook inzicht in de mening van anderen, zodat ze op basis
hiervan hun eigen mening kunnen verfijnen of bijstellen. Deze gang van zaken herhaalt zich enige
malen.
Demand – Engels voor vraag.
Demand backward pricing – Ook ‘Inverse prijsvaststelling’ of ‘Backward pricing’. Verkoopprijsbepalingsmethode waarbij men de prijs van een concurrent of de marktprijs of een gebruikelijke prijs tot
uitgangspunt van de eigen verkoopprijs neemt. Vanuit deze prijs redeneert men terug en men vraagt
zich af wat er als bijdrage overblijft, rekening houdend met de gewenste winst, als men zelf ook tegen deze prijs zou aanbieden. Blijkt deze prijs winstgevend, dan besluit men de verkoopprijs in de
buurt van de marktprijs vast te stellen. Het is een concurrentiegerichte prijsvaststelling.
De-marketing – De-marketing (spreek uit als dee-marketing) is het juist proberen te temperen van de
promotie van een product. Waarom zou je dat als organisatie nu willen? In sommige gevallen is de
vraag van een product zo hoog dat een organisatie niet meer aan de vraag kan voldoen. Om te voorkomen dat er "nee" moet worden verkocht kan men dan beter proberen de vraag iets te temperen
zodat men dan later weer vol gas kan geven. In het eerste jaar dat de magnum ijsjes op de markt
kwamen kon men niet of nauwelijks aan de vraag voldoen. Men kon de prijs verhogen, maar men
koos voor het minder aantrekkelijk maken van het product. Zo werden de mooi ontworpen verpakking vervangen door gewoon een simpele zilverkleurige folie. Het product zag er gewoon wat minder
aantrekkelijk uit. Daarnaast werd er juist een grote marketing campagne gestart om de vraag naar
Cornetto's te verhogen. Hiermee zou de vraag naar Magnums ook iets dalen. Bepaalde marketingdenkers menen zelfs dat bij een optimale invulling van de strategie, klanten waarop de organisatie
verlies lijdt moeten worden gemotiveerd een andere leverancier of dienstverlener te zoeken (demarketen). De Amerikaanse hoogleraar Philip Kotler is van mening dat er drie hoofdgedachten zijn. De
eerste is die van het kostenleiderschap waarbij alles in het werk gesteld wordt om een lage verkoopprijs te realiseren (denk aan easyJet, Aldi). Daarnaast is er de innovatiegedachte. Hierbij stellen bedrijven alles in het werk om zoveel mogelijk innovatieve producten en diensten te ontwikkelen (denk
aan Apple, Philips en Sony). Als laatste is er de customer intimacy, ook wel CRM genoemd (denk aan
Albert Heijn, Orange en Robeco). Hierbij staat het onder controle hebben van de klantervaring,
klantrelatie en de waardering van de klant voor het bedrijf centraal.
Democratie – Regeringsvorm waarbij het volk zichzelf regeert. Dit kan direct of indirect via vertegenwoordigers. Een regering van, voor en door het volk.
Demodage – Waardeverminderingen van voorraden door veranderingen in de mode. Demodage
zorgt ervoor dat de boekwaarde van de voorraden lager wordt dan de inkoopprijs.
Demografie – De wetenschap die de aard, omvang en samenstelling van onze bevolking bestudeert.
Belangrijke demografische factoren zijn: 1) de bevolkingsomvang; 2) de leeftijdsopbouw van de bevolking; 3) de levensloop van mensen; 4) de tijdsbesteding en de vrije tijd; 5) de welstandsklassen; 6)
het opleidingsniveau.
Demografische criteria – Groep criteria om markten te segmenteren. Eronder vallen: leeftijd, sexe,
huwelijkse staat, land van herkomst en dergelijke.
Demografische segmentatie – Segmentatie op basis van demografische kenmerken, zoals sekse,
leeftijd, gehuwd of samenwonend, enzovoort.
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Demotie – Verplaatsing van een hogere functie naar een lagere, met verlaging van het salaris (het
omgekeerde van promotie). Als demotie plaatsvindt in de 10 jaar voorafgaande aan pensionering,
mag je pensioenopbouw worden voortgezet op basis van het vroegere, hoge salaris. Dit is echter niet
verplicht.
Denkstappen – Bouwstenen van een denkproces. Denkstappen kunnen betrekking hebben op logische eenheden binnen een redenering, of op de stappen die je tijdens een berekening moet uitvoeren om tussenresultaten te berekenen. Ook kunnen zij gaan over de stadia die je doorloopt bij het
opstellen van een plan van aanpak. Het gaat om mentale handelingen die je uitvoert.
Denotatieve definitie – Definitie die een neutrale omschrijving geeft van een term, los van de gevoelswaarde die een term kan oproepen. Tegenover denotatieve definitie staat connotatieve definitie.
Density – Zie ‘Dichtheid’.
De-optimalisatie – De-optimalisatie (spreek uit als dee-optimalisatie) is het juist minder vindbaar
maken van een pagina in de zoekmachines. In sommige gevallen wil je bijvoorbeeld een artikel niet
verwijderen, maar ze ook niet in Google direct vindbaar hebben. Denk bijvoorbeeld aan brochures of
acties van de voorgaande jaren. Deze zorgen wel voor een hogere ranking van je huidige actie pagina's doordat ze veel relevante trefwoorden bevatten. Het zelfde geldt bijvoorbeeld voor oud
nieuws dat in archieven staat. Ze zijn dus belangrijk, maar worden liever niet gevonden. Een van de
belangrijkste dingen die men moet doen om een pagina minder vindbaar te maken is de Title tag en
de zichtbare titel van een pagina leeg te maken. Dit verlaagt de waardering van een pagina significant, alhoewel Google tegenwoordig ook gewoon pagina's zonder titel een hoge positie geeft. Een
andere manier om een artikel minder vindbaar te maken is het aantal links te verminderen. Hoe dieper een pagina in een site zit, hoe lager deze zal scoren. Over het algemeen genomen zullen dus bijvoorbeeld archief pagina's niet zo hoog in de zoekmachines komen. Wanneer men een artikel helemaal onvindbaar wil maken dan moet men een "noindex/nofollow" metatag toevoegen of de Robot.txt aanpassen. Het beste kan men een artikel gewoon helemaal verwijderen.
Departement – Onder leiding van een minister staande afdeling van het bestuur van het land, wordt
ook wel Ministerie genoemd.
Deponeren van een merk – Het inschrijven van een merk in een openbaar register dat wordt bijgehouden door het Bureau voor de Industriële Eigendom. Doel: Wettelijke bescherming, zodat het
merk niet door andere aanbieders gebruikt kan worden.
Depositiogarantiestelsel – Om het vertrouwen in banken in stand te houden is binnen de EU afgesproken dat banken hun rekeninghouders schadeloos stellen als hun bank failliet gaat. Omdat het
gaat om een EU-richtlijn mag elk land in de EU vrij is in de manier hoe deze richtlijn wordt uitgevoerd. In Nederland is dit geregeld in de WFT en is het garantiebedrag nu vastgesteld op € 100.000,per rekeninghouder per bank. Wie vallen dan onder deze regeling? Bankrekeningen (zoals betaalrekeningen, spaarrekeningen, termijndeposito’s, spaarloonrekeningen, levensloop en de spaarrekening
eigen woning) van particulieren en voor zakelijke rekeningen van kleine ondernemingen, verenigingen en stichtingen. Indien er sprake is van een en/of rekening met twee rekeninghouders geldt een
vergoedingslimiet van 2 x € 100.000,- (dus € 200.000,-).
Depot – Depots zijn inhoudingen van geld. Men spreekt wel van een bouwdepot en premiedepot.
Een bouwdepot kan voorkomen bij financiering van een nieuwbouwwoning maar ook bij bestaande
bouw.
Depotrente – De depotrente is de rente die wordt betaald of ontvangen, wanneer uw geld in depot
staat.
DEQ – Delivered ex quay
Derde – Iedere persoon, die niet als contractspartij bij een overeenkomst is betrokken, is ten opzichte van de betreffende contractspartijen een derde. Het begrip derde speelt vooral een rol bij de aansprakelijkheidsverzekering. De derde is daarbij iedereen buiten de verzekeraar en de aansprakelijk
gestelde verzekerde.
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Derde Dinsdag In September – Deze dag noemen we ook wel Prinsjesdag. Die dag leest de Koningin
de Troonrede voor en maakt de minister van Financiën de Miljoenennota bekend.
Derde persoonstechniek – Vraagstellingstechniek waarbij respondent zijn mening en ideeën op anderen projecteert. (Voorbeeld: Wat denkt u dat uw buurman vindt van …). Zie projectieve techniek.
Derdenbeding – Beding in een overeenkomst waarbij voor een derde na aanvaarding van het beding
een recht ontstaat om van een van de partijen bij de overeenkomst een bepaalde prestatie te vorderen.
Derdenbeslag – Bij een derdenbeslag heeft een andere persoon dan de geldgever of de geldnemer,
dus een derde, de zaak waarop beslag wordt gelegd in zijn bezit. Deze persoon is dan verplicht die
zaak af te geven op verzoek van de beslaglegger. Een vorm van derdenbeslag is het loonbeslag.
Deregulering – Het beleid van de overheid is erop gericht onderwijsinstellingen een grotere beleidsvrijheid te geven in samenhang met minder regelgeving. De onderwijsinstellingen leggen verantwoording af over de besteding van overheidsgelden en de kwaliteit van het onderwijs.
Derivaten – 1) Derivaten zijn afgeleide financiële instrumenten, al dan niet op beurzen verhandelbaar, waarvan de waarde afhankelijk is van de waarde van bepaalde andere financiële producten
(aandelen, rente, valuta’s) die op contante markten worden geprijsd. 2) Derivaten zijn afgeleide financiële instrumenten, al dan niet op beurzen verhandelbaar, waarvan de waardeontwikkeling afhankelijk is van de waardeontwikkeling van bepaalde andere financiële producten (aandelen, rente,
valuta’s) die op contante markten worden geprijsd. Er zijn twee soorten derivaten: termijncontracten
(gewone termijncontracten, futures, valutaswaps, renteswaps, etc.) en opties (putopties, callopties,
renteopties, etc.). Alle derivaten hebben met elkaar gemeen dat zij per definitie contracten zijn met
een voorwaardelijk element en daarom zijn ze van groot belang voor de hedging van risico’s.
DES – Delivered ex ship
Descriptief onderzoek – Ook ‘Beschrijvend onderzoek’. Marktonderzoek dat zich richt op het verzamelen van die gegevens waarmee men een mogelijke oorzaak of oplossing van het marketingprobleem hoopt te verkrijgen. Men kan ook zeggen: onderzoek naar de juistheid van hypothesen.
Description metatag – De Description metatag is een metatag welke in de broncode geplaatst wordt.
De description metatag bevat een korte omschrijving van de inhoud van een pagina. Zie voor meer
info bij Description tag.
Description tag – De Description tag is een metatag welke in de broncode geplaatst wordt. De description metatag bevat een korte omschrijving van de inhoud van een pagina. De description metatag wordt nog regelmatig gebruikt om te tonen in de zoekresultaten van zoekmachines. Het is aan te
bevelen om elke belangrijke webpagina een eigen unieke description metatag te geven. Voorbeelden
van Description Metatags: 1) Ebay, de leukste manier om te kopen en te verkopen op het Internet!
Probeer het en vind de duizenden koopjes vanaf 1 euro! 2) Startpagina biedt een overzicht van de
meest gebruikte websites van Nederland. Meer dan 1.000.000 links verzameld. Startpagina: Alles op
een rijtje! 3) Marktplaats: kopen en verkopen van tweedehands of nieuwe producten en van diensten doet u op Marktplaats.nl, de advertentiesite van Nederland. Meer dan 180.000 nieuwe advertenties per dag. De description tags hoeven niet perse perfect te zijn, maar bevatten allen een aantal
zeer sterke elementen.
Design – Ontwerp, model, vormgeving, uiterlijk, aanzien.
Desire – Engels voor verlangen, wens. Zoals bij "needs and desires": behoeften en wensen.
Desk research – Ook wel bureauonderzoek. Staat tegenover field research. Het verzamelen van gegevens uit bronnen die binnen of buiten de onderneming reeds beschikbaar zijn. Men verzamelt dus
secundaire gegevens. Dit kan men achter het bureau doen, vandaar de naam. Gaat men buiten het
bedrijf secundaire gegevens verzamelen, bijvoorbeeld in bibliotheken, dan spreekt men ook van desk
research.
Desktop – Desktop is het Engelse woord voor "Bureaublad". Een desktop is een belangrijk onderdeel
van de gebruikersinterface (GUI) van een computer. Op de desktop kun je iconen plaatsen, documenten en links die rechtstreeks naar documenten of programma's gaan. Een van de eerste computers
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met een desktop was de Apple Lisa uit 1983. Later zou Microsoft het concept overnemen in haar
Windows operating system. Desktop zoekmachines hebben hun naam te danken aan het feit dat ze
direct bereikbaar zijn via de desktop. De desktop is een belangrijk strijddomein voor de grote zoekmachines. We vinden dit terug bij de Desktop zoekmachines.
Desktop Search – Desktop Search is de Engelse term voor Desktop zoekmachine. Zie voor meer info
bij Desktop zoekmachines.
Desktop zoekmachines – Een Desktop zoekmachine is een locaal op een computer draaiend programma dat het mogelijk maakt om rechtstreeks te zoeken vanaf de desktop. De gebruiker hoeft dus
niet eerst een browser te openen en naar het URL van een zoekmachine te gaan om te kunnen zoeken, maar kan meteen aan de slag. Het belang van een Desktop zoekmachine is voor de zoekmachines erg groot. Wanneer men het voor elkaar weet te krijgen dat een gebruiker de zoekmachine installeert op de desktop dan is de kans dat deze gebruiker ook standaard gebruik maakt van deze
zoekmachine ook erg groot. De meeste grote zoekmachines bieden ook een desktop zoekmachine
aan. Daarnaast zijn er de specialistische zoekmachines, zoals Copernic, die zich specifiek richten op
het creëren van Deskstop software. Een desktop zoekmachine wordt geïnstalleerd op de desktop van
de computer en kan direct gebruikt worden. Een Toolbar zoekmachine wordt geïnstalleerd als onderdeel van een Browser en kan pas gebruikt worden na het opstarten van een browser. Het voordeel van een toolbar is echter wel dat deze direct zichtbaar is tijdens het surfen.
Deskundigentaxatie – Voortaxatie van de waarde van de zaak tot stand gekomen krachtens een aan
een deskundige opgedragen beslissing of krachtens een beslissing van de verzekeraar en de verzekeringnemer overeenkomstig het advies van een deskundige. Zie ook ‘Voortaxatie’.
Destinatievracht – De verschuldigde vrachtpenningen na aflevering van de vervoerde zaken ter
plaatse van bestemming. Als hoofdregel geldt dat vracht eerst verschuldigd is na aflevering van de
zaken ter destinatie. Partijen kunnen echter anders overeenkomen en doen dat ook veelvuldig
(freight payable ship lost or not).
Detacheringsverklaring – Werknemers die tijdelijk in het buitenland werken hebben een detacheringsverklaring nodig om er voor te zorgen dat ze in Nederland sociaal verzekerd zijn. Op die manier
hoeven ze geen premies af te dragen in het land waar ze werken.
Detailhandel – Detailhandel of retail is de markt die bestaat uit het (weder)verkopen van producten
en diensten aan finale consumenten (gezinshuishoudingen). Bedrijven die actief zijn in de detailhandel kunnen bijvoorbeeld traditionele winkels zijn (denk aan supermarkten en speciaalzaken), al dan
niet gevestigd in een stadscentrum of winkelcentrum. Retail kan echter ook online plaatsvinden in de
vorm van webshops. Retail kan verder worden onderverdeeld op basis van het type product dat er te
vinden is. Denk aan levensmiddelen, mode, wonen en sportartikelen. Detailhandel vormt de laatste
schakel in een bedrijfskolom. Het gebied binnen de marketing dat zich specifiek richt op de detailhandel noemen we retailmarketing. Zij vormen de laatste schakel in de bedrijfskolom. Ook wel
‘Kleinhandel’ genoemd.
Detailhandelsmarge – Verschil tussen de consumentenprijs en de prijs die de detaillist aan de producent betaalt.
Detailhandelsmarketing – Marketing door detailhandelsorganisaties met de winkel formule als toegevoegde waarde aan de klassieke detailhandelsfunctie. De marketing is gericht op de consument.
Detaillist – Een onderneming die zich in hoofdzaak heeft gespecialiseerd op de wederverkoop aan
gezinshuishoudingen. Laatste schakel in de bedrijfskolom, die levert aan de finale consument.
Detaillisten promotions – Zie ‘Indeling sales promotion’.
Detaillistenmarketing – Staat naast consumenten- en industriële marketing. Betreft het nagaan van
een ruilrelatie van een producent met een detailhandelsonderneming. De marketing van de producent gericht op de detaillist. Zie ook ‘Accountmanagement’. Zie ‘Marketingmix’ (6P’s).
Detaillistenmerk – Zie Winkelmerk.
Detaillistenonderzoek – Onderzoek dat plaatsvindt bij de detailhandel of de groothandel. Het onderzoek heet zo, omdat het object van onderzoek de detailhandel is.
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Detaillistenpanel – Continu-onderzoek dat door de bureaus Nielsen en GfK bij een aantal geselecteerde winkels wordt uitgevoerd. Via de formule: vorige voorraad + inkoop - huidige voorraad, kunnen de verkopen aan de consumenten gemeten worden.
Devaluatie – Verlaging van de koers met de eigen munt t.o.v. andere valuta's. Devaluatie stimuleert
de export en remt de import af. N.B.: bij zwevende wisselkoersen spreekt men van depreciatie i.p.v.
devaluatie.
Devaluatie – Verlaging van de koers met de eigen munt ten opzichte van andere valuta's. Devaluatie
stimuleert de export en remt de import af. Opmerking: bij zwevende wisselkoersen spreekt men van
depreciatie in plaats van devaluatie.
DGA – Directeur-grootaandeelhouder
DHTML – DHTML staat voor Dynamic Hypertext Markup Language. Dit is een uigebreide versie op
HTML commando's welke meer animatie en interactiviteit dan HTML kunnen toevoegen aan een
website. DHTML is een combinatie van verschillende script- en opmaaktalen: HTML, CSS, Javascript
en DOM (Document Object Model).
Diary method – Zie ‘Dagboekmethode’.
DIC – Difference in conditions
Dichotome vraag – Gesloten vraag (in een enquête) waarbij de ondervraagde (respondent) slechts
de keuze heeft uit twee antwoorden. Soms zijn deze antwoordmogelijkheden tegengesteld: ja/nee,
jong/oud. Soms niet: Welke wintersport bedrijft u? Skiën/schaatsen.
Dichotome vraagtechniek – Onderzoektechniek waarbij gebruik gemaakt wordt van dichotome vragen.
Dichtheid – Eng.: Density. Percentage dat aangeeft hoeveel producten of personen voorkomen in
een populatie of steekproef (bevolkingsdichtheid, autodichtheid).
Dictator – Iemand die met onbeperkte macht regeert. Wordt ook wel alleenheerser genoemd.
Didactische vaardigheden - Bepalen wat een ander moet leren en op welke manier degene het beste
leert. In staat zijn om dit in praktijk te brengen.
Diefstalclausule – Clausule in gebruik bij goederentransportverzekering, waarin wordt aangegeven
dat de verzekeraar alle verliezen van en materiële schade aan de verzekerde zaken dekt door: diefstal, vermissing en verduistering alsmede door zoekraken en niet uitleveren van gehele colli. Deze
clausule wordt door transportverzekeraars aangeduid als de clausule G16.
Diefstalverzekering – Verzekering die de schade dekt doordat de verzekerde goederen of geldswaarden gestolen zijn (ook zonder dat aan de diefstal inbraak is voorafgegaan). Diefstaldekkingen komen
vrijwel uitsluitend voor als onderdeel van andere verzekeringen, bijvoorbeeld de goederentransportverzekering, berovingsverzekering etc.
Dienst – Een dienst is arbeid die men ten behoeve van anderen verricht. Diensten worden aan anderen verleend. Bij het verlenen van diensten brengt de door een bedrijf verrichte arbeid geen product
voort dat vervolgens aan klanten geleverd kan worden. Bij dienstverlening wordt de arbeid direct
verricht ten behoeve van de klant, zoals in de gezondheidszorg en het onderwijs, of door te werken
bij de klant, zoals bij het verrichten van schoonmaakwerkzaamheden. Een dienst brengt dus wel resultaten voort voor de klant, zoals een betere gezondheid, meer kennis of een schoon huis. De resultaten hebben echter niet de vorm van een product dat in het bezit van de klant overgaat. Zie ook
‘Immateriële producten’.
Dienst, Aanbestedende – Aanduiding voor de overheid en bepaalde speciale sectorbedrijven. De
voor de overheid en deze bedrijven geldende regels voor het verstrekken van bepaalde opdrachten
zijn neergelegd in het in 2005 van kracht geworden Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten en het Besluit aanbestedingen speciale sectoren.
Dienst, Financiële – In art. 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) worden zeven financiële
diensten gedefinieerd: aanbieden, adviseren, bemiddelen, herverzekeringsbemiddeling, optreden als
clearinginstelling, optreden als (onder)gevolmachtigd agent en verlenen van een beleggingsdienst.
Zie ook ‘Aanbieden’, ‘Adviseren’, ‘Bemiddelen’, ‘Herverzekeringsbemiddeling‘.
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Dienst, Generieke financiële – Er zijn drie generieke, voor alle in de Wet op het financieel toezicht
(Wft) gedefinieerde financiële producten geldende financiële diensten: aanbieden, adviseren en bemiddelen. Zie ook ‘Specifieke financiële dienst’.
Diensten in de non profit sector – De meeste non profit organisaties brengen geen stoffelijke producten voort maar leveren 'diensten '. Deze diensten vertonen de kenmerken van diensten in de
profit sector, maar ze hebben ook enkele bijzondere karakteristieken, die de toepassing van marketing compliceren: 1) de voordelen van non profit diensten zijn vaak onduidelijk; 2) de diensten hebben vaak een prijs die niet moet worden uitgedrukt in geld, maar in inspanning of ongemak; 3) het
doel kan zijn het teweegbrengen van een (soms niet-gewenste) gedragsverandering.
Dienstenaansprakelijkheid (1) – De aansprakelijkheid van de dienstverlener voor de schade die is
ontstaan doordat hij de dienst, tot het verlenen waarvan hij contractueel was verplicht, niet naar
behoren heeft verricht. De aansprakelijkheid in verband met materiële- of letselschade als gevolg van
niet naar behoren verrichtte diensten is, rekening houdend met de toepasselijke uitsluitingen, in het
algemeen meeverzekerd op elke moderne bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
Dienstenaansprakelijkheid (2) – Een in de verzekeringsbranche gebruikte term voor een bepaalde
vorm van contractuele aansprakelijkheid: de aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met
de niet-behoorlijke uitvoering van diensten of werkzaamheden die door de verzekerde ingevolge een
door hem aangegane overeenkomst worden of zijn verricht.
Dienstenmarketing – De marketing van immateriële goederen, diensten. Kent bijzondere problemen
omdat diensten ontastbaar zijn, productie en consumptie samenvallen en omdat de afnemer in zekere mate moet meewerken bij de dienstverlening.
Dienstenwinkel – Winkel die diensten verkoopt (wetswinkel; banenwinkel).
Dienstjaar – Het aantal jaren dat je meedoet aan een pensioenregeling en dus pensioen opbouwt.
Worden ook wel deelnemingsjaren genoemd. Dienstjaren kunnen onder bepaalde voorwaarden ook
later worden ingekocht.
Dienstrooster – Veel organisaties werken volgens strakke (CAO-gereguleerde) dienstroosters. Een
actueel en correct dienstrooster is mede bepalend voor hun dienstverlening. Voor de hand liggende
branches waar dit speelt zijn de zorg, politie, brandweer, ambulance- en taxidiensten en de kinderopvang. Toch is het verwonderlijk dat de meeste van de organisaties in die branches een soort blinde
vlek hebben bij het proces van roosterplanning. Met de nodige zorgvuldigheid en planningstools
maken ze hun roosterplanning, maar voor de dagelijkse mutaties in die personeelsplanning bieden ze
geen effectieve mogelijkheden. Er is nu echter een planningstool die daar verandering in brengt en
tevens tijd en kosten bespaart door de medewerkers zelf online hun dienstrooster te laten bijhouden. Op deze manier kunnen de medewerkers zich focussen op waar het werkelijk om draait: de
dienstverlening.
Dienstverlener – De dienstverlenende partij is meestal een bedrijf, variërend van eenmansbedrijven
tot grote ondernemingen met duizenden werknemers. Maar ook de overheid en semioverheid verlenen diensten, evenals particulieren in bijvoorbeeld het vrijwilligerswerk. Dienstverleners kunnen
worden verdeeld in: 1) commerciële dienstverleners, de tertiaire sector; 2) niet commerciële. dienstverlening, de quartaire sector.
Dienstverlening – Dienstverlening wordt door de Van Dale gedefinieerd als: ‘Hulp die een persoon,
instantie of onderneming biedt aan het publiek’. In de theorie en praktijk zijn er verschillende perspectieven op dienstverlening: 1) In de Meso-economie door bv. het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt bedrijven getypeerd naar hun hoofdactiviteit. Zo wordt onderscheid gemaakt in landbouw, industrie en dienstverlening. 2) De ondernemers verstaan onder dienstverlening ook wel de
extra diensten of service, die zij aanbieden aan klanten om bestaande klanten te binden en nieuwe
klanten aan te trekken. 3) Particulieren verstaan onder dienstverlening soms ook de nieuwe diensten, die bedrijven aanbieden ter vervanging van bestaande diensten, bv. internetbankieren. 4) Een
andere betekenis van het begrip dienstverlening is bijvoorbeeld een straf van een aantal uren dienstverlening.
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Dienstverleningsdocument – Een adviseur (lees bemiddelaar) moet bij complexe producten en hypotheken een dienstverleningsdocument aan de consument overhandigen. Dit document moet voorafgaand aan het advies of de bemiddeling aan de klant worden overhandigd. In het dienstverleningsdocument moeten minimaal de volgende onderwerpen worden besproken: Welke diensten verricht
de adviseur? (Adviseert hij alleen of bemiddelt hij ook?) Geeft hij totaal advies of alleen advies gericht op één of meerdere bepaalde producten? Hoe betaalt de consument de adviseur? (Ontvangt hij
een factuur? Vindt betaling plaats via een abonnement? Zit de vergoeding in een door de adviseur te
ontvangen provisie?) Hoe hoog is de vergoeding voor de adviseur?
Diepte-interview (1) – Een gedeelte van het gedrag of denken van een individu blijft onzichtbaar
omdat deze er niet over wil spreken of er zich niet van bewust is. Bij psychologisch marktonderzoek
of motievenonderzoek probeert de onderzoeker door middel van het diepte-interview de dieper
gelegen motieven te achterhalen. Zie ook ‘interview’.
Diepte-interview (2) – Interview dat een interviewer afneemt bij slechts een respondent. Ook wel
extended interview. Lang vraaggesprek waarin een groot aantal facetten aan de orde komt.
Diepteonderzoek – Onderzoek met als doel achter 'dieper liggende' motieven voor het gedrag of
denkbeelden te komen.
Diepte-promotie – Promotie gericht op verhoging van de koopintensiteit, gebruiksintensiteit, koopfrequentie of gebruiksfrequentie bij bestaande gebruikers. Zie ook ‘Verticale promotie’. Zie ook ‘Indeling sales promotion’.
Difference in conditions – Zie ‘Verschil-in-conditiesverzekering’.
Difference insurance – Zie ‘Aanvullende brandverzekering’.
Differentiatie – 1) Onderscheid aanbrengen. Verouderde term, betekent: zorgen dat het eigen product afwijkt van dat van concurrenten. 2) Onder differentiatie verstaan we het opdelen (verbijzonderen) twee of meer opeenvolgende fasen van het productieproces over verschillende bedrijven of
bedrijfstakken, dus het afstoten van een functie binnen een bedrijfskolom. In de industriële economie wordt dit verschijnsel aangeduid met de term 'verticale differentiatie'. Zie ook de tegenstelling
tussen specialisatie en parallellisatie.
Differentieel voordeel – Specifiek voordeel dat de onderneming op een bepaald gebied heeft boven
andere ondernemingen (productietechniek, research, marketing etc.). Het is een 'sterke kant' van de
onderneming, die strategisch uitgebuit moet worden.
Differentiële drempel – In waarnemingsleer: het kleinste verschil dat een individu tussen twee stimuli kan waarnemen. Hoe groter de eerste stimulus des te hoger moet de intensiteit van de additionele stimulus zijn.
Differentiële kosten – Differentiële kosten zijn de extra kosten om een extra partij goederen te maken. De machinekosten en andere vaste kosten zijn dan al gedekt via de normale afzet en een ondernemer kan dan voor die extra partij goederen alleen de variabele kosten berekenen zodat hij met
een lagere prijs kan volstaan om toch nog winst te maken. Formule: De toename van de totale kosten gedeeld door de toename van de productie.
Differentiële kostprijs – Zie ‘Kostprijs’.
Diffusieproces – Verspreidingsproces van een nieuw product of idee van de 'uitvinder' naar gebruikers. Bij het diffusieproces heeft men de fysieke verspreiding (wie heeft het al, wie nog niet) op het
oog. Bij het adoptieproces daarentegen de mentale opname. Zie ‘Adoptieproces’.
Diffusieproces – Verspreidingsproces van een nieuw product of idee van de 'uitvinder' naar gebruikers. Bij het diffusieproces heeft men de fysieke verspreiding (wie heeft het al, wie nog niet) op het
oog. Bij het adoptieproces daarentegen de mentale opname. Zie Adoptieproces.
Diftar – Diftar staat voor gedifferentieerde tarieven waarbij per huishouden geregistreerd wordt
hoeveel afval aangeboden wordt en hoe meer afval een burger aanbiedt hoe hoger de afvalstoffenheffing zal zijn. Omgekeerd levert betere afvalscheiding en het aanbieden van minder afval een lagere afvalstoffenheffing op. De kosten voor de afvalinzameling en afvalverwerking worden gedekt uit
de afvalstoffenheffing.
Uitgeverij Streutker

185

Bedrijfskunde, Begrippenbank

Digitaal – Werkend volgens het binaire talstelsel. Is afgeleid van het Engelse digital en digit (cijfer).
De term digitaal wordt gebruikt voor apparatuur die werkt op basis van binair in 0 en 1 gecodeerde
gegevens en programma’s. Aangezien alle elektronica tegenwoordig op binaire code en binaire schakelingen is gebaseerd, wordt in plaats van digitaal ook vaak de term elektronisch gebruikt.
Digitaal loket – Dit biedt burgers de mogelijkheid om digitaal te procederen tegen een overheidsinstantie. Een geschil tussen burger en overheid wordt behandeld door de bestuursrechter. Meer informatie en uitleg over de procedures is te vinden op: www.rechtspraak.nl. Met digitale formulieren
kun je digitaal procederen bij de rechtbank, de Centrale Raad van Beroep en bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.
Digitale marketing – Marketing welke bedreven wordt via de Digitale media.
Digitale media – Alle media welke digitaal is en dus niet op papier: tv, internet, sms, e-mail maar ook
cd-roms en computerprogramma's zijn digitale media.
Dikke Van Dale – De Dikke Van Dale is het bekendste verklarende woordenboek van Nederland in
het Nederlands. De inhoud van de Dikke Van Dale beschrijft naar eigen zeggen het hedendaagse Nederlands met een historie van 150 jaar. Om die reden ook staan er nog woorden in die inmiddels al
lang veroudert zijn. De Dikke Van Dale is ook digitaal beschikbaar om het zoeken te versnellen. Ieder
jaar wordt het woord van het jaar gekozen. Dit is altijd een woord wat zich in het afgelopen kalenderjaar gevormd heeft tot een begrip.
DIL – Difference in limitations
DIL – Direct ingaande lijfrente
Dimensie – Elke grootheid heeft een naam, een waarde en een eenheid. De eenheid geeft betekenis
aan het getal. Bij afstand hoort ‘meters’ of ‘kilometers’ en bij snelheid ‘meter per seconde’ of ‘kilometer per uur’. Ook bij de bedrijfseconomie horen eenheden: een verkoopprijs is uitgedrukt in ‘euro
per stuk’ en de afzet in ‘stuks per jaar’. Er zijn een paar gronddimensies: de geldvoorraad, de goederenvoorraad en de tijd. De geldvoorraad is uit te drukken in euro’s, dollars of andere valuta. De goederenvoorraad is uit te drukken in stuks, kilogrammen, liters en dergelijke. De tijd is uit te drukken in
ongedateerde periodes (een jaar, een maand, een week, etc.) en in gedateerde periodes (het jaar
2011, het eerste kwartaal, de maand oktober, etc.). Uit de gronddimensies kunnen andere dimensies
worden afgeleid: euro’s per stuk, euro’s per jaar, euro’s in 2011, kilogram per stuk, stuks per jaar etc.
Voor uitgebreidere informatie zie het overzicht van eenheden. Voor nadere informatie zie de publicatie: De toetsende tucht van de dimensieanalyse.
Synoniem: eenheid.
Dimensieanalyse – De dimensieanalyse onderzoekt wat de correcte eenheden zijn bij een grootheid
en hoe die tot stand komen. Eenheden laten zich bewerken, zoals breuken zich laten bewerken: a)
optellen en aftrekken kan alleen als de grootheden dezelfde eenheid hebben. Je kunt afstand en
snelheid niet bij elkaar optellen, net zomin als prijs en omzet. B) vermenigvuldigen kan door tellers
met elkaar te vermenigvuldigen en ook noemers kun je met elkaar vermenigvuldigen. Voorts kun je
teller en noemer door dezelfde eenheid delen. Voorbeeld: stuks per maand x € per stuk =
stuks/maand x €/stuk = €/maand, omdat je de eenheid stuks in teller en noemer tegen elkaar kunt
wegstrepen, precies zoals 8/13 x 3/8 = 3/13.
Dimensies van het assortiment – De breedte: het aantal verschillende producten dat het assortiment omvat; 1) de hoogte: het aantal kwaliteitsklassen, respectievelijk prijsklassen, dat het assortiment omvat; 2) de diepte: het aantal verschillende uitvoeringen van een product dat het assortiment
omvat; 3) de consistentie: de verwantschap tussen de producten die hel assortiment omvat.
Diplomaverzekering – Zie ‘Afkeuringverzekering’.
Direct costing – Ook ‘DC’ of ‘Variabele kostencalculatie’. Methode van kostencalculatie waarbij alleen de variabele kosten die met bedrijfsdrukte fluctueren, aan de producten worden toegerekend.
De vaste kosten gaan in het jaar van uitgave direct ten laste van de winst-/verliesrekening (resultatenrekening).
Direct distributiekanaal – Directe levering aan afnemers zonder tussenkomst van distribuanten.
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Direct kanaal – Fysieke en eigendomsoverdracht tussen fabrikant/importeur en uiteindelijke afnemer waarbij de eerste geen gebruik maakt van distribuanten.
Direct mail – Het overbrengen van een boodschap in de vorm van een aan de ontvanger persoonlijk
gerichte, doch op grote schaal verspreide brief. Vaak per post of e-mail verspreidt (soms ook door
verspreidorganisatie) reclamemateriaal (soms brief), persoonlijk geadresseerd.
Direct marketing (1) – Alle vormen van marketing waarbij de consument rechtstreeks en persoonlijk
benaderd wordt. Dit kan via post en telefoon maar ook via internet en televisie. Bij direct marketing
kan er van tevoren precies bepaald worden wat de kosten zijn. Daarnaast kan men een relatie opbouwen met de klant en kan men resultaten vaak makkelijk meten. Direct marketing wordt tegenwoordig vrij snel als vervelend ervaren door consumenten. Immers ontvangen we bakken met post
en worden we altijd tijdens het eten gebeld met vragen over uiteenlopende onderwerpen. In Nederland is het mogelijk om benaderingen via direct marketing methoden te weigeren door je op te geven bij bijvoorbeeld Infofilter.nl. Echter wanneer men een goede direct marketing strategie uitwerkt
hoeft dit voor een consument helemaal niet vervelend te zijn.
Direct marketing (2) – Ook ‘DM’. Een marketingstrategie die gericht is op het tot stand brengen van
een structurele, d.w.z. duurzame directe relatie tussen een aanbieder en zijn afnemers, waarbij de
aanbieder activiteiten van de (traditionele) tussenhandel overneemt.
Direct rating – Zie ‘Reclame-effectonderzoek’.
Direct response campagne – Bij een DM-campagne wordt de consument direct bereikt. Aan de hand
van de reactiescore ontstaat er een mogelijkheid tot directe koppeling tussen opbrengst en kosten.
Direct writer – Een verzekeraar die zijn marketing- en verkoopactiviteiten rechtstreeks richt op de
afnemers van verzekeringen en die zonder bemiddeling van een tussenpersoon verzekeringsovereenkomsten met de verzekerden tot stand brengt, uitvoert en onderhoudt. Zie ook ‘Intermediairverzekeraar’.
Directe actie – Bevoegdheid van benadeelde derde om de uitkering rechtstreeks van de verzekeraar
te verlangen of in rechte te vorderen op grond waarvan de verzekeraar in beginsel uitsluitend bevrijdend kan betalen aan de benadeelde derde.
Directe concurrentie – Onder de directe concurrentie van een bedrijf wordt verstaan: bedrijven die
ongeveer dezelfde bedrijfsformule hanteren. Dealerbedrijven van de grote automerken hebben ongeveer dezelfde bedrijfsformule. Zij verkopen vergelijkbare producten en diensten aan ongeveer
dezelfde doelgroep(en).
Directe distributie – Specifiek kenmerk van DM, waarbij zoveel mogelijk wordt gestreefd naar directe
distributie met uitsluiting van de traditionele tussenhandel. Zie ‘Lengte distributiekanalen’.
Directe kosten (1) – Directe kosten zijn productiekosten of verkoopkosten die rechtstreeks doorberekend kunnen worden aan de eenheden product. In de kostenverbijzondering kent men naast de
indeling directe / indirecte kosten ook de indeling constante / variabele kosten {Kostencalculatie}.
Directe kosten (2) – Kosten die (boekhoudkundig) direct - op grond van een oorzakelijk verband - aan
een kostendrager (meestal een product) kunnen worden toegerekend (kostenverbijzondering). Zie
ook ‘Kosten’.
Directe levering – De fabrikant levert rechtstreeks aan de consument.
Directe marktbewerking – Een onderneming kan bij export de buitenlandse markt direct bewerken
met eigen vertegenwoordigers, een eigen verkoopkantoor of via een zogenoemde joint selling (zie
aldaar).
Directe meetbaarheid – Door de directe reactie van de afnemer is de respons bij DM direct meetbaar. In de Verenigde Staten heet DM dan ook wel 'direct response marketing'.
Directe promotions – Promotions waarbij het 'extra' aangeboden en ontvangen wordt op het moment en op de plaats van aankoop. Zie ‘Indeling sales promotion’.
Directe reclame – Zie ‘Reclame’.
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Directe relatie – In de DM-definitie wordt gesproken van een directe relatie tussen aanbieder en
afnemer(s). Dit houdt in: een directe benadering door de aanbieder en een directe reactie van de
afnemer.
Directe verkoop – Rechtstreekse verkoop van fabrikanten aan consumenten dus zonder tussenkomst
van de zelfstandige handel.
Directe verzekeraar – Een verzekeraar die, al of niet via tussenpersonen, verzekeringsovereenkomsten sluit met de eindafnemers van verzekeringen. Het begrip 'directe verzekeraar' wordt gebruikt als
onderscheid tot het begrip "herverzekeraar".
Directe vraag – Vraag die zonder omweg naar het oordeel/het gedrag van de ondervraagde vraagt.
Alleen mogelijk als de ondervraagde in staat is een direct antwoord te geven.
Directeuren- en Commissarissen, aansprakelijkheidsverzekering – Directeuren, commissarissen en
bestuurders van rechtspersonen kunnen onder bepaalde voorwaarden in hun privévermogen aansprakelijk gehouden worden voor de schade, die voortvloeit uit een kennelijk onbehoorlijke uitoefening van hun bestuurstaak. Dit aansprakelijkheidsrisico is verzekerbaar onder een 'Aansprakelijkheidsverzekering voor Directeuren en Commissarissen' die met name de zuivere vermogensschade
dekt (letsel- en/of materiële schade is gedekt onder de AVB van de rechtspersoon waarbij betreffende directeuren en commissarissen in functie zijn).
Directeurenclausule – Onder een fraude- of geldtransportverzekering is fraude van de verzekeringnemer zelf in beginsel niet onder de dekking begrepen. Een bestuurder van een vennootschap of
stichting wordt door middel van deze (facultatieve) clausule gelijkgesteld met personeel.
Directeur-grootaandeelhouder (dga) – Verzekering tot dekking van de persoonlijke aansprakelijkheid
van bestuurders en commissarissen van rechtspersonen voor door hen in die hoedanigheid begane
bestuurs- of beleidsfouten. Ook bekend onder de naam Bestuurders en Commissarissen Aansprakelijkheidsverzekering. Uitgesloten is onder meer aansprakelijkheid voor frauduleuze handelingen.
Directory – Een directory is een verzameling bronnen welke onderverdeeld zijn in categorien. Op de
homepage kiest men een categorie. Daarna kiest men weer een subcategorie. Net zo lang tot men op
een overzicht komt van bronnen. Een ander woord voor directory is verticale portaal of Webgids. Een
aantal voorbeelden van directories: 1) DMOZ.org - Een van de bekendste directories ter wereld.
DMOZ wordt onder andere door Google gebruikt om haar eigen Google directory te vullen. 2) Yahoo!
Directory - De directory van Yahoo! Search.
Directory Mozilla – Directory Mozilla is de volledige naam van DMOZ, een door vrijwilligers opgebouwde linkdirectory. Zie voor meer info bij DMOZ
Directory Zoekmachines – Een Directory zoekmachine is een zoekmachine die primair in een web
directory zoekt en de resultaten uit die directory toont. In het begin van het World Wide Web was
diskruimte duur en kon men nog niet het internet volledig spideren. Om dit op te lossen werkte men
met linklijsten. De allereerste zoekmachines zochten in de titels van de opgenomen sites en in de
korte omschrijvingen die toegevoegd waren. De modernere varianten zoeken ook in de inhoud van
toegevoegde sites. (Full Text Retrieval) Onder andere de Google directory zoekmachine doet dit.
Voorbeelden van directory zoekmachines: 1) Yahoo! Yahoo begon ooit als een grote directory die
gevuld werd door betaalde editors. De eerste zoekmachine van Yahoo! zocht enkel in deze directory
en de omschrijvingen die in de directory geplaatst waren. Vaak kwam je via een zoekopdracht uit op
een thema van Yahoo en dan kan je in de linklijst van dat thema proberen een goede site te vinden.
2) Dmoz. DMOZ is een tegenhanger van Yahoo en wordt gevuld door vrijwillige editors. DMOZ is nog
steeds enkel een link directory en de zoekmachine doet in essentie nog steeds hetzelfde als in 1998.
3) Google Directory. De Google Directory maakt gebruik van de index van DMOZ. De zoekmachine
biedt de mogelijkheid om te zoeken in de Google Directory, maar voegt daar Full text retrieval en
pagerank aan toen. 4) Startpagina. Startpagina is de grootste Nederlandse link directory. Met de
Startpagina dochter zoekmachine kan men zoeken binnen de links die op Startpagina staan. De technologie wordt geleverd door ilse. Tegenwoordig zijn de directory zoekmachines enigszins uit de tijd
geraakt doordat de Web zoekmachines zo geavanceerd zijn dat link directories aan belang verliezen.
Uitgeverij Streutker

188

Bedrijfskunde, Begrippenbank

Dirigeren – Werkzaamheden van direct besturende en opdrachtgevende aard, waardoor de uitvoering door anderen tot stand komt.
Dirigerende leiding – Leiding geven aan de uitvoering.
Disagio (1) – 1)Korting op de prijs bij verkoop van obligaties: disagio = nominale waarde - verkoopprijs van een obligatie [euro/stuk] {Financiering}. 2) Bedrag op de debetzijde van de balans waarmee
de omvang van het disagio op alle uitgebrachte obligaties wordt weergegeven. Dit is een activering
van een verliesbedrag dat geleidelijk wordt afgeboekt via een kostenrekening, doorgaans de rekening
interestkosten [euro] {Externe verslaggeving}. Eventueel is het disagio ook als aftrekpost op te nemen bij het Eigen Vermogen. 3) Korting op de prijs bij verkoop van aandelen: disagio = nominale
waarde - verkoopprijs van een aandeel. In Nederland is het niet toegestaan aan ondernemingen om
hun aandelen onder de nominale waarde in omloop te brengen.
Disagio (2) – Disagio is een gedeelte van de hypotheekrente, die u bij aanvang van de hypotheek
ineens voldoet. U betaalt bij het afsluiten van de hypotheek dus meer afsluitprovisie, maar betaalt
tijdens de eerste rentevastperiode een lagere rente.
Disappearance clause – In ongevallenpolissen soms voorkomende clausule die regelt dat recht op
uitkering onder de rubriek bij overlijden bestaat, als de verzekerde verdwenen mocht zijn en niet
binnen een bepaalde tijd een levensteken geeft, zodat een vermoeden van overlijden bestaat.
Disassociatieve groepen – Indirecte referentiegroepen waartoe men niet wil behoren.
Discipline – Zich voegen naar het beleid en de procedures van de organisatie. Bij veranderingen bevestiging zoeken bij de juiste autoriteit.
Disclosure (Anglicisme) – 1) Verslaggeving van een onderneming volgens vastgelegde regels. {Disclosure principles; Externe Verslaggeving}. 2) Tonen of vermelden van informatie over bijvoorbeeld de
beloning van de directie in een NV in een jaarverslag.{Disclosure notes; Externe Verslaggeving}. 3)
Toelichting op de verschillende elementen van de jaarrekening bij de jaarverslaggeving door ondernemingen. {Supplementary disclosures; Externe Verslaggeving}
Disconteren – De contante waarde van een bedrag berekenen op basis van een vastgesteld rentepercentage.
Discontinue frequentieverdeling – Zie ‘Frequentieverdeling’.
Disconto – 1) Rentebedrag waarbij de verrekening van de vergoeding voor het geleende geld vooraf
plaats vindt, terwijl de betaling van de vergoeding achteraf gebeurt {Leningen van De Nederlandse
Bank aan de banken}. De tegenhanger is interest.
Voorbeeld: een bank leent bij DNB 1 miljoen euro voor een jaar, tegen 6% per jaar en krijgt (1 mln. 6% van 1 mln.) = 0,94 mln. euro mee. Na verloop van een jaar betaalt deze bank 1 mln. euro aan de
bank terug. 2) Rentepercentage dat DNB in rekening brengt bij de banken. Synoniem: discontopercentage. 3) Het percentage dat in gebruik is om de contante waarde van een geldstroom te berekenen. Synoniem: disconteringsvoet.
Discount formule – Winkelformule waarin lage prijzen centraal staan.
Discount pricing – Prijsstrategie gericht op de concurrent, in dit geval met name op de prijsleider. De
onderneming baseert haar prijs op die van de prijsleider maar neemt, uitgaande van kleine productverschillen, een zekere afstand in acht. Bij discount pricing gaat men een stuk onder de prijs van de
prijsleider zitten. Dit is geen eenmalig gebeuren, maar een strategie.
Discounted Cash Flow (Anglicisme) – Methode om met behulp van de techniek van de contante
waarde te berekenen hoe groot de bedrijfswaarde van een onderneming is op basis van de voorspelde ingaande en uitgaande kasstromen die zich in de resterende levensduur zullen voordoen. Een
belangrijke correctie op de Discounted Cash Flow Method is de methode van de Reële opties. Synoniem: Contante waarde methode.
Discounter – Winkel waar artikelen worden aangeboden tegen lage prijzen. Winkelinrichting is vrij
sober, weinig service en een ondiep assortiment maken deze lage prijzen vaak mogelijk. Zie ook
‘Verbruikersmarkt’.
Discrete relatie – Zie ‘Continue relatie’.
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Discretionair inkomen – (Eng: Discretionary income). Netto inkomen (na aftrek van belastingen en
sociale premies) na aftrek van vaste lasten en kosten voor levensonderhoud. Zie ook ‘Vrij beschikbaar
inkomen’ en ‘Beschikbaar inkomen’.
Discretionary spending power – Koopkracht, die overblijft nadat in de noodzakelijke levensbehoeften is voorzien.
Discriminatie (1) – In pensioenregelingen mag in principe geen onderscheid worden gemaakt op
grond van geslacht, burgerlijke staat, seksuele geaardheid, ras of nationaliteit, aard of duur van het
dienstverband, leeftijd, handicap of chronische ziekte. Wel zijn er enkele wettelijke uitzonderingen
op het verbod om onderscheid te maken. Ook kan bij sommige discriminatiegronden het onderscheid objectief worden gerechtvaardigd.
Discriminatie (2) – Van discriminatie is sprake als de consument als gevolg van een leerproces van
mening is dat er verschil is tussen producten en/of merken voor wat betreft het bevredigen van behoeften.
Discriminatie (3) – Onder discriminatie verstaat men het anders behandelen van mensen of groepen
(meestal minderheden) op basis van uiteenlopende kenmerken zoals afkomst, ras, geboorteland,
geloof, politieke of religieuze overtuigingen, sociale gewoonten, sekse, seksuele geaardheid, taal,
handicap, leeftijd, enzovoort. Discriminatie staat het grondbeginsel dat zegt dat alle mensen gelijkwaardig zijn, in de weg. Discriminatie veronderstelt echter niet alleen een afzonderlijke behandeling,
maar ook het ontbreken van rechtvaardiging voor deze aparte behandeling. Discriminatie kan men
zien als een uiting van onverdraagzaamheid en als het in daden omzetten van vooroordelen. Dit kan
als persoonlijke of als geïnstitutionaliseerde discriminatie voorkomen.
Disculpatie – Buiten vervolging stellen ofwel van alle blaam zuiveren. Een beroep op het ontbreken
van schuld. Term uit het aansprakelijkheidsrecht ter aanduiding van de mogelijkheid voor de partij
die op grond van een wettelijk of feitelijk vermoeden van schuld aansprakelijk wordt geacht voor het
ontstaan van schade, zich van deze aansprakelijkheid te bevrijden (disculperen) door het leveren van
het bewijs van onschuld. Conform artikel 6:169 is een kind van 14 of 15 jaar zelf aansprakelijk voor
schade aan anderen ontstaat door een door het kind gepleegde toerekenbare onrechtmatige daad.
Volgens lid 2 van dat artikel kunnen echter ook de ouders of voogden aansprakelijk zijn tenzij deze
zich kunnen disculperen. Dit houdt in dat zij kunnen aantonen dat aan hen niet kan worden verweten, dat zij de gedragingen van het kind niet hebben belet.
Discussiëren - Een ander willen overtuigen van de eigen mening zonder zich af te sluiten voor de
meningen van anderen.
Disjunctief criterium – Zie ‘Evaluatiecriteria’.
Dispache dispacheur – Een dispacheur is degene die het bedrag van de avarij-grosse berekent en
verdeelt over de betrokken partijen. Een dispache is de definitieve verdeling en afrekening van de
dispacheur.
Displaced risk – Zie ‘Risque déplacé’.
Display – Standaard of iets dergelijks waarmee men het product in de winkel kan uitstallen.
Display materiaal – Reclamemateriaal dat gebruikt wordt op de plaats van aankoop. Engelse termen:
Point of purchase en Point of sale.
Disproportioneel – Niet evenredig.
Disproportionele steekproef – Steekproef waarbij uit bepaalde subgroepen relatief meer of minder
getrokken wordt.
Dissatisfiers – Ook wel: demotivatoren of hygiënefactoren. Bijvoorbeeld het salaris of de arbeidsomstandigheden. Als deze factoren niet goed geregeld zijn, zullen de medewerkers minder hard gaan
werken.
Dissociatiegroepen – Negatieve referentiegroepen. Groepen waartoe de afnemer niet zou willen
behoren en waarmee hij/zij ook niet geassocieerd zou willen worden.
Dissonantie-reductietheorie – Zie ‘Koopgedragmodellen’. Zie ‘Communicatiemodel’.
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Distribuerende handel – Ook ‘Verdelende handel’. Staat tegenover collecterende handel. Grote(re)
partijen producten worden gekocht en in kleine(re) partijen weer doorverkocht aan de volgende
geleding in de bedrijfskolom. Omvat zowel groothandel als detailhandel. Zie ook ‘Functies van de
handel’, ‘Soorten handel’.
Distributed Computing Services – Het op continue basis ondersteunen en onderhouden van gedistribueerde computeromgevingen om de infrastructuur van de cliënten te optimaliseren en gebruik,
flexibiliteit en kostenbesparing met betrekking tot de applicaties te maximaliseren.
Distributie – We onderscheiden: 1) macrodistributie: de voortstuwing van goederen en diensten van
producent naar consument door overbrugging van de verhoudingsverschillen in hoeveelheid, tijd,
plaats, kennis, kwaliteit en assortiment; 2) microdistributie: de activiteiten van de onderneming die
erop zijn gericht voor haar producten de verhoudingsverschillen te overbruggen; 3) distributie als
marketinginstrument: het instrument van de marketingmix dat tot taak heeft voor voldoende verkrijgbaarheid van de producten te zorgen (dat de goederen op de juiste tijd, op de juiste plaats en
tegen de juiste prijs bij de consument terecht komen). Zie ook ‘Verkrijgbaarheid’.
Distributie-audit – Zie ‘Store-audit’.
Distributiebeleid – Het distributiebeleid omvat het kiezen van de optimale distributiewegen. Een
ondernemer moet het product aanbieden daar waar de consument het wil kopen. Het distributiebeleid richt zich op: 1) distributiekanaallengte en -type; 2) de distributie-intensiteit per kanaaltype; 3)
de aard en vorm van samenwerking met de individuele dealers/outlets/accounts. Zie ook ‘Distributiestrategie’.
Distributiecentra – Decentrale magazijnen van waaruit een centrale organisatie een aantal van zijn
verkooppunten van goederen voorziet.
Distributiecentrum – Een magazijn of depot dat meer functies vervult dan alleen maar opslaan. Andere functies zijn: de groupagefunctie, de hergroepering van goederen naar aard of naar bestemming, en de overslagfunctie, het overladen op een ander vervoermiddel al of niet na hergroepering.
Distributieconsistentie – Eén van de uitgangspunten van de Wet financiële dienstverlening. Het
houdt in dat het in beginsel niet mag uitmaken via welk kanaal een consument zich een financieel
product aanschaft. Zie ook ‘Cross-sectorconsistentie’.
Distributiedoelgroep – De groep waar een fabrikant zich in zijn distributiebeleid op richt. Dat kan zijn
op zijn directe afnemers (push-strategie) of op de uiteindelijke afnemers (pull-strategie).
Distributiedoelstelling – Taken die met het instrument 'distributie' moeten worden bereikt. Soms
van kwantitatieve aard (numerieke en gewogen distributie, omzetaandeel, grootte-indicator, winstgevendheid relatie, etc.); soms ook van kwalitatieve aard (aard van de samenwerking).
Distributiefuncties – Functies die altijd moeten worden verricht, hetzij door de producent, hetzij
door ingeschakelde distributiebedrijven, handelstussenpersonen of bedrijven die diensten verlenen.
Die functies zijn: gradering, assortimentsvorming, transport, opslag, communicatie, financiering, risico's dragen en inkoop/verkoop.
Distributiegraad – Het aantal outlets dat een product verkoopt in procenten van het totale aantal
outlets dat het product kan verkopen. Zie numerieke distributie.
Distributie-intensiteit (1) – Het % der potentiële outlets dat een bepaald merk verhandelt. Het aantal
winkels dat een bepaald merk voert, gedeeld door het totaal aantal potentiële winkels. Zie distributiespreiding, numerieke distributie en spreiding en ongewogen distributie.
Distributie-intensiteit (2) – Ook ‘Afzetspreiding’, ‘Marktspreiding’, ‘Numerieke distributie’ of ‘Ongewogen distributie(spreiding)’. Het percentage winkels waarin een product verkrijgbaar is uitgaande
van het totaal aantal winkels van een bepaalde soort waarin dergelijke producten verkocht plegen te
worden. Naar gelang van het aantal ingeschakelde winkels spreken we van: 1) intensieve distributie:
het inschakelen van een zo groot mogelijk aantal winkels van de soort waarin de consument het onderhavige product wenst te kopen; 2) selectieve distributie: het inschakelen van een beperkt deel
van de in aanmerking komende winkels; 3) exclusieve distributie: het inschakelen van een zeer klein
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aantal verkooppunten, veelal uitmondend in één verkooppunt met alleenverkooprechten in een
bepaald geografisch gebied
Distributiekanaal (1) – Het geheel van instituties (grossiers, detaillisten, agenten, etc.) dat zorgt voor
de doorstroming van een product van fabrikant naar finale afnemer.
Distributiekanaal (2) – Keten van opeenvolgende marketinginstituties die betrokken zijn bij de voortstuwing van goederen en diensten van producent naar consument. Ten aanzien van het aantal schakels dat een distributiekanaal heeft onderscheiden we: 1) het ultrakorte kanaal (rechtstreekse levering van producent aan consument) - het korte kanaal (producent-detaillist-consument); 2) het lange
kanaal (producent-grossier-detaillist-consument).
Distributiekosten – Kosten verbonden aan de voortstuwing van producent naar consument; hieronder vallen de verkoopkosten van de producent en de marges van de distributiebedrijven noodzakelijk
voor de bestrijding van inkoopkosten, handlingkosten, voorraadkosten en verkoop kosten van deze
bedrijven.
Distributieniveau – (het gedeelte) % van de potentiële wederverkopers die een bepaald artikel voeren.
Distributieonderzoek – Onderzoek ter ondersteuning van distributiebeslissingen. Denk aan retailaudits (als van Nielsen), vestigingsplaatsonderzoek, winkelgedragonderzoek, onderzoek naar winkeltrouw, etc.
Distributiespreiding – Zie ‘Distributie-intensiteit’, ‘Numerieke distributie’ of ‘Ongewogen distributie’.
Distributiestrategie – Ook ‘Distributiebeleid’. Wijze waarop de distributiedoelstelling wordt gerealiseerd. We onderscheiden hierbij de volgende strategische distributiebeslissingen: 1) de bepaling van
de lengte van het distributiekanaal - de bepaling van de aard van de samenwerking - de bepaling van
de distributie-intensiteit; 2) de bepaling van de winkel formule en van de individuele winkels - de
keuze tussen trek- en duwdistributie.
Distributiestructuur – Het geheel van distributiekanalen dat door een bepaalde productieondememing wordt gehanteerd. Ook het geheel van distributiekanalen waarlangs een bepaald product
wordt afgezet. Zie ook ‘Distributiekanaal’.
Distributievormen – Manier waarop gedistribueerd wordt. Met name in de detailhandel is een grote
vormenrijkdom.
Distribution – Zie ‘Trade’.
Distributors own brand (DOB) – Zie ‘Merk’.
Districtenstelsel – Kiesstelsel waarbij het land is verdeeld in districten die ieder een of meer vertegenwoordigers voor de volksvertegenwoordiging kiezen.
Dit zijn afvalstoffen die door menging met toeslagstoffen of andere bewerkingen zijn omgevormd tot
afvalstoffen met een beperkte uitloging en een duurzame vaste vorm.
Divergentie – Letterlijk vanaf 1 punt uiteenlopen. Voorbeeld in het kader van logistiek: een onderneming die uit ruwe olie, benzine en pvc vervaardigt.
Diversificatie – Het aanbieden van nieuwe producten op nieuwe markten. Zie ‘Ondernemingsgroeistrategieën’. Zie ‘Productontwikkeling’.
Diversiteit hanteren - In staat zijn om goed samen te werken met verschillende individuen. Accepteren en waarderen van verschillende achtergronden en culturen van mensen.
Dividend – Winstuitdeling aan aandeelhouders (een vergoeding over het in de onderneming gestoken aandelen, het eigen vermogen), vergelijkbaar met rente over spaargeld. Uitdeling van eigen
vermogen, dat eerst door gemaakte winst was aangegroeid. Uitbetaling in geld, tenzij uitdrukkelijk
aangeduid als stockdividend en dergelijke. Dit kan gebeuren in contante middelen (cash dividend) of
in aandelen (stockdividend) [euro per aandeel, of % per aandeel: n.b. percentage van het bedrag dat
op het aandeel vermeld staat] {Externe Verslaglegging}.
Divisieorganisatie – Zeer grote ondernemingen gaan ertoe over de onderneming te splitsen in verschillende kleinere, meer slagvaardige ondernemingen, divisies genoemd. Deze opereren veelal onder een eigen naam.
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Divisiestructuur – Organisatiestructuur waarin de afdelingen gestructureerd zijn op basis van de verschillende producten of productgroepen die door de onderneming geproduceerd worden.
DLR – DLR staat voor deep link ratio (ook wel deep link percentage genoemd), zie aldaar voor meer
informatie.
DMOZ – DMOZ staat voor Directory Mozilla en is een door vrijwilligers opgebouwde linkdirectory.
DMOZ is een grote link rubrieken site waarin eind 2007 bijna 5 miljoen links zijn verzameld door
meer dan 75.000 vrijwilligers. Iedere vrijwilliger is redacteur van een of meerdere categorie. In zo'n
categorie beoordeelt de redacteur of een site het waard is om toe te voegen en plaatst er een korte
omschrijving bij. Een van de belangrijkste verschillen met andere directories is dat de gehele database voor iedereen te gebruiken is onder bepaalde voorwaarden. Dit gebeurt met een zogenaamde
"RDF Dump". Er zijn een aantal sites die zeer vaak zijn opgenomen in DMOZ. Volgens de regels mag
een site slechts een keer toegevoegd worden, maar wanneer een site bijzonder veel waardevolle
content bevat mag men ook zogenaamde deeplinks opnemen. Voorbeelden uit oktober 2007: Wikipedia.org, Elsevier.com, Myspace.com, Google.com, Nationalgeographic.com, xs4all.nl, Planet.nl,
hetnet.nl, enz.
DMSA – Nederlandse Direct Marketing Association
DMU – Afkorting voor Decision Making Unit.
DNA (deoxyribonucleic acid) – DNA is het materiaal waarin de erfelijke informatie van een organisme is vastgelegd. DNA is een afkorting van deoxyribonucleid acid, in het Nederlands desoxyribonucleinezuur. DNA bestaat uit twee strengen van nucleotiden die in de vorm van een dubbele helix om
elkaar heen zijn gedraaid. De erfelijke informatie ligt besloten in de volgorde, oftewel sequentie, van
de nucleotiden. De nucleotidenvolgorde van DNA kan worden gekopieerd in een ander materiaal,
RNA. Dat wordt vervolgens vertaald in eiwitten, die allerlei biologische functies vervullen. Een stukje
DNA dat op die manier afgelezen en vertaald kan worden in een eiwit, noemen we een gen. Een enkel DNA-molecuul, dat kan bestaan uit een keten van miljoenen nucleotiden, heet een chromosoom.
De verzameling van alle chromosomen samen heet het genoom. Elke lichaamscel van een individu
bevat het hele genoom. Telkens als een cel zich gaat vermenigvuldigen, wordt al dat DNA gekopieerd.
DNB – De Nederlandsche Bank.
DNS, Domain Name, Domeinnaam – DNS is het naamgevingssysteem op het Internet en staat voor
Domain Name System. Een computer die een URL vertaalt naar een IP adres. Met dit IP adres wordt
vervolgens de computer geïdentificeerd waarvan je iets wilt hebben. De reden voor deze vertaling is
dat mensen makkelijker namen onthouden en computers makkelijker nummers.
DOC – DOC is een bestandsindeling die in de meeste gevallen gebruikt word door tekstverwerkers.
DOC staat voor de afkorting document. DOC heeft zijn bekendheid vooral te danken aan Microsoft
Office Word.
Dochtermaatschappij – 1) Een rechtspersoon (BV of NV) waarin een andere rechtspersoon in de
Algemene vergadering van aandeelhouders meer dan de helft van de stemrechten kan uitoefenen. 2)
Een rechtspersoon (BV of NV) waarin een andere rechtspersoon meer dan de helft van de bestuurders of commissarissen kan benoemen of ontslaan. 3) Synoniem: Dochteronderneming of Dochter.
Zie ook: Deelneming en Groep.
Dochters.nl – Dochters.nl is het domein van de Belangen vereniging Startpaginadochters. Voor meer
informatie over de Belangen vereniging Startpaginadochters zie aldaar.
Doctype declaration – Een Doctype declaration (afgekort van Document Type Declaration) dient om
aan te geven om wat voor een document dat het gaat en om in welke taal een file is opgemaakt. Een
Doctype declaration wordt voor de gewone gebruiker onzichtbaar in de allereerste regel van een
HTML pagina geplaatst, nog voor de Head tag. Wanneer je de Doctype declaration wilt bekijken dan
zal men in de broncode van een pagina moeten kijken. Een Doctype declaration moet exact worden
geplaatst. Dat betekent dus dat men exact moet aangeven wat voor lettercode dat een pagina bevat.
Dit is een van de lastigere dingen van een Doctype declaration. Een Doctype declaration is extra beUitgeverij Streutker
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langrijk wanneer je de HTML door een HTML Validator wilt halen. Deze validators kunnen alleen op
fouten in de HTML controleren wanneer op de juiste manier is aangegeven wat voor een pagina dat
wordt gevalideerd.
Document – Een document is een verzameling gegevens (of objecten) die als één geheel wordt vastgelegd en/of gepresenteerd aan de gebruiker. Voorbeelden van documenten zijn boeken, films of
een in de computer vastgelegd elektronisch tekstdocument.
Dode punt – Zie ‘Break-even-point’.
Doelanalyse – Analyse van een probleem door te redeneren vanuit het doel naar de middelen die
nodig zijn om het doel te bereiken. Start de analyse niet bij het doel, maar bij de middelen dan is er
vanzelfsprekend sprake van een middelenanalyse. Auteurs van leerboeken moeten in bedrijfseconomische vraagstukken de gegevens altijd op voorhand bekend maken. Dit leidt vanzelf tot een neiging om vanuit de beschikbare gegevens te gaan redeneren tot een aanvaardbare uitkomst is gevonden. Maar eigenlijk zouden de gegevens verborgen moeten blijven totdat je vanuit het doel beredeneerd hebt welke gegevens nodig zijn om het probleem op te lossen. In die aanpak moet je eerst de
juiste mentale voorstelling maken van de probleemsituatie. Dat is de positie waar een ondernemer
zich ook in bevindt. Computer ondersteund onderwijs zou dat kunnen, maar dan zou je ook de tentamens achter het beeldscherm moeten afleggen.
Doelen stellen – Concreet en meetbaar aangeven wat het te bereiken doel is, in welke termijn dit
bereikt moet worden en op welke wijze.
Doelgroep – Het marktsegment of de deel markt waarop primair de marketinginspanningen worden
gericht. Marktsegmentatie verdeeld naar bepaalde criteria de markt in deelmarkten. Uit de indeling
naar deelmarkten kan de onderneming één of meer doelmarkten kiezen. Voorwaarde voor het werken met een doelgroep is, dat men deze doelgroep met één of meer marketinginstrumenten apart
kan beïnvloeden.
Doelgroepbereik – Zie ‘Bereik’.
Doelmarkt – Ook wel target market. Gekozen deelmarkt (de groep afnemers (categorisch of geografisch omschreven) waarop de onderneming de marketingactiviteiten richt. De doelmarkt kan bestaan
uit één of meer deelmarkten.
Doelvoorschriften – In het Activiteitenbesluit (zie aldaar) zijn voornamelijk doelvoorschriften opgenomen die met behulp van een ministeriële regeling verder zijn uitgewerkt naar concrete maatregelen. Met deze opzet wil de rijksoverheid bedrijven meer vrijheid geven in de manier waarop zij aan
de wettelijke milieueisen voldoen. Het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling kennen de volgende soorten doelvoorschriften en maatregelen: 1) Gekwantificeerde doelvoorschriften: Dit zijn
voorschriften waarin is aangegeven wat de maximaal toegestane milieubelasting als gevolg van een
activiteit is. Denk bijvoorbeeld aan een emissiegrenswaarde. Gekwantificeerde doelvoorschriften
bieden de maximale vrijheid voor de keuze van de maatregelen om aan de doelvoorschriften te voldoen. Dit voordeel is nadelig voor ondernemers die precies willen weten welke maatregel ze moeten
nemen. Ze kunnen uit het besluit immers niet aflezen, welke (technische) maatregelen genomen
moeten worden om aan het besluit te voldoen. Om dit bezwaar weg te nemen is er bij een deel van
de gekwantificeerde doelvoorschriften voor gekozen om in de regeling zogenaamde erkende maatregelen op te nemen, die gekoppeld zijn aan een gekwantificeerd doelvoorschrift. 2) Erkende maatregelen: Dit zijn maatregelen waarvan is vastgesteld dat, als een bedrijf ze volledig uitvoert, het voldoet aan een kwantitatief doelvoorschrift. Het gaat om concrete, vaak technische, voorschriften in
de Activiteitenregeling. Erkende maatregelen zijn te herkennen doordat de artikelen waarin ze staan
altijd op dezelfde wijze zijn opgebouwd. De artikelen vangen aan met een verwijzing naar het relevante doelvoorschrift uit het besluit. Daarna volgt de zinsnede "wordt in ieder geval voldaan indien".
Als laatste volgt de erkende maatregel zelf. 3) Verplichte maatregelen: Deze dienen niet ter invulling
van een doelvoorschrift, zoals erkende maatregelen. Het zijn simpelweg verplichte technische middelvoorschriften. De wetgever kiest voor deze maatregelen als het formuleren van een gekwantificeerd doelvoorschrift niet mogelijk is of als toetsing aan een gekwantificeerd doelvoorschrift te
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moeilijk is. Deze maatregelen zijn veelal gekoppeld aan de zorgplicht.Net als bij erkende maatregelen
hebben de artikelen met verplichte maatregelen een vaste opbouw. De artikelen vangen aan met het
beoogde doel van de maatregel. Daarna volgt de verplichte maatregel. 4) Bedrijven kunnen altijd met
toestemming van het bevoegd gezag: a) Een andere maatregel toepassen dan een verplichte maatregel (toestemming vooraf van bevoegd gezag verplicht). b) Een andere maatregel toepassen dan
een erkende maatregel (toetsing door bevoegd gezag bij handhaving achteraf). Een dergelijke maatregel wordt een gelijkwaardige voorziening genoemd. Voor meer informatie zie de pagina: Gelijkwaardige voorziening.
Doelstelling – De gekwantificeerde eindsituatie die de onderneming door middel van activiteiten
nastreeft. We kennen: 1) ondernemingsdoelstellingen, zoals percentage winst, rendement op investeringen (return on investment, afgekort ROl), een bepaalde groei, een bepaalde continuïteit; 2)
marketingdoelstellingen die men met de marketingactiviteit wil bereiken, zoals een bepaald
marktaandeel, een bepaalde omzet, een bepaalde afzet.
Doelstelling onderwijs – De belangrijkste reden om je aan het onderwijs te onderwerpen, is: 1) onthouden wat er in het boek staat? (voor mensen met een reproductiegerichte leerstijl); 2) economisch
inzicht verwerven? (voor mensen met een betekenisgerichte leerstijl); 3) het tentamen halen? (voor
mensen met een toepassingsgerichte leerstijl); 4) Ach, van alles wat? (voor mensen met een ongerichte leerstijl). Welk van deze vier geldt voor jou? Een mooie test is de vraag wanneer je van jezelf
overtuigd bent dat je de stof beheerst: 1) Als je kunt zeggen wat er waar in het boek staat; 2) Als je
snapt wat de bedoeling van de tekst is, ook al weet je veel details niet; 3) Als je denkt te weten wat
de docent gaat vragen bij de toets; 4) Als je hoopt dat je een beetje geluk hebt met de vragen die ze
stellen gaan.
Doelstellingen op outputniveau – Omdat omzet en winst in de non profit sector veelal geen maatstaven zijn voor het vaststellen van het resultaat van de inspanningen, meet men de effectiviteit van
het gevoerde beleid af aan de output in afzettermen. De doelstellingen luiden dan in aantallen, guldens, verstrekkingen, bijvoorbeeld: aantal geholpen mensen, aantal ligdagen, aantal uitgevoerde
projecten, enzovoort.
Doelstellingen op tussenniveau – Ook ‘Oordeelmeting’ of ‘Tevredenheidmeting’. Outputmeting in de
non profit sector heeft als belangrijkste bezwaar dat niet vaststaat of men de effectiviteit van het
gevoerde marketingbeleid meet. Ook andere factoren kunnen het resultaat hebben beïnvloed. Dit
probleem kwam ook al aan de orde bij het meten van reclame-effecten. We hanteren in zo'n situatie
één of enkele tussen variabelen. Bij het meten van reclame-effecten gebruiken we als tussenvariabele onder andere de merkbekendheid. In de non profit sector is dit veelal de tevredenheid. Tevredenheid over de verleende hulp en snelheid van de hulp, de kwaliteit van het eten, de kwaliteit van de
verstrekte informatie, enzovoort. Men formuleert de doelstelling in termen van tevredenheid over
de geleverde prestatie. Door middel van een ordinale schaalmeting kan men bij de 'afnemers' vaststellen hoe men ten aanzien van de gestelde norm heeft gepresteerd.
Dog – Zie ‘Portfolio analyse’.
Dogpile – Dogpile is een Amerikaanse metazoekmachine die werd gelanceerd in 1996. Dogpile toont
nu de resultaten uit de zoekmachines Google, Yahoo! Search, Live Search, Ask.com, About.com,
MIVA, LookSmart en diverse andere zoekmachines. Dogpile maakt uit van het Infospace netwerk. In
2000 vindt een relaunch plaats met een nieuwe en snellere vormgeving. In 2007 wordt opnieuw een
stevige wijziging aan de vormgeving doorgevoerd.
Domain Name System – Domain Name System staat voor het naamgevingssysteem dat op het internet wordt gebruikt voor domeinnamen. Een computernaam of domeinnaam bevat alfanumerieke
karakters, welke je kunt aanvragen bij een Internetautoriteit. In Nederland is dit het SIDN (Stichting
Internet Diensten Nederland). Deze namen worden bij invoer in een toepassingsprogramma, zoals
een browser, omgezet in het bijbehorende ip adres. Dit terug vertalen wordt gedaan in de Domain
Name Server. Domeinnamen van het hoogste niveau (Top Level Domain) liggen vast binnen het DNS,
dit zijn bijvoorbeeld .com, net of in het geval van landen .nl, .be of .au.
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Domeinnaam (1) – Een domeinnaam is een adres of naam op het Internet waarmee servers worden
geïdentificeerd. Feitelijk zijn deze servers te bereiken via IP-nummers, elke server heeft zijn eigen
unieke ip adres. Omdat dit echter lastig te onthouden is, worden er namen aan deze servers gekoppeld waarmee een server of computer aangeroepen kan worden. Elke computer, server, netwerk et
cetera, heeft een uniek identificatienummer, wat het ip adres wordt genoemd. Aan zo een ip adres
kan een leesbare naam worden gekoppeld wanneer het bijvoorbeeld een adres betreft van een webserver. Wanneer je een domeinnaam invoert in de adresbalk van je browser, wordt er in een systeem, waar alle domeinnamen zijn vastgelegd, het bijbehorende IP-adres opgezocht. Dit systeem
heet het Domain Name System (DNS). Een domeinnaam bestaat uit een top level domain (TLD) en
een second level domain (SLD) ofwel de hostnet en de extensie. Een voorbeeld is google.nl waarbij
Google de hostnet is en .nl de extensie. Net als ip adressen zijn ook domeinnamen uniek. Domeinnamen kun je vast laten leggen waarna ze voor een beperkte periode (vaak een jaar) gelden. Wel zijn
ze steeds weer te verlengen, wat bij de meeste hostbedrijven automatisch gebeurt. Op dat moment
is datzelfde domeinnaam niet door iemand anders te registreren. Na het registreren van een domein,
is het mogelijk om subdomeinen aan te maken voor het betreffende domeinnaam. Google heeft haar
Google Maps dienst bijvoorbeeld draaien op het subdomein maps.google.nl. Domeinnamen zijn alfanumerieke namen die, naast koppeltekens, geen andere tekens mag bevatten. Voor namen met speciale karakters of spaties, kunnen die speciale karakters vervangen worden door koppeltekens. Veel
voorkomend is dat losse woorden gewoonweg worden samen gevoegd. Verder wordt er geen onderscheid gemaakt tussen hoofdletters of kleine letters, GOOGLE.nl verwijst naar dezelfde website als
google.nl. Het minimum aantal is karakters voor second level domeinnamen is twee, het maximum is
63 karakters.
Domeinnaam (domain name, DNS) (2) – Een computer die een URL vertaalt naar een IP adres. Met
dit IP adres wordt vervolgens de computer geïdentificeerd waarvan je iets wilt hebben. De reden
voor deze vertaling is dat mensen makkelijker namen onthouden en computers makkelijker nummers. Zie ook ‘URL’.
Domeinsuffix – Een domeinsuffix is het deel van een domeinnaam zonder de extensie. De domeinsuffix is dus een andere benaming voor Second Level Domain, zie aldaar.
Dominantie – Van nature invloed uitoefenen op anderen en als autoriteit geaccepteerd worden.
Dominerend marktaandeel – Marktaandeel van tenminste 40%.
Doodle – Google plaatst regelmatig een ander logo dan het standaard logo op de homepagina. Een
dergelijk logo wordt een Doodle genoemd. Vaak worden Doodle's gebruikt bij speciale gebeurtenissen of feestdagen. Doodle's worden ook specifiek per land gemaakt. Zo heeft Nederland bijvoorbeeld
op Sinterklaas, 5 december, een speciaal Sinterklaaslogo.
Dooreenpremie – Wordt toegepast bij brandverzekeringen, waarbij op een polis voor verschillende
verzekerde objecten dikwijls verschillende premiepromillages gelden. Door de totale premie bij toepassing van die premiepromillages te berekenen en om te slaan over het totaal verzekerd bedrag kan
het gemiddelde premiepromillage voor de gehele verzekering worden berekend, de dooreenpremie.
De dooreenpremie geldt in de regel ook als basis voor de premieberekening bij de brandbedrijfschadeverzekering.
Doorhalen – Zie ‘Royement’.
Doorklikratio (click through rate) – Aantal klikken gedeeld door het aantal ad impressies binnen een
bepaalde periode (bijvoorbeeld een maand, of de duur van de bannercampagne). De gemiddelde
doorklik ratio ligt momenteel op circa 0,5%.
Doorloopconstructie – In principe wordt een spaarhypotheek beëindigd zodra het gespaarde kapitaal gelijk is aan het geleende bedrag, dit noemt men ook wel de doorloopconstructie. Normaal gesproken wordt op einddatum dit bedrag gebruikt ter aflossing van de hypotheek.
In sommige gevallen kunt u spaarhypotheken op einddatum verlengen, dan wordt de
aflossing uitgesteld. Het spaarkapitaal groeit dan uit boven het geleende bedrag. Hiervoor dient dan
een `open eind constructie` opgenomen te worden in de verzekerings- en hypotheekvoorwaarden.
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Doorlopende polis – In verzekeringsovereenkomst, die na afloop van de contractstermijn 'stilzwijgend' wordt verlengd met een nieuwe contractstermijn. Een doorlopende polis eindigt slechts wanneer hij door een van de partijen wordt opgezegd of op grond van de polisbepalingen automatisch
eindigt (bijvoorbeeld bij brandverzekeringen: het verzekerde object is verkocht). Het begrip 'doorlopend' wordt ook gebruikt als onderscheid voor de incidentele polis die van kracht is voor een enkel
project (zoals bij de CAR-verzekering of Montageverzekering) of voor een enkele reis (zoals bij de
Reis- of goederentransportverzekering). In deze gevallen wordt met 'doorlopende polis' de verzekering op jaarbasis bedoeld, waaronder alle in dat jaar uitgevoerde projecten of reizen zijn verzekerd.
Doorsneepremie – Een premie die voor een bepaalde groep uniform is vastgesteld zonder rekening
te houden met individuele verschillen in leeftijd, burgerlijke staat of geslacht.
Doorvragen – Vragen stellen ter verduidelijking van een incompleet antwoord.
Doorway page – Een pagina welke speciaal is gemaakt om een hogere positie in zoekmachines te
krijgen op bepaalde trefwoorden. Bezoekers dienen eerst voorbij deze pagina te gaan voordat zij de
eigenlijke content te zien krijgen. Deze beginpagina staat vaak vol met trefwoorden, al dan niet
zichtbaar voor de bezoeker, en hiermee probeert men de zoekmachine te misleiden. Doorway pages
vallen op het gebied van Zoekmachine optimalisatie onder Zoekmachine spam.
Doorzettingsvermogen – Zich gedurende langere tijd intensief met een taak bezig kunnen houden,
ook bij tegenslag. Volharden in een plan totdat het beoogde doel bereikt is. Zonder op te geven bij
tegenslag of kritiek.
Doorzichtigheid markt – De doorzichtigheid van een markt wordt bepaald door de mate dat de
marktpartijen (vragers en aanbieders) gemakkelijk aan informatie kunnen komen (of geïnformeerd
zijn) over het product. De markt kan bijvoorbeeld ondoorzichtig zijn als er bij de prijs aanduiding verschillende eenheden worden gebruikt, of er een onduidelijke prijs- kwaliteitsverhouding is (als gevolg
weer van productdifferentiatie. Zie ‘Markttransparantie’.
DOT.TK – DOT.TK is het bedrijf dat .tk domeinnamen registreert.
Douane-entrepot – Opslagplaats voor goederen onder douanetoezicht. De goederen vallen onder
een douaneregeling. Er is nog geen invoerrecht voor betaald.
Douanewaarde – Vergoeding of transactiewaarde van de goederen, inclusief de rechten en bijkomende kosten, zoals commissie, verpakking, vervoer en verzekering tot op de plaats van bestemming
binnen de EU en de bij invoer verschuldigde belastingen en heffingen (geen BTW). De BTW bij invoer
wordt berekend over de douanewaarde van de goederen.
Double opt-insysteem – Een double opt-insysteem is een systeem, waarbij mensen die hun e-mail
adres invullen op een website, en zich daarmee aanmelden, voor een nieuwsbrief gevraagd worden.
Ze worden hierbij gevraagd of ze echt in de mailinglist terecht willen komen. Dit systeem voorkomt
dat andere mensen uw e-mail adres invullen en u ongewenste mail ontvangt. Spammers kunnen
deze mogelijkheid als truc gebruiken, door spam te versturen en bij klachten te beweren dat vooraf
toestemming is verkregen. Als de eigenaar van het e-mail adres dit ontkent zal de spammer zich beroepen op de mogelijkheid dat iemand anders het e-mailadres moet hebben aangemeld. Bij het double opt-insysteem, ook wel het confirmed opt-insysteem genoemd, ontvang je een neutraal mailtje
met daarin de vraag om bevestiging, veelal in de vorm van een link waar je op moet klikken.
Double trigger Insurance – Deze verzekering biedt de alleen dekking wanneer zich twee onheilen
tegelijkertijd voordoen. De schade of verliezen als gevolg van een verzekerd onheil, die door de onderneming geleden worden, moeten een bepaald bedrag overschrijden. De wereldmarktprijzen (of
een in de polis genoemde andere economische ontwikkeling) moeten gedurende een bepaalde periode dalen beneden een overeengekomen grens (of een andere duidelijk gedefinieerde, voor de verzekerde ongunstige, wending nemen). Een dergelijke verzekering wordt over het algemeen gesloten
door ondernemingen die omvangrijke gedeelten van het risico zelf dragen.
Doublure – Term uit de mediaplanning. Media overlappen elkaar bij doelgroep. Het aantal personen
dat in het kader van een specifiek mediaplan door twee mediumeenheden wordt bereikt.
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Downgrading – Beleid waarbij prijzen naar beneden worden aangepast, mogelijk gemaakt door het
bieden van minder toegevoegde waarde.
Download – Het ophalen van een bestand van een host naar de eigen computer.
DPP – Direct product profity. Zie ‘Schapindelingssystemen’.
Draagkrachtbeginsel – Zie ‘Equivalentiebeginsel’.
Draagvermogen – Zie ‘Deadweight (capacity)’.
Draagvlak creëren – Mensen motiveren voor een doel of verandering. Inzicht hebben in eventuele
weerstand van mensen in staat zijn deze weerstand om te vormen tot een positief standpunt.
Dragende waarde – Waarde van een belang waarover de omslag in avarij-grosse geheven wordt.
Dread Disease Verzekering – Een verzekeringsdekking, meestal gekoppeld aan een levensverzekering, waarbij een kapitaal tot uitkering komt wanneer na medische diagnose is vast komen te staan
dat de levensverwachting van de verzekerde persoon op grond van een levensbedreigende ziekte tot
nog slechts enkele jaren beperkt is. Het bij leven uitgekeerde kapitaal komt soms geheel of gedeeltelijk in plaats van het bij overlijden verzekerde kapitaal. Deze verzekering wordt ook wel Critical Illness
verzekering genoemd.
Drempelinkomen (1) – Het drempelinkomen is een term die gebruikt wordt voor de bepaling van de
zorgtoeslag. De hoogte van het drempelinkomen is gelijk aan het (belastbaar) minimum loon inclusief
vakantiegeld. Het drempelinkomen wordt ook gebruikt om de normpremie voor alleenstaanden te
bepalen. De normpremie voor alleenstaanden wordt bepaald op basis van 3,5% van het inkomen tot
het drempelinkomen en 5% van het eventuele inkomen dat daarboven verdiend wordt. Voor meerpersoonshuishoudens is de normpremie 5% van het drempelinkomen en 5% van het eventuele inkomen dat daarboven wordt verdiend.
Drempelinkomen (2) – Het inkomen dat minimaal vereist is om tot de koop van een bepaald artikel
over te gaan.
Drempelwaarde – Minimumbedrag dat nodig is bij reclame om een communicatie-effect op lange
termijn tot stand te kunnen brengen. Met een gering reclamebudget lukt dat zeker niet. Bij de verdeling van het promotiebudget over de diverse promotie- instrumenten zal men rekening moeten houden met die drempelwaarde. De drempelwaarde hangt van een groot aantal factoren af; ze verschilt
afhankelijk van product, merk, regionaal of nationaal afzetgebied, enzovoort.
Drievoudige kwalificatie – De bve-sector leidt op voor: - burgerschapscompetenties – beroep - leven
lang leren en het in de hand hebben van de eigen loopbaan
Drijfveer – Motief, reden om tot actie te komen.
Drop shipper – Zie ‘Soorten groothandel’.
Drop-out – Drop-outs zijn mensen die een website bezoeken en om welke reden dan ook vertrekken
van een site zonder dat er conversie plaatsvindt (aankoop, aanvraag etc.).
Drug-index – Een marktonderzoek van A.C. Nielsen. Een retail-store audit bij drogisterijen.
Drukstrategie (push strategy) – Strategie waarbij de fabrikant het product door de distributiekanalen
duwt door het aanbieden van aantrekkelijke handelsincentives, die de handel ertoe aanzetten het
product op te nemen. De shopper koopt het product doordat hij er gedwongen mee geconfronteerd
wordt.
DSN – Data Source Name , gebruikt bij ODBC = Open Database Connectivity. Dit is een gegevenstoegangsmethode.
Du Pont Chart – Een overzichtelijk managementinstrument ter analyse van onder andere een te lage
rentabiliteit totaal vermogen (RTV). Overzicht dat de samenhang verklaart van de factoren die bepalend zijn voor de hoogte van de rentabiliteit van het totale vermogen (RTV). Het wordt ook wel een
gevoeligheidsanalyse genoemd, waarbij men nagaat welke veranderingen tot welke uitkomsten kunnen leiden. Het dient niet alleen voor betere oordeelsvorming, maar ook om na te gaan welke actie
het totale risico zou kunnen beperken.
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Duaal leren – Opleidingsarrangement waarin leren en betaald werken samengaan op basis van een
leerarbeidsovereenkomst. Gedualiseerd opleiden betekent een arrangement waarin onbetaalde
stages en leeractiviteiten buiten de stageschool op elkaar worden afgestemd
Dual pricing – Het verschijnsel dat een verzekeraar voor een bepaald verzekeringsproduct van elkaar
afwijkende premies hanteert voor verschillende distributiekanalen respectievelijk voor verschillende
verzekeringstussenpersonen. Met name multi-channelverzekeraars passen dual pricing toe. Zie ook
‘Multi-channelverzekeraar’.
Dual-basismethode – Een van de vormen van verzekering van de post lonen in een
(brand)bedrijfsschadeverzekering indien men deze post niet ten volle gedurende de gehele voor de
vaste of doorgaande lasten overeengekomen maximale uitkeringstermijn wil dekken.
Duale distributie – Distributiestructuur waarbij de producent van twee verschillende distributiekanalen gebruik maakt. Voorbeeld: luiers worden verkocht via het levensmiddelenkanaal en via het drogisterijkanaal. Zie ook ‘Multipele distributie’.
Dualisme – Regering en Staten-Generaal hebben ieder een eigen verantwoordelijkheid en een eigen
functie en de een staat niet boven de ander. Samenwerking van beide instellingen is noodzakelijk.
Uiteindelijk is het toch het parlement dat aan het langste eind trekt.
Dubbel boekhouden – Methode van boekhouden waarbij de wijzigingen in het Eigen vermogen op
twee verschillende manieren worden geadministreerd.
Dubbele content – Nederlandse vertaling van Duplicate content. Zie aldaar.
Dubbele verzekering – Een verzekering waarbij een bepaald object of belang voor dezelfde periode
tegen hetzelfde gevaar meer dan een keer verzekerd is bij dezelfde verzekeraar of bij verschillende
verzekeraars. De vraag ontstaat in dat geval welke verzekeraar gehouden is de schade te vergoeden.
In het algemeen zal dat de verzekeraar van de oudste verzekering zijn (zie chronologisch beginsel)
tenzij in de polis een andere regeling is overeengekomen. Zie ‘Meervoudige verzekering’. Zie ‘Dubbele verzekering’ of ‘Dubbelverzekering’.
Dubbele woonlasten – Wanneer u een andere woning koopt en er niet in slaagt om uw oude huis
binnen een bepaalde periode te verkopen, moet u dubbele woonlasten betalen.
Dubbelzinnige vraag – Een vraag die door de ondervraagde op tweeërlei manieren begrepen kan
worden. Het antwoord is dan ook meestal niet bruikbaar. Engels: ambigious question. Zie ‘Vragen’.
Dubieuze debiteuren – Dubieuze debiteuren zijn klanten die op rekening gekocht hebben, maar van
wie het twijfelachtig is of ze ooit nog hun rekening zullen betalen.
Dubieuze vaste lasten – Term in gebruik in polissen voor bedrijfsschadeverzekering. Hiermee worden
aangeduid die vaste lasten waarvan vooraf niet duidelijk is of deze na een ramp betaalbaar zullen
blijven of niet. Zie ook ‘Vaste lasten’.
Dummy – Prototype of proefexemplaar. Een voorbeeld exemplaar van een nieuw product/dienst/verpakking. Van betekenis in kwalitatief marktonderzoek.
Dumping – Het (tijdelijk) verkopen van goederen tegen verhoudingsgewijs zeer lage prijzen (vaak
beneden de integrale kostprijs) op markten waar men normaal niet verkoopt.
Duopolie – Marktvorm van het oligopolie waarbij slechts twee aanbieders zijn.
Duplicate content – Wanneer een site veel pagina's bevat die relatief weinig inhoud bevatten en
daardoor heel erg op elkaar lijken, noemen we dit duplicate content. Hierdoor loopt men het risico in
het duplicate content filter van Google terecht te komen waardoor niet alle pagina's meetellen in de
ranking. Daarom is het belangrijk dat elke pagina unieke content bevat. Ook wanneer er bijvoorbeeld
nieuwsartikelen van andere website 1-op-1 overgenomen worden op de eigen website loopt men
het risico dat deze extra pagina's gefilterd worden. Daarom adviseren we altijd om artikelen te herschrijven en een bronvermelding te plaatsen.
Duplicate content filter – Een filter van Google welke gebruikt wordt om dubbele resultaten te voorkomen. Wanneer er verschillende pagina's in de resultaten aanwezig zijn welke vrijwel exact dezelfde
content bevatten, dan wordt slechts een pagina hiervan opgenomen in de resultaten. Duplicate content moet daarom zoveel mogelijk worden voorkomen.
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Durable goods – Ned.: Duurzame goederen. Consumptiegoederen die worden gekocht voor langdurig gebruik.
Durables – Duurzame consumptiegoederen. Zie ‘Duurzame goederen’.
Durf – Gaat risico's aan om een bepaald herkenbaar voordeel te behalen, ook als dit nadelige gevolgen kan hebben voor de eigen positie in de organisatie. Risico’s aangaan om uiteindelijk een herkenbaar voordeel te behalen. Gedragsbeschrijvingen: a) Steekt zijn nek uit, ook als dit nadelige gevolgen
kan hebben voor de eigen positie in de organisatie. b) Gaat risico’s niet uit de weg. c) Laat zich niet
leiden door angst voor mogelijke nadelige gevolgen. d) Toont lef. e) Pakt lastige situaties aan, loopt
er niet om heen.
Dustbin check – Ook wel gebruiksgoederen of durables: goederen die meer dan één keer kunnen
worden aangewend, d.w.z. ze worden gebruikt. Zie ‘Vuilnisbakkenonderzoek’.
Dutch jurisdiction clause – Foreign jurisdiction clause, speciaal opgesteld voor Nederlandse verzekerden. Zie ook ‘Foreign jurisdiction clause’.
Duur van de verzekeringsovereenkomst – De in de overeenkomst van verzekering overeengekomen
periode gedurende welke deze van kracht is. Zie ook ‘Contractstermijn’.
Duurzaam bouwen (DUBO) – Duurzaam bouwen is het kiezen van bouwmaterialen, woninginstallaties en de manier van bouwen, waarmee energie kan worden bespaard en minder afval en milieuonvriendelijke stoffen worden geproduceerd.
Duurzaamheid – Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden
zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar
te brengen, aldus de definitie van de VN-commissie Brundtland uit 1987. Duurzaamheid gaat over
de schaarste van de hulpbronnen waarmee welvaart wordt voortgebracht, zowel nu als in de toekomst. De oppervlakte van de aarde is eindig;grondstoffen kunnen op raken; en de opnamecapaciteit
van de atmosfeer en onze natuurlijke omgeving kent haar grenzen. De termen duurzaamheid en
duurzaam gebruik komen van oorsprong uit de bosbouw. Later zijn ze ook in
de visserijbiologie gebruikt. In beide gevallen was de betekenis verwant met begrippen uit
de ecologie. Het ging er om de natuur zodanig te beheren dat de natuurlijke structuren en processen
niet principieel werden aangetast. Concreet: aan visgronden en bossen mocht niet meer vis of hout
worden onttrokken dan er door natuurlijke aanwas vanzelf weer bij zou komen. Het respecteren van
deze ‘gebruiksruimte’ betekent dat ook toekomstige generaties er gebruik van kunnen blijven maken. Bij duurzame ontwikkeling is dus sprake van een
idaal evenwicht tussen ecologische, economische en sociale belangen. Alle ontwikkelingen die
op technologisch, economisch, ecologisch, politiek of sociaal vlak bijdragen aan een gezonde aarde met welvarende bewoners en goed functionerende ecosystemen zijn duurzaam.
Duurzame activa – Ook ‘Vaste activa’. Bezittingen van de onderneming als gebouwen, machines en
terreinen. In deze activa zit het vermogen van de onderneming langer dan één jaar opgesloten. Zie
ook ‘Balans’.
Duurzame goederen – Zie ‘Durable goods’.
Duurzame productiemiddelen (dpm’s) – Dit zijn productiemiddelen die meer dan 1 productieproces
meegaan. De tijd die verloopt tussen aanschaf en buitengebruikstelling noemt men levensduur; technische levensduur: de tijd waarin het productiemiddel technisch nog prestaties kan leveren.
Duwcondities – De Algemene Duwcondities 1979 en Duwcondities 1988 geven regels voor het gebruik van duwboten in de binnenvaart met betrekking tot o.a. de aansprakelijkheidsverhouding tussen duwboot en duwbak(ken). Zie ook ‘Sleepcondities’.
Duwdistributie – Eng.: Push strategy. Wijze van distributieverkrijging waarbij de producent tracht zijn
product te verkopen door met behulp van vertegenwoordigers, margebeleid en trade promotions de
handel tot opname van het product in het assortiment te bewegen.
DW – Deadweight (capacity)
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Dwaling – Bij dwaling is er sprake van een onjuiste voorstelling van zaken, meestal bij koopovereenkomsten. En deze onjuiste voorstelling moet zo essentieel zijn, dat zonder deze onjuiste voorstelling
de overeenkomst niet was gesloten.
Dwangsom, Last onder – Zie ‘Last onder dwangsom’.
Dwingend recht (1) – Dwingend recht omvat regels waarvan men niet mag afwijken. Iedereen moet
zich hier aan houden en op afwijken staan sancties. Bij wet vastgelegd.
Dwingend recht (2) – Wettelijke bepalingen waarvan partijen bij overeenkomst niet mogen afwijken;
doen zij dit toch, dan is de overeenkomst op dit punt nietig. Een bepaling bevat dwingend recht hetzij
omdat de wetgever afwijking van het voorschrift uitdrukkelijk met nietigheid bedreigt, hetzij omdat
de bepaling geacht moet worden betrekking te hebben op de openbare orde.
Dwingend recht (3) – (Algemene bepalingen verzekering). Van de art. 7:931, 7:932, 7:935 lid 2, 7:936
en 7:939 van het Burgerlijk Wetboek kan niet worden afgeweken. Van de art. 7:928 t/m 7:930, 7:934
en 7:940 leden 2 en 4 BW kan niet ten nadele van de verzekeringnemer of de tot uitkering gerechtigde worden afgeweken indien de verzekeringnemer een natuurlijk persoon is.
Dwingend recht (4) – (Sommenverzekering). Van de vormvoorschriften van de art. 7:966 lid 1 en
7:969 lid 1, tweede zin, van het Burgerlijk Wetboek en van de art. 7:972 en 7:973 BW kan niet worden afgeweken.
Dynamisch risico – Het dynamisch risico is een risico dat bewust wordt opgeroepen met de bedoeling een positieve uitkomst (winst) te realiseren, maar met de kans op een negatieve uitkomst (verlies). Deze risico's worden ook wel 'speculatief risico' of 'ondernemersrisico' genoemd en zijn in het
algemeen niet verzekerbaar.
Dynamische content – Dynamische content is Content die wordt gegenereerd op het moment dat de
bezoeker de pagina bekijkt. A-la-minute wordt benodigde informatie uit de database gehaald en op
de pagina geplaatst. Dit kan zeer gebruiksvriendelijk zijn, maar wat betreft zoekmachines moet men
extra opletten bij het gebruik van dynamische content. Omdat de informatie rechtstreeks uit de database wordt gehaald kunnen zoekmachines deze vaak niet lezen. Raadpleeg bij twijfel altijd een
specialist indien u gebruik wenst te maken van dynamische content.
Dynamische URLS – Onder dynamische URLS worden URLS verstaan waarbij gegevens via de URL
worden doorgegeven, de zogenaamde paramaters of queries. Deze queries staan in de URL na een
vraagteken (?). Gezamenlijk heet dit de query string. Informatie over bijvoorbeeld de pagina wordt
via de URL verstuurd. Omdat pagina's, die opgeroepen dienen te worden door middel van dynamische URLS, nog niet optimaal geïndexeerd kunnen worden, worden er nog steeds zogenaamde smart
URLS ingezet. Hierbij worden pagina's alsnog dynamisch opgeroepen, echter ziet de URL er op zo een
manier uit, dat er gesuggereerd wordt dat het om statische pagina's gaat. Dit kan verkregen worden
door URL rewriting toe te passen.
Dynastie – Een vorstenhuis dat regeert.
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E
E en EL – Each and every loss
E.G.G. – Afkorting van Economische Geografische Gemeenschap. Een door het CBS gehanteerde indeling van Nederland in 129 gebieden. Indelingscriteria zijn: het aantal bedrijven en de klassen werkzame personen. Wordt gebruikt voor segmentering bij industriële marketing.
E.I.M. – Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf, een overheidsinstelling die zich bezig
houdt met bedrijfseconomisch onderzoek in het midden- en kleinbedrijf en het verzorgen van bedrijfsstatistieken.
e.r. – Eigen risico
EAN – Europese Artikel Nummering (streepjescode op verpakkingen). Zie ook ‘UAC’.
EAR – Erection all risks
Early adopters – Zie ‘Adoptiecategorieën’.
Early Cash Recovery – Prijs wordt zodanig gesteld dat geïnvesteerde vermogen zo snel mogelijk
wordt terugverdiend.
Early majority – Een van de adoptiecategorieën van Rogers. Groep consumenten die zich laat beïnvloeden door opinieleiders, nemen eerder dan gemiddeld het product op. Vormen ± 34% van de
populatie. Zie ook ‘Adoptiecategorieën’.
Earth.google.com – earth.google.com is het adres waarop de applicatie Google Earth te downloaden
is. Naast een download pagina is earth.google.com ook een informatiepagina over het programma
Google Earth. Verder is er ook informatie te vinden over het nieuwe onderdeel van Google Earth,
namelijk Google Sky. Op earth.google.com is er verder een mogelijkheid om tegen betaling een uitgebreidere versie van Google Earth aan te schaffen, namelijk Google Earth Plus, Google Earth Pro en
Google Earth Enterprise. Voor meer informatie over Google Earth zie aldaar.
E-biljet – Het E-biljet kunt u gebruiken voor de aangifte voor de inkomstenbelasting als u naast inkomen uit dienstbetrekking en privégebruik auto, aftrekposten heeft zoals reisaftrek, eigen woning en
ziektekosten.
EBIT (Anglicisme) – Ebitda staat voor Earnings Before Interest and Taxes. In feite gaat het dus om het
bedrijfsresultaat voor aftrek van de interest en de vennootschapsbelasting [euro/periode] {Externe
Verslaggeving}.
EBITA (Anglicisme) – Ebita staat voor Earnings Before Interest, Taxes and Amortisation (o.a. afschrijving of afboeking op immateriële vaste activa zoals goodwill). Het verschilt alleen op het gebied van
de afschrijvingen met EBITDA.
EBITDA (Anglicisme) – Ebitda staat voor Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation (afschrijving op
materiële vaste activa) and Amortisation (o.a. afschrijving of afboeking op immateriële vaste activa
zoals goodwill). Op de financiële pagina’s van de kranten is dit een maatstaf voor: 1) Het operationeel resultaat voor aftrek van rente op vreemd vermogen, belastingen, afschrijvingen op duurzame
activa en afschrijving op goodwill, [euro/periode] {Externe Verslaggeving}. Het is zowel in gebruik bij
handelsondernemingen, zie: bedrijfseconomische-modellen.nl als bij industriële ondernemingen, zie:
bedrijfseconomische-modellen.nl. 2) De cashflow plus rente op vreemd vermogen [euro/periode]
{Externe Verslaggeving}. 3) Misconceptie: brutowinst, want een deel van de bedrijfskosten is al in
mindering gebracht op de omzet.
E-business – Een term die overeenkomt met e-commerce maar dan voornamelijk gericht op de zakelijke markt: dus zaken doen via internet met als doelgroep zakelijke afnemers. Zie ook ‘E-commerce’.
ECB – ECB staat voor: Europese Centrale Bank.
Echte-sleutelclausule – Clausule in bepaalde inbraakpolissen, inhoudende dat met inbraak wordt
gelijkgesteld het zich toegang verschaffen met een echte sleutel die op onrechtmatige wijze (bijvoorbeeld afpersing, afdreiging) dan wel ten gevolge van verlies door de rechthebbende in het bezit van
de dief is gekomen. Zie ook ‘Inbraakverzekering’, ‘Sleuteldiscipline’.
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Echtscheiding – Bij een echtscheiding wordt een burgerlijk huwelijk beëindigd. In de landen waar
echtscheidingen toegestaan zijn, worden alle juridische banden die de echtgenoten hebben verbroken en kan elkeen, als hij of zij dat wil, opnieuw met iemand burgerlijk trouwen.
Ecofin – Europese Raad van Ministers van Financiën. Zij hebben een belangrijke stem bij de invoering
van de Europese Verordening die gericht is op de uniformering van de externe verslaggeving voor
grote beursfondsen.
Ecolabel – Een ecolabel is een keurmerk dat wordt toegekend aan producten of diensten die minder
milieubelastend zijn dan kwalitatief vergelijkbare producten of diensten, op basis van een aantal
vooraf bepaalde criteria. Men spreekt dan vaak over een "milieuvriendelijk" of "groen" product. Een
ecolabel wordt in de regel verleend door een onafhankelijke instelling of een overheidsinstantie. De
producent die een ecolabel wenst te verkrijgen voor een naar zijn mening milieuvriendelijk product,
kan een aanvraag richten aan deze instantie. Deze analyseert dan de milieu-impact van het product
of de dienst "van wieg tot graf", dat wil zeggen gedurende de ganse levenscyclus van grondstof, productie, distributie, gebruik, tot en met de eventuele verwijdering. Producten met een ecolabel zijn
herkenbaar aan een speciaal logo op het product of de verpakking. Ook diverse producenten kennen
'groene labels', 'ecolabels' of 'milieu bewust labels' toe aan eigen producten in een poging de consument te overtuigen een bepaald product te kiezen. De laatste jaren groeit de steun voor een richtlijn
voor keurmerken en labels.
Ecologie – Het onderdeel van de biologie dat zich bezig houdt met de bestudering van de betrekkingen tussen dieren of planten en de omgeving waarin ze leven.
Ecologische voetafdruk – De ecologische voetafdruk (ook mondiale voetafdruk of kortweg voetafdruk) voor een bepaald jaar is een getal dat weergeeft hoeveel biologisch productieve grond- en
wateroppervlakte een bepaalde bevolkingsgroep in dat jaar gebruikt om zijn consumptieniveau te
kunnen handhaven en zijn afvalproductie te kunnen verwerken. Het uitgangspunt is dat elke consumptie omgerekend kan worden in een oppervlakte die voor de productie ervan nodig is. Dat maakt
het mogelijk om de milieu-impact van verschillend consumptiegedrag (leefstijlen) of van verschillende bevolkingsgroepen (landen) met elkaar te vergelijken. Aangezien deze maatstaf ook werkt met
een limiet aan bruikbare oppervlakte, geeft de Voetafdruk ook weer in welke mate de regeneratieve
capaciteit van een bepaalde productieve oppervlakte, of van de aarde in haar geheel wordt aangetast. Zo kan de Voetafdruk nuttig zijn als indicator voor de duurzaamheid van bepaalde consumptiepatronen.
E-commerce – Afkorting voor 'electronic commerce', ook wel e-business. E-commerce of e-business
is is een verzamelnaam voor transacties die op digitale wijze worden afgehandeld inclusief de mogelijkheid van elektronisch betalen. Bijvoorbeeld de aankoop van een product in een webwinkel. De
term is dus breder dan alleen geld verdienen via internet. e-books vallen bijvoorbeeld ook onder ecommerce. Internet marketing is dus niet hetzelfde als e-commerce maar hangt onder de paraplu ecommerce. In tegenstelling tot e-business richt e-commerce zich in principe op de consumentenmarkt alhoewel deze zwart/witte tweedeling niet snel terug te zien is op internet. Beide termen
worden door elkaar gebruikt. E-commerce bestaat strikt genomen al sinds de jaren '70, toen banken
voor het uitwisselen van geld voor het eerst gebruik gingen maken van een onderling computernetwerk. De term is bekend geworden bij de massa door de opkomst van online winkelen op het wereldwijde web. Vaak worden ook ondersteunende activiteiten als onderdeel van e-commerce gezien.
Denk hierbij aan het afhandelen van online betalingen, distributie en (online) marketing.
E-commerce – E-commerce, electronic commerce, is alle commercie, het doen van zaken, via internet.
E-commerce –Het verrichten van transacties via Internet, meestal met inbegrip van de
Econometrie – Wiskundige en statistische economie waarbij met behulp van modellen economische
verschijnselen worden verklaard.
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Economie (1) – 1) De wetenschap die het menselijk handelen bestudeert voor dit handelen bepaald
wordt door de schaarste aan goederen. 2) De economie is de wetenschap die zich bezighoudt met
het bestuderen van de mens in zijn streven naar welvaart.
Economie (2) – 1) Overkoepelende naam voor Algemene Economie en Bedrijfseconomie. Deze naam
is in gebruik bij universiteiten die een doctoraalopleiding Economie verzorgen. Die opleiding kan een
specialisatie in Algemene Economie inhouden, maar ook een specialisatie in Bedrijfseconomie. 2)
Synoniem voor Algemene Economie. Dit geldt met name voor het voortgezet onderwijs, waar een
vak Economie is opgenomen in het programma dat zich geheel beperkt tot onderwerpen uit de Algemene Economie. De bedrijfseconomische onderwerpen zijn ondergebracht in het vak Management & Organisatie. Leerlingen krijgen daardoor een verkeerd beeld van de opleiding Economie aan
de universiteit. 3) Nederlandse benaming voor de Angelsaksische term Economics. Aan Amerikaanse
en Engelse universiteiten staat Economics naast Business Studies (combinatie van bedrijfseconomie
en bedrijfskunde) en omvat econometrie, algemene economie en financiële economie. Met de invoering van de Masteropleidingen ontstaan in Nederland ook universiteiten (zoals de Universiteit van
Maastricht) die zich organiseren op basis van de Angelsaksische benaming. 4) Synoniem voor Bedrijfseconomie. Dit geldt met name voor de journalistieke wereld. In het journaal en op de economische pagina’s (en katernen) van de kranten heeft de term Economie betrekking op de externe verslaggeving van bedrijven en op de ontwikkeling van de beurskoersen.
Economies of scale – Kostenvoordelen van productie op grote schaal (schaalvergroting) door lagere
productiekosten, grotere efficiëntie, lagere inkoopprijzen van de grondstof.
Economisch eigendom – Bij economisch eigendom heeft men dezelfde rechten en plichten als bij
een juridisch eigendom en draagt men het risico van waardevermindering en tenietgaan van de zaak.
Men is echter niet formeel eigenaar, omdat er nog geen akte is opgemaakt en dit ook niet in de registers is ingeschreven.
Economisch gedrag – Zie ‘Rationeel gedrag’.
Economisch inzicht – Zicht hebben op de samenhang tussen specifieke economische situaties en
algemeen geldige economische situaties. Deze algemeen geldige situaties zijn niet universeel, maar
gebonden aan kenmerken zoals bedrijfstype, subdiscipline, dimensies en gekozen methodiek. Om
economisch inzicht te ontwikkelen moet je dus kennis verwerven van algemeen geldige economische
situaties en daar een correcte mentale voorstelling van ontwikkelen.
Economisch principe – Onder het economisch principe verstaan we het streven om met een bepaald
offer een zo groot mogelijk resultaat te bereiken of een bepaald resultaat met zo min mogelijk offers.
Economische gebondenheid – Economische gebondenheid is een gebondenheid met een regio of
gemeente die men moet hebben om een huisvestingsvergunning te krijgen in het betreffende gebied.
Economische groei – 1) Toename van de effectieve vraag, dat wil zeggen de bestedingen die in een
land plaats vinden. De omvang van de productiecapaciteit wordt daarbij als vaststaand opgevat {Macro Economie}. 2) Toename van de productiecapaciteit, ongeacht de ontwikkeling van de effectieve
vraag {Macro Economie}.
Economische huurwaarde – De economische huurwaarde is de huur, die ontvangen zou worden als
de woning verhuurd wordt.
Economische kringloop – De economische kringloop ofwel het kringloopmodel van de economie is
een schematisch model van de werking van de economie als systeem. Deze kringloop is een abstracte voorstelling van de relaties tussen de gezinnen en de bedrijven in een land. Het laat een aantal
macro-economische relaties zien: het gaat om wat de gezinnen of huishoudens gezamenlijk verdienen en wat de bedrijven of ondernemers gezamenlijk produceren. In het kringloopmodel zijn dit in
eerste instantie de huishoudens en het bedrijfsleven. In z'n eenvoudigste vorm zijn in de huishoudens geplaatst tegenover het bedrijfsleven. Dit wordt ook wel een gesloten economie genoemd,
zonder relaties met het buitenland en zonder overheidstussenkomst. Verder bestaan er uitgebreidere kringloopschema's, waarin extra sectoren zijn toegevoegd zoals het bankwezen, de overheid en
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het buitenland. In het basismodel of de eenvoudigste economische kringloop zijn de huishoudens of
gezinnen geplaatst tegenover het bedrijfsleven ofwel de bedrijven. De interactie tussen beide wordt
in de regel met twee paar relaties aangeduid. De gezinnen bieden arbeid aan bij de bedrijven in ruil
voor geld, het loon. Dit betekent dat de gezinnen bij de bedrijven arbeid gaan verrichten en daarvoor
worden betaald. De gezinnen kopen met dit loon goederen en diensten bij de bedrijven. Als je het
schema zou bekijken dan zou je kunnen zeggen dat de linkerkant een weergave is van de arbeidsmarkt, het midden de weergave is van de kapitaalmarkt en de rechterkant van de goederenmarkt.
Het kringloopmodel van de economie wordt met name gebruikt in introducties van de macroeconomie om een eerste overzicht te geven van het macro-economische samenspel.
Economische levensduur – Het tijdsbestek dat een duurzaam productiemiddel economisch verantwoord voor de productie kan worden gebruikt. De economische levensduur is bereikt als door afnemende prestaties en hoge complementaire kosten het gebruik ervan duurder is dan het gebruik van
een nieuw aan te schaffen productiemiddel. Zie ook ‘Technische levensduur’.
Economische looptijd – De economische looptijd is de periode waarin de hypotheek volgens het bij
de verstrekking overeengekomen aflossingsschema geheel zou moeten worden afgelost. Vaak is deze
periode 30 jaar.
Economische machtspositie – Bestaat als één onderneming aanzienlijke macht op de markt kan uitoefenen. Dit geldt niet alleen voor een monopolist, maar ook voor een onderneming die een zeer
groot marktaandeel heeft. De grens is moeilijk aan te geven, maar bij een marktaandeel van meer
dan 50% bezit een onderneming zeker een economische machtspositie waarvan zij misbruik kan maken. Hier tegen kan de NMA optreden. Het EG-verdrag biedt mogelijkheden economische machtsposities te verbieden als daardoor de handel tussen de lidstaten ongunstig wordt beïnvloed.
Economische notie – De beoordeling van verschijnselen vanuit economisch perspectief, dat wil zeggen dat je let op de waarde die aan de verschijnselen is toe te kennen of dat je let op de financiering
ervan. Sommige goederen of diensten zijn heel waardevol, maar toch kun je ze niet aanschaffen omdat je ze niet kunt financieren. Voorbeelden van concrete economische noties zijn te vinden bij de
items afval en zebra.
Economische vervanging – Vroegtijdige vervanging door nieuwe apparatuur omdat deze efficiënter
of effectiever is.
Economische voorraad – 1) De waarde van de goederen die volgens de boekhouding op een bepaald
tijdstip aanwezig is in het magazijn [euro]. De feitelijke waarde van de voorraad kan hiervan afwijken
(bijvoorbeeld door diefstal). 2) De voorraad waarover de onderneming prijsrisico loopt in het kader
van de gewone bedrijfsvoering. Dit aantal kan om twee redenen afwijken van de technische voorraad: leveringsverschillen (wel verkocht, maar nog niet geleverd bijvoorbeeld) en boekingsverschillen
(bijvoorbeeld door toepassing van voorraadsystemen als FIFO of LIFO of Vervangingswaarde) [stuks]
of [euro]. Prijsrisico die voortvloeit uit termijntransacties of afdekking van prijsrisicovia termijntransacties vallen buiten deze definitie. 3) Voorraden die deels fysiek worden afgehandeld op basis van
fair value en deels vanwege hedging worden aangehouden, d.w.z. als termijntransactie die niet de
intentie heeft om fysiek afgehandeld te worden. Het gaat dan om 'derivaten' die volgens de regels
voor derivaten gewaardeerd moeten worden [euro]. 4) Synoniem: voorraad.
Economische waarde (1) – 1) Waarde die een goed bezit in het vrije economische verkeer, d.w.z. in
een situatie waar vragers en aanbieders samen de prijs van een goed kunnen bepalen. {Microeconomie}. 2) Contante waarde van een bedrijf of project op basis van de te verwachten ingaande en
uitgaande kasstromen. {Besliskunde}. 3) De aandeelhouderswaarde van een onderneming. Zie ‘Economic Value Added’. {Management Accounting en Financiering}.
Economische waarde (2) – In dit geval wordt de prijs van een goed of dienst bepaald op basis van de
economische waarde die deze vertegenwoordigt voor de afnemer. Indien het rendement op de investering voldoet aan de rendementseis van het bedrijf is de prijs geoorloofd. De prijsvorming bij
veel fusies en overnames werd in de jaren negentig gebaseerd op deze economische waarde. Overname prijzen lagen veelal hoger dan de beurskoersen omdat men er vanuit ging dat de combinatie
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van bedrijven meer waard was (1+1=3), de zogenaamde "share holder value". De economisch waarde methode wordt regelmatig toegepast in de prijsstelling van uitbestedingsprojecten. Maar al te
vaak blijkt echter dat deze manier van prijsvorming een grotere marge tot gevolg heeft. Ook al voldoet de investering aan de rendement seis, het kan gewoon goedkoper.
Economische, dimensie – De economische dimensie. Deze is in twee deelgebieden uitgesplitst en
heeft betrekking op: a) de bereidheid en het vermogen om een bijdrage te leveren aan het arbeidsproces en aan de arbeidsgemeenschap waar men deel van uitmaakt; b) de bereidheid en het vermogen om op adequate en verantwoorde wijze als consument deel te nemen aan de maatschappij.
Hierbij gaat het om het adequaat functioneren op de arbeidsmarkt en binnen een bedrijf en om het
verantwoord handelen op de consumptiemarkt. Voor het adequaat functioneren op de arbeidsmarkt
en binnen een bedrijf is nodig dat een deelnemer zich algemeen aanvaarde regels en standaard (bedrijfs)procedures eigen maakt en zich daaraan houdt. De deelnemer kent de rechten en plichten van
de beroepsbeoefenaar en stelt zich collegiaal op. Voor het functioneren als kritisch consument is
nodig dat een deelnemer weet hoe hij informatie over producten en diensten kan verzamelen om
een weloverwogen keuze te kunnen maken. Hij heeft inzicht in zijn eigen wensen in relatie met zijn
financiële speelruimte. En het is nodig dat hij bij de aanschaf van producten en diensten afwegingen
kan maken met betrekking tot maatschappelijke belangen zoals duurzaamheid en gezondheidsaspecten. De deelnemer heeft kennis over en inzicht in de volgende onderwerpen die bij de economische
dimensie aan bod komen: de maatschappelijke functies en waardering van arbeid, de factoren die
van invloed zijn op de bedrijfscultuur, de arbeidsverhoudingen in Nederland, de rol en de invloed van
branche- of vakorganisaties, de rol van de overheid op het gebied van arbeid, de verzorgingsstaat en
de consumentenmarkt, de belangrijkste principes van budgettering, kenmerken van duurzame consumptie en productie, de rol en de invloed van consumentenorganisaties, de invloed van de media
op het bestedingspatroon van consumenten.
ECVET – Een studiepuntensysteem dat kan worden ingezet om de mobiliteit in Europa van deelnemers te vergroten. ECVET is een activiteit binnen ECVET.
ED – (Anglicisme). Zie ‘Exposure draft’.
Editorial – Een editorial is een redactioneel geschreven bericht in de media. Een editorial bevat vaak
een mening of een visie van de schrijver, een volledige redactie of van een tijdschrift en wordt vaak
apart geplaatst op een van de eerste bladzijden van een tijdschrift of krant. Het heeft qua opzet vaak
iets weg van een ingezonden brief of een column en bevat vaak een foto van de schrijver. Ook is een
editorial vaak met de naam van de schrijver ondertekend. Vaak bevatten editorials meningen over
actuele zaken zoals lanceringen van nieuwe producten of actuele evenementen en gebeurtenissen
en wordt er elders in het medium meer aandacht aan het onderwerp besteed.
Educatie en inburgering – Voor volwassenen vanaf 18 jaar die door omstandigheden niet de mogelijkheid hebben om zichzelf te ontplooien, biedt de volwasseneneducatie verschillende programma’s
zoals cursussen sociale redzaamheid en alfabetiseringscursussen. Volwassenen die op latere leeftijd
een vmbo-, havo- of vwo-diploma willen behalen, kunnen ook terecht bij educatie. Daarnaast verzorgt de volwasseneneducatie inburgeringscursussen.
Education & Training – Een groep van diensten, ontwikkeld om de motivatie, kennis en vaardigheden
van de medewerkers van de cliënten te verbeteren op het gebied van gebruik en beheer van informatietechnologie.
Een Google – Een Google (eigenlijk Googol) is een cijfer dat bestaat uit een 1 en 100 nullen… De wiskundige term werd voor het eerst bekend gemaakt in het boek Mathematics and the Imagination van
de auteurs Kasner en James Newman. Zie voor meer info betekenis van Google
Eenheid – 1) Een enkel exemplaar van iets. 2) De aanduiding van de betekenis van een grootheid: de
dimensie. Elke grootheid heeft een naam, een waarde en een eenheid. De naam krijgt betekenis
dankzij een (conceptuele) definitie. De eenheid is de dimensie waarmee de waarde van een grootheid begrijpelijk wordt. Bij afstand hoort ‘meters’ of ‘kilometers’ en bij snelheid ‘meter per seconde’
of ‘kilometer per uur’. Die aanduiding geeft betekenis aan de mededeling dat iemand bijvoorbeeld 60
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rijdt. Ook bij de bedrijfseconomie horen eenheden: een verkoopprijs is uitgedrukt in ‘euro per stuk’
en de afzet in ‘stuks per jaar’. Daar door wordt de omzet (= verkoopprijs x afzet) uitgedrukt in ‘euro
per jaar’. Voor uitgebreidere informatie zie het overzicht van eenheden. Voor nadere informatie zie
de publicatie: De toetsende tucht van de dimensieanalyse.
Eenheidsprijzen – Prijsstelling van het assortiment waarbij óf alle producten even veel kosten, óf
productgroepen een gelijke prijs hebben, óf een aantal bijeengezochte en gebundelde producten een
gelijke prijs heeft.
Eenmalige baten/ lasten – Opbrengsten (of verliezen) die incidenteel zijn en buiten de normale bedrijfsvoering vallen. Zij kunnen bijvoorbeeld voortvloeien uit verkoop van vaste activa voor zover die
reeds afgeschreven waren, of opbrengsten die voortvloeien uit fusies of overnames. Synoniem: incidentele winsten of verliezen.
Eenmanszaak – Een eenmanszaak is een bedrijfsvorm waarbij één persoon in alle opzichten verantwoordelijk is voor de onderneming, en wel rechtstreeks, niet als eigenaar/bestuurder van een besloten vennootschap (BV). Juridische vorm om het eigendom te regelen in een bedrijf waar een persoon
de zeggenschap heeft. In een eenmanszaak kan dus wel honderd mensen in dienst hebben, maar
zolang er een persoon is die het eigen vermogen van de onderneming beheert, is er juridisch sprake
van een eenmanszaak. De eenmanszaak heeft geen rechtspersoonlijkheid, het is een economische
activiteit van de natuurlijke persoon die de onderneming drijft. Boekhoudkundig worden de bezittingen en schulden van de zaak wel gescheiden gehouden van die van de eigenaar privé. Het maakt
bijvoorbeeld voor de inkomstenbelasting verschil of een bankrekening van de zaak is of privé: de
rente die men krijgt op een bankrekening van de zaak draagt bij aan de winst, bij een privébankrekening geldt box 3. Wel kan men fiscaal neutraal privéonttrekkingen doen, of privégeld inbrengen in de
onderneming.
Een-op-een-marketing – Bij een-op-een-marketing worden klanten individueel behandeld. Niemand
voelt zich graag een nummer. Dit geldt zowel voor particuliere als voor zakelijke klanten. Om de
moordende concurrentie te bestrijden, leggen sommige bedrijven zich er op toe om niet het goedkoopste aanbod, maar kwalitatief het beste aanbod te doen. Het beste aanbod voor een klant is het
aanbod dat in zo veel mogelijk opzichten aansluit op zijn persoonlijke wensen en behoeftes en dat is
niet altijd de kale aankoopprijs. Een onderneming die een optimaal klantaanbod wil uitbrengen,
moet daartoe alleen wel over een uitgebreide selectie met klantgegevens beschikken. Een-op-eenmarketing is een uiterst krachtig kwaliteitsinstrument bij het gebruik van internet.
Eénprijsstrategie – Zie ‘Prijsflexibiliteit’.
Eentoppige verdeling – Een verdeling, hetzij symmetrisch, hetzij asymmetrisch met een top.
Eentransactiepolis – Kredietverzekeringspolis die is afgesloten voor een kapitaalgoederentransactie
met een in de polis genoemde afnemer of opdrachtgever. Het is de meest voorkomende polisvorm
bij kredietverzekeringen inzake kapitaalgoederen.
Eenvoudig product – Een financieel product waarvoor het bepaalde in art. 41 lid 2 van de Vrijstellingsregeling Wft geldt, zodat voor financiële dienstverleners die met betrekking tot zo’n product
financiële diensten verlenen de in art. 4:9 lid 2 van de Wet op het financieel toezicht neergelegde
vakbekwaamheidseis niet toepasselijk is.
Eenzijdige overeenkomst – Overeenkomst waarbij slecht een van de partijen een verbintenis op zich
neemt.
EER – Europese Europese Ruimte
Eerste aankoop – Ook wel trial of probeeraankoop (bij niet-duurzame consumptiegoederen) en initiële aankoop (bij duurzame consumptiegoederen); de eerste aankoop door een consument van een
product; staat tegenover repeatbuy, herhalingsaankoop en vervangingsaankoop. Zie ook ‘Aankoop’.
Eerste Kamer – Afkorting voor Eerste Kamer der Staten-Generaal. Onderdeel (ook wel orgaan genoemd) van de volksvertegenwoordiging. Bestaat uit 75 leden en heeft als twee hoofdzaken controle
van de regering en medewetgeving.

Uitgeverij Streutker

207

Bedrijfskunde, Begrippenbank

Eerste Minister – Wordt ook wel minister-president of premier genoemd. De eerste minister is de
voorzitter van de ministers en dus de leider van het kabinet.
Effect – Hiermee bedoelt men reclame- of communicatie-effect.
Effecten – Papieren die een waarde vertegenwoordigen en die vrij verhandelbaar zijn, zoals aandelen
en obligaties. De belangrijkste plaats voor de handel in effecten is de effectenbeurs.
Effectenbeurs – 1) De plaats waar kopers en verkopers van effecten (aandelen en obligaties) samenkomen. 2) Het virtuele netwerk dat onder beheer staat van een beurscommissie en dat ten dienste
staat aan geregistreerde kopers en verkopers van aandelen en obligaties. 3) Synoniem: Beurs, vooral
in termen als beursbedrijf en beursgang.
Effectenhandelclausule – Komt voor in fraudepolissen als facultatieve clausule ten behoeve van banken en dergelijke instellingen. Beoogt te dekken de schade die de verzekerde instelling lijdt doordat
men zaken heeft gedaan met betrekking tot waardepapieren die gestolen of vervalst blijken te zijn of
waarmee is gefraudeerd.
Effectenhypotheek – Bij deze hypothecaire lening wordt aan het einde van de looptijd de hoofdsom
(gedeeltelijk) afgelost uit de waarde van een effectenportefeuille. Dit product, ook wel 'zuivere' beleggingshypotheek genoemd omdat de geldnemer/belegger niet via een verzekering maar rechtstreeks belegt, wordt door verschillende partijen onder verschillende namen op de markt gebracht.
Een veel voorkomende naam is effectenhypotheek. Een geldnemer die een effectenhypotheek afsluit, stelt zich tot doel de lening aan het einde van de looptijd geheel of gedeeltelijk af te lossen uit
de verkoop van de effectenportefeuille. Een effectenhypotheek komt voor in verschillende hoedanigheden. De verschillen zitten voornamelijk in de wijze waarop de effectenportefeuille wordt opgebouwd. Een opbouw met periodieke inleg, die lijkt het meest op de beleggingshypotheek. Daarnaast
kan men de portefeuille ook opbouwen met een eenmalige inleg, die de geldnemer soms kan meefinancieren. Sinds 1 januari 2001 is de aftrekbaarheid van de rente over dit deel echter geheel afgeschaft. Toch kan een dergelijke lening interessant zijn als het rendement op de effecten waarvoor de
lening werd aangegaan de betaalde rente op de lening overstijgt. We spreken dan van een hefboomeffect. Omdat bij leningen met een eenmalige inleg bij aanvang van de looptijd wordt belegd met
een relatief groot vermogen is het eventuele rendement hoger dan bij een lening met een periodieke
inleg. Uiteraard is daardoor bij de eenmalige inleg het beleggingsrisico ook groter. Voordelen van de
effectenhypotheek: 1) De renteaftrek gedurende de hele looptijd is maximaal; 2) Bij de eenmalige
inleg met geleend geld kan het hefboomeffect zorgen voor een meer dan compensatie van de betaalde rente; 3) De geldnemer belegt zelf en is dus geen verzekeringskosten verschuldigd; 4) Verzekeringnemer kan profiteren van hoge rendementen op de aandelenmarkten (tussentijdse opname); 5)
De geldnemer is niet gebonden aan fiscale regels met betrekking tot kapitaalverzekeringen. Nadelen
van de effectenhypotheek: 1) Geen zekerheid of op de einddatum (een beoogd deel van) de hoofdsom van de hypothecaire lening kan worden afgelost; 2) De geldnemer loopt, zeker bij een eenmalige
inleg, een relatief groot risico: cumulatief is er sprake van het risico van waardedaling van de effectenportefeuille, stijging van de rente en wellicht zelfs een daling van de woningprijzen; 3) Bij gefinancierde eenmalige inleg moet de effectenportefeuille van de geldnemer voldoende rendement opleveren om de betaalde rente te compenseren.
Effectenorder – Opdracht aan een beurshandelaar om effecten te kopen of te verkopen. Die order
kan zijn een bestens-order, een limietorder of stop-order.
Effect-hiërarchie – Een opeenvolging van effecten. Geeft volgtijdelijkheid aan.
Effectief – Effectief wil zeggen dat een persoon of organisatie activiteiten verricht die het doel van
die persoon of organisatie realiseren. Midas Dekkers heeft ooit gezegd dat de natuur wel effectief is,
maar niet efficiënt. Zaadjes, vruchten, e.d. zijn in bovenmatige aantallen aanwezig, maar zijn wel
effectief in de voortplanting.
Effectief bedrag – Bij een bedrijfsschadeverzekering met een uitkeringstermijn, die korter is dan een
jaar, bijvoorbeeld 26 weken kan het verzekerd bedrag berekend worden op basis van de netto winst
plus vaste lasten gedurende 26 weken. Men spreekt dan van het 'effectief bedrag'. Deze werkwijze is
Uitgeverij Streutker

208

Bedrijfskunde, Begrippenbank

uitsluitend verantwoord wanneer de netto winst en vaste lasten gelijkmatig over het jaar verdeeld
zijn. Is het bedrijf echter onderhevig aan seizoensinvloeden, is het beter om het verzekerde bedrag
op basis van de netto winst plus vaste lasten gedurende een jaar (het jaarbelang) vast te stellen. Correctie van de premie, die in dat geval over het hogere verzekerd bedrag wordt berekend, vindt plaats
door de, van de lengte van de uitkeringstermijn afhankelijke (en bij 26 weken lagere) vermenigvuldigingsfactor.
Effectief bereik – Zie ‘Bereik’.
Effectieve distributie – Zie ‘Gewogen distributie’, ‘Verkrijgbaarheid’.
Effectieve handel – Zie ‘Soorten handel’.
Effectieve markt – Het werkelijk verkochte aantal eenheden. Zie ook ‘Actuele markt’.
Effectieve rente – Het rentepercentage dat u over uw hypotheekschuld betaalt, waarbij rekening
wordt gehouden met bijkomende kosten van een hypotheek, afsluitprovisie en het tijdstip waarop de
hypotheekrente is verschuldigd (vooraf, achteraf, per maand of per kwartaal).
Effectindicatoren – Zie ‘Outcome-indicatoren’.
Effectiviteit – Doelgerichtheid. De mate waarin het doel wordt bereikt. Het behalen van een zo groot
mogelijk resultaat met de beschikbare middelen. Interdependentie: onderlinge verbondenheid. Multidimensionaliteit: op verschillende wijzen te gebruiken. Strategie: omvat het beleid en het formuleren van de doelstellingen.
Effectmeting (1) – Uitgaande van een effectmeting vóór de start van de campagne (zogenoemde:
nulmeting) wordt na afloop van een nieuwe marketingactiviteit (bijvoorbeeld: reclamecampagne) in
dezelfde groep een nieuw onderzoek gehouden met het doel het effect van de marketingactie te
meten.
Effectmeting (2) – Uitgaande van een gegeven uitgangsniveau wordt in dezelfde populatie na verloop van tijd een nieuw onderzoek gehouden. Doel van dit tweede onderzoek is veranderingen te
meten.
Effectmeting public relations – Een objectief en betrouwbaar meten van het effect van PR is bijzonder moeilijk. Bij onderzoek kan men wel een effect meten, maar het is moeilijk vast te stellen in hoeverre dit alleen is toe te schrijven aan PRo Daarom is het beter bij effectmeting uit te gaan van de
gehele communicatiestrategie.
Efficiency – Doelmatigheid. Het met zo min mogelijk hulpmiddelen een bepaald resultaat behalen.
Efficiencykengetallen of doelmatigheidskengetallen – Geven een waardeoordeel over de toegepaste efficiency.
Efficiencyverschil – Geeft aan of conform de norm is gewerkt. Formule: (werkelijke hoeveelheid standaard hoeveelheid) x standaard tarief.
Efficiënt – Efficiënt wil zeggen dat ervoor gezorgd wordt dat een inspanning met zo weinig mogelijk
tijd of geld uitgevoerd wordt. Een maatregel is soms wel efficiënt, maar daarmee nog niet altijd effectief.
Efficiëntieresultaat (efficiencyresultaat) – 1) Nacalculatorisch: In geld uitgedrukte waarde van het
gemeten efficiëntieverschil dat tijdens de productie is opgetreden: SP x (SH - WH) d.w.z. standaardprijs x (efficiëntieverschil). De dimensieanalyse die hierbij hoort luidt: a) grondstoffen: [euro/kg x
kg/periode =euro/periode] zie voorts: bedrijfseconomische-modellen.nl {Kostencalculatie}; b) arbeid:
[euro/uur x uren/periode =euro/uur] zie voorts: bedrijfseconomische-modellen.nl {Kostencalculatie}
. 2) Voorcalculatorisch: In geld uitgedrukte waarde van het te verwachten efficiëntieverschil. Omwille
van de eenvoud wordt het voorcalculatorische efficiëntieresultaat doorgaans gelijk gesteld aan € 0,-.
3) Misconceptie: efficiëntieverschil.
Efficiëntieverschil – (Engels: ‘Efficiencyverschil’). 1) Nacalculatorisch: Hoeveelheid grondstoffen of
arbeidsuren die achteraf gezien teveel of te weinig is verbruikt tijdens het productieproces: (SH WH) d.w.z. standaardhoeveelheid minus werkelijke hoeveelheid. De standaardhoeveelheid is gelijk
aan (WE x SV p.e.) d.w.z. het werkelijk aantal geproduceerde eenheden x het standaardverbruik per
eenheid. De dimensieanalyse die hierbij hoort luidt: a) grondstoffen: [stuks/periode x kg/stuk
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=kg/periode] zie voorts: bedrijfseconomische-modellen.nl grondstoffen {Kostencalculatie} . b) arbeidsuren: [stuks/periode x uren/stuk =uren/periode] zie voorts: bedrijfseconomische-modellen.nl
arbeid {Kostencalculatie}. De werkelijke hoeveelheid is gelijk aan het geregistreerde verbruik
[kg/periode] of [uren/periode]. 2) Voorcalculatorisch: Hoeveelheid grondstoffen of arbeidsuren die
naar verwachting teveel of te weinig zullen worden verbruikt tijdens het productieproces. Omwille
van de eenvoud wordt het voorcalculatorische efficiëntieverschil doorgaans gelijk gesteld aan € 0,-.
3) Misconceptie: efficiëntieresultaat.
EFRAG – De European Financial Reporting Advisory Group is de technische adviesgroep binnen de
Europese goedkeuringsprocedure. Gesteund door een TEG (Technical Expert Group) ondersteunt
deze organisatie de toepassing van de Europese Verordening om IAS/ IFRS in te voeren voor de grote
Europese beursfondsen. De politieke adviesgroep, die de feitelijke voorstellen formuleert, is de ARC
(Accounting Regulatory Committee).
EfVET – European Forum of Technical and Vocational Education and Traning: het Europese platform
voor instellingen in het middelbaar beroepsonderwijs. Voorbeelden van projecten van EfVET zijn het
European Qualification Framework (EQF), Europass en het European Credit transfer system for VET
(ECVET).
Egalisatiereserve – Ook wel schommelreserve genoemd. Reserve door een verzekeringsmaatschappij
uit het bedrijfsoverschot in de gunstige jaren gevormd om eventuele verliezen in de volgende jaren
op te vangen. Daardoor zijn de resultaten van de maatschappij minder aan schommelingen onderhevig, meer gelijk gemaakt, geëgaliseerd (vandaar de namen).
Egosurfen – Egosurfen is het googlen of surfen op je eigen voornaam, achternaam, volledige naam of
gebruikersnaam (nickname) om te kijken welke resultaten dit naar boven brengt in populaire zoekmachines. Denk aan reacties die je achterlaat op nieuwsberichten of (weblog)-artikelen onder je eigen naam. Zie ook Egosurfen, of erger, werkgevers die je Googlen een ramp?
EG-richtlijnen – Aanvankelijk heeft de Europese Commissie geprobeerd om zelf richtlijnen voor de
jaarverslaggeving uit te vaardigen, zodat internationale vergelijking mogelijk werd. Deze richtlijnen
moesten in elk land afzonderlijk vertaald worden in nationale wetten. In februari 2001 heeft de Europese Commissie in de Europese Verordening het voorstel gedaan om aan te sluiten bij de IAS (International Accounting Standards), die sinds mei 2002 zijn opgevolgd door de IFRS (International
Financial Reporting Standards). Het feit dat de IFRS nog niet compleet zijn en dat de IAS van kracht
blijven zolang ze niet vervangen zijn door de IFRS, maakt de situatie niet overzichtelijker. Voor de
besluitvorming binnen Europees verband is daartoe als politiek adviesorgaan de ARC opgericht en als
technisch adviesorgaan het EFRAG.
Eigen bederf (1) – Achteruitgang in hoedanigheid van een goed ten gevolge van aan dat goed inherente natuurlijke eigenschappen, dus zonder dat andere invloeden van buitenaf dan inwerking van
licht en lucht daartoe hebben meegewerkt. Zie ook ‘Eigen gebrek’.
Eigen bederf (2) – Een achteruitgang in de kwaliteit van een zaak als gevolg van eigenschappen, die
voor die zaak normaal zijn en zonder dat er sprake was van enig van buiten komend onheil.
Eigen behoud – Ook wel ‘Retentie’ genoemd. Het deel van het risico, dat de verzekerde voor eigen
rekening neemt. Het begrip wordt vooral gebruikt in de sfeer van de herverzekering, waarbij het
"eigen behoud" bestaat uit het gedeelte van de door de directe verzekeraar geaccepteerde verzekeringen, dat niet is herverzekerd en dat derhalve voor zijn risico blijft. Wordt ook wel "retentie" genoemd.
Eigen bijdrage – Bij sommige sociale verzekeringen komt een deel van de gemaakte kosten of genoten verzorging voor eigen rekening van de verzekerde, bijvoorbeeld bij de geneesmiddelenverstrekking, bij verblijf in verpleeginrichtingen. Bij door de werkgever gesloten pensioenverzekeringen
wordt veelal een eigen bijdrage in de premie verlangd van de werknemer.
Eigen gebrek (1) – Een minderwaardige eigenschap die een soortgelijk voorwerp niet dient te hebben, een gebrek of fout aanwezig in de verzekerde zaak zelf , zonder te zijn veroorzaakt door een van
buiten komend onheil. Bij veel verzekeringsvormen is schade door 'eigen gebrek' niet zonder meer
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gedekt. Bij de verzekering behorende tot de branche transportverzekeringen' is schade door eigen
gebrek in de regel uitgesloten van verzekeringsdekking. Bij brandverzekeringen is eigen gebrek een
gedekte oorzaak. Bij veel technische verzekeringen is eigen gebrek expliciet meeverzekerd. Bij sommige verzekeringen, waaronder de motorrijtuigverzekering, is eigen gebrek beperkt meeverzekerd.
Men spreekt van een 'beperkt eigen gebrekdekking wanneer schade als gevolg van eigen gebrek is
meeverzekerd met uitzondering van de schade aan het onderdeel waarin het eigen gebrek optrad.
Eigen gebrek (2) – Een slechte eigenschap van een zaak, dus niet veroorzaakt door de inwerking van
een buiten de verzekerde zaak liggend evenement. Ook wel ‘Vice propre of inherent vice’ genoemd.
Op grond van art. 7:951 van het Burgerlijk Wetboek is vergoeding van schade aan een verzekerde
zaak uitgesloten indien die is veroorzaakt door de aard of een gebrek van die zaken.
Eigen geld – Geld waarover u vrij de beschikking heeft om bijvoorbeeld een deel van de eigen woning
te financieren of aan te wenden voor een optimale hypotheek.
Eigen merk – Zie ‘Winkelmerk’.
Eigen risico – Bedrag of percentage van de verzekerde som dat door de verzekerde van elke schade
of per premie- of contractperiode zelf wordt gedragen.
Eigen risico – Bij schadeverzekeringen een bepaald percentage of een bepaald bedrag van de schade
dat de verzekerde zelf moet dragen. Voor de verzekeraar is het een in de toekomst plaats. De verkoper hoeft niet een bepaalde partij goederen te leveren, maar een partij die overeenkomt met gestelde eisen ten aanzien van kwaliteit en hoeveelheid. De kwaliteitseisen zijn aan het monster ontleend.
Eigen risico (1) – Het deel van de kosten van het basispakket dat u voor eigen rekening neemt. In ruil
hiervoor krijgt u een korting op de premie. In de Zorgverzekeringswet kunt u kiezen voor: geen eigen
risico, of een eigen risico van 100 tot maximaal 500 euro (telkens in treden van 100 euro). De zorgverzekeraars bepalen de hoogte van de premiekorting bij de verschillende hoogtes van het eigen
risico. Die korting kan ook afhangen van de duur van de verzekering.
Eigen risico (2) – Het deel van de schade dat de verzekerde zelf moet dragen; vast bedrag of percentage van de verzekerde som. Sommige verzekeringen kennen een verplicht eigen risico. Ook is het
mogelijk om bij sommige verzekeringen in ruil voor een korting op de premie te kiezen voor een vrijwillig (extra) eigen risico.
Eigen schuld (1) – Als het gedrag of de nalatigheid van een persoon in strijd zijn met wat redelijkerwijs van hem mag worden verwacht met andere woorden, wanneer dat gedrag of nalaten aan hem
verwijtbaar zijn, kunnen de gevolgen van dat gedrag of die nalatigheid in beginsel aan hem worden
toegerekend.
Eigen schuld (2) – Een schade is veroorzaakt door eigen schuld van de verzekerde indien zij is ontstaan door opzettelijk handelen of nalaten van de verzekerde of door diens roekeloosheid. Op grond
van art. 7:952 van het Burgerlijk Wetboek komt met opzet of door roekeloosheid van de verzekerde
zelf veroorzaakte schade niet voor vergoeding in aanmerking.
Eigen vermogen – 1) Bij een BV en een NV gaat het om het deel van het vermogen dat toebehoort
aan de onderneming [euro] {Interne en Externe Verslaglegging}. 2) Totale bedrag waarvoor de aandeelhouders deelnemen in de onderneming, met andere woorden: de nettowaarde van de onderneming na aftrek van alle schulden. Tot het Eigen Vermogen behoren: 1) aandelenkapitaal; 2) allerlei
soorten reserves. 3) Bij een eenmanszaak en andere vormen die geen eigen rechtspersoonlijkheid
hebben, gaat het om het deel van het vermogen van de onderneming dat door de eigenaren beschikbaar is gesteld. 4) De post of de groep van posten op de creditzijde van de balans die volgens de
boekhouding het vermogen aangeeft dat niet door buienstaanders beschikbaar is gesteld. Posten
zoals ‘Privé’ en ‘ Winst’ of ‘Verlies lopend boekjaar’ moeten dan nog verrekend worden om uit te
komen bij betekenis 1 of betekenis 2. 5) Synoniem: vermogen {Kameraalstijl, dus verenigingen e.d.} .
6) Misconceptie: Kapitaal, ook al schrijft de wet voor dat het ‘aandelenvermogen’ als ‘aandelenkapitaal’ op de balans komt te staan.
Eigen vervoerspolis – Doorlopende goederentransportverzekering waarbij de goederen verzekerd
zijn die de verzekerde zelf vervoert. De dekking geschiedt soms op basis van een maatschappijpolis
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maar ook wordt wel het formulier van de beursgoederenpolis gebruikt. Meestal zijn de goederen
verzekerd op basis van all risks condities. De premieberekening geschiedt op basis van de vervoerde
waarde.
Eigen werk organiseren – Een opgeruimd bureau, de deadlines gehaald, de planning voor volgende
week in orde, alle stukken goed terug te vinden in het archief: dat typeert de efficiënte mens. Hoe
word je zo?
Eigendom – 1) Bedrijfsmiddelen die toebehoren aan de onderneming en die als activa op de balans
staan vermeld [euro] {Bedrijfsadministratie}.
Synoniem, maar tevens misconceptie: Bezittingen. 2) Goederen die juridisch gezien aan iemand toebehoren ongeacht de vraag of die persoon ze ook in zijn of haar bezit heeft. {Juridische betekenis}.
Eigendomsbewijs – Wanneer de transportakte van het huis bij de notaris is ondertekend en de
nieuwe eigenaar vervolgens is ingeschreven bij het kadaster ontvangt de nieuwe eigenaar een afschrift, het eigendomsbewijs.
Eigendomsvoorbehoud – Bij eigendomsvoorbehoud worden goederen geleverd, maar gaat de eigendom nog niet op de ontvanger over. Dat gebeurt pas als aan een aanvullende voorwaarde is voldaan. Indien en zolang niet aan de voorwaarde is voldaan, verkrijgt de ontvanger nog niet het eigendom. Dit laat onverlet dat het eigendom teniet kan gaan door natrekking, vermenging of zaaksvorming. Eigendomsvoorbehoud is in Nederland geregeld in artikel 3:92 van het Burgerlijk Wetboek.
Bijna altijd is de aanvullende voorwaarde de betaling van de overeengekomen prijs. Dat betekent dat
als iets "op rekening" wordt geleverd, de ontvanger pas eigenaar wordt als de rekening is betaald.
Daarbij beperkt het eigendomsvoorbehoud zich niet helemaal alleen tot de goederen, ook direct met
de levering samenhangende werkzaamheden moeten volledig betaald zijn om het eigendom geheel
te laten overgaan. Om een voorbeeld te geven: als een cv-ketel wordt geleverd en geplaatst onder
eigendomsvoorbehoud, kan de installateur daar ook aanspraak op maken als de ketel zelf wel is betaald, maar het uurloon voor het plaatsen niet.
Eigenvermogensinstrument – Financiële instrumenten die invloed kunnen hebben op de omvang
van het eigen vermogen. Bijvoorbeeld opties op aandelen van eigen personeel, of inkoop van eigen
aandelen.
Eigen-vervoerverzekering – Een eigen vervoerder is iedereen (ondernemers midden- en kleinbedrijf
of particulier) die voor eigen rekening en risico zaken vervoert. Het zal vaak gaan om zaken die gemakkelijk te vervoeren zijn, of die over slechts korte afstand vervoerd dienen te worden; er wordt
vaak tijd en geld bespaard door zelf te vervoeren met een eigen bestelauto.
Eigenwoningforfait – Het eigenwoningforfait is het vroegere huurwaardeforfait. De denkbeeldige
inkomsten uit de eigen woning worden uitgedrukt in het zogenoemde eigenwoningforfait. Bij de
aangifte inkomstenbelasting dient dit forfait bij het inkomen te worden opgeteld. De hoogte van
deze fiscale huurwaarde is een bepaald percentage van de WOZ-waarde (Wet Onroerende Zaakbelasting) van de woning.
Eigenwoningrente – Eigenwoningrente is de rente die betaald wordt over leningen (niet alleen hypotheek) die dienen voor aankoop, onderhoud of verbetering aan de woning. Hierdoor komt deze rente in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek in Box I.
Eigenwoningreserve – De eigenwoningreserve is het bedrag dat bij de verwerving van een nieuwe
woning uit eigen middelen betaald moet worden. Het vervreemdingssaldo wordt opgenomen in de
eigenwoningreserve. De eigenwoningreserve vervalt voor zover dit is toe te rekenen aan een vervreemdingssaldo dat 10 jaar geleden is toegevoegd.
EIL – Environment impairment liability
Eiland-etalage – Een los van een winkel staande (dus niet daaraan vastgebouwde) vitrine of etalage.
Vanwege de grotere kwetsbaarheid vragen verzekeraars daarvoor en voor de inhoud veelal zwaardere condities.
EIM – Economisch Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf. Een overheidsinstelling die zich bezighoudt
met bedrijfseconomisch onderzoek in het midden- en kleinbedrijf en bedrijfsstatistieken verzorgt.
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Eindbalans – De balans van een onderneming aan het einde van het boekjaar. In principe is de eindbalans identiek aan de beginbalans van het daaropvolgende boekjaar. Maar als een bedrijf ophoudt
te bestaan, failliet gaat, fuseert of overgaat in een andere juridische vorm, kan de eindbalans ook de
laatste balans van het bedrijf zijn.
Einde jaar bonus – Een handelskorting die afhangt van de cumulatieve afname over een jaar.
Einde van de verzekeringsovereenkomst – Een overeenkomst van verzekering eindigt door het verstrijken van de overeengekomen verzekeringsperiode. Is deze periode voor een met een particulier
gesloten overeenkomst van verzekering langer dan vijf jaar, dan kan de verzekeringnemer de verzekering op grond van art. 7:940 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek tegen het einde van elk vijfde jaar
opzeggen.
Einde-afvalstatus – Een afvalstof die voldoet aan de criteria voor de ‘einde-afvalstatus’ is heeft niet
langer meer de status afvalstof. Een stof dat aan ‘einde-afvalstatus’ voldoet, is wel een afvalstof geweest maar is dat nu niet meer. Dat is het geval als die afvalstof een behandeling voor nuttige toepassing heeft ondergaan, en voldoet aan specifiek daarvoor opgestelde criteria. Deze criteria staan
niet in de Kaderrichtlijn afvalstoffen, maar moeten door de Europese Commissie worden vastgesteld.
In de kaderrichtlijn staan wel de voorwaarden die de Europese Commissie moet gebruiken bij het
opstellen van die specifieke criteria. Deze voorwaarden komen voort uit jurisprudentie. Het gaat om
de volgende voorwaarden (uit artikel 6 van de kaderrichtlijn): 1-De stof of het voorwerp wordt gebruikelijk toegepast voor specifieke doelen, 2-Er is een markt voor of vraag naar de stof of het voorwerp, 3-De stof of het voorwerp voldoet aan de technische voorschriften voor de specifieke doelen
en aan de voor producten geldende wetgeving en normen, 4-Het gebruik van de stof of het voorwerp
heeft over het geheel genomen geen ongunstige effecten voor het milieu of de menselijke gezondheid. De Europese Unie werkt aan specifieke criteria voor de einde-afvalfase. Voor ijzer-, staal- en
aluminiumschroot en voor kringloopglas zijn ze al vastgesteld. Zie ‘Niet-afval’. Er komen ook criteria
voor andere afvalstromen, bijvoorbeeld voor papier.
Eindheffing – Door de Belastingdienst wordt vaak eerst een voorlopige teruggave verstrekt. Daarna
ontvangt u na verloop van tijd een eindheffing. In sommige gevallen hoeft men geen aangifte te doen
voor de inkomstenbelasting. De ingehouden loonbelasting is in dat geval de definitieve belasting, de
eindheffing.
Eindloonregeling – Pensioenregeling waarin de hoogte van je pensioen is afgeleid van het salaris dat
je direct voorafgaand aan de pensioendatum verdient. Bij iedere salarisverhoging wordt het pensioen
dat je al hebt opgebouwd aangepast aan het nieuwe salarisniveau.
Eindprijs-min-methode (1) – (Ook ‘Demand-backward pricing’). Er wordt gekeken naar een redelijke
prijs die de consument wil betalen. Vervolgens wordt de prijs daarop vastgesteld. De marge voor de
tussenhandel gaat er vanaf en wat overblijft, is voor de producent (kosten + winst).
Eindprijs-min-methode (2) – De verkoopprijs van de fabrikant van verbruiksartikelen wordt afgeleid
uit de marktprijs of eindprijs en komt dus tot stand door van de consumentenprijs de relevante handelsmarges af te trekken. Zie ‘Backward pricing’ en ‘Inverse prijsstelling’.
Eindproduct – Product dat na een aantal bewerkingen verkregen wordt.
Eindproducten – Aanduiding van de producten die in een bedrijf tot stand komen. Het gaat er dan
om een term te gebruiken die naast tussenproducten of halffabricaten aanduidt dat het product
gereed is gekomen. Uiteindelijk zijn het dus gewoon de producten die een bedrijf voortbrengt {Kostencalculatie}.
Eindschuld – De eindschuld is het bedrag dat nog openstaat aan het eind van de looptijd van de hypotheek.
Eindtermen – Omschreven kwaliteiten op het gebied van kennis, inzicht, vaardigheden en beroepshoudingen, waarover degene die de opleiding voltooit, dient te beschikken.
Eindwaarde – Term uit de financiële rekenkunde: de waarde van een bedrag dat een aantal jaren op
interest wordt uitgezet. Voorbeeld: 1000 euro nu, is over drie jaar 1000 x (1,06) x (1,06) x (1,06) =
1000 x (1,06)3 waard. Dit is de tegengestelde bewerking van de contante waarde: daar wordt vanuit
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de eindwaarde door herhaalde deling met de interestfactor de huidige waarde van een bedrag berekend.
Eisen aan doelstellingen – Doelstellingen dienen in het algemeen te voldoen aan de volgende eisen:
1) onderling consistent; 2) in een onderlinge hiërarchie; 3) realiseerbaar; 4) meetbaar; 5) met een
tijdsdimensie (wanneer gerealiseerd?); 6) specifiek (ten aanzien van object/aspect).
Eisen aan doelstellingen – Doelstellingen dienen in het algemeen te voldoen aan de volgende eisen:
Eisen aan segmentatiecriteria – Segmentatiecriteria moeten meetbaar zijn, het segment moet zowel
communicatief als distributietechnisch bereikbaar zijn en van een zodanig substantiële omvang dat
een aparte marketinginspanning gerechtvaardigd is.
Elasticiteit – Reactiemaatstaf die aangeeft in welke mate een afhankelijke variabele reageert op veranderingen in een onafhankelijke variabele. Bekende elasticiteiten zijn de prijselasticiteit van de
vraag en het aanbod, de inkomenselasticiteit van de uitgaven en de kruislingse elasticiteit.
Elasticiteit van de vraag – Bedoeld wordt meestal de prijselasticiteit van de vraag (= gevraagde hoeveelheid); de procentuele verandering in de gevraagde hoeveelheid gedeeld door de procentuele
verandering in de prijs; meestal een negatief verband.
Elasticiteiten – De elasticiteit is het verhoudingsgetal dat aangeeft wat de procentuele verandering in
de gevraagde hoeveelheid is als gevolg van een verandering in de prijs met 1 % (of: als gevolg van en
in verhouding tot een bepaalde relatieve verandering in de prijs). We onderscheiden: 1) De aanbodelasticiteit: deze is altijd positief. De formule luidt: E = procentuele verandering in de aangeboden
hoeveelheid van een product a procentuele verandering in de prijs. 2) De boogelasticiteit: de gemiddelde elasticiteit die geldt op een bepaald interval op de vraagcurve. Met andere woorden: het gemiddelde van alle puntelasticiteiten. 3) De inkomenselasticiteit van de gevraagde hoeveelheid: Ey =
procentuele verandering in de gevraagde hoeveelheid procentuele verandering in het inkomen. Als
Ey = negatief, dan is er sprake van inferieure goederen. Als 0 < Ey < 1, dan is er sprake van noodzakelijke goederen. Als Ey > 1, dan is er sprake van luxegoederen. 4) De kruislingse elasticiteit: E - procentuele verandering in de gevraagde hoeveelheid van goed A k - procentuele verandering in de prijs van
goed B. Bij complementaire goederen is Ek negatief. Bij substitutiegoederen is Ek positief. 5) de kwaliteitselasticiteit: E - procentuele verandering in de gevraagde hoeveelheid van een product kw - procentuele verandering in de kwaliteit van dat product. 6) de prijselasticiteit van de gevraagde hoeveelheid: deze elasticiteit wordt bij kleine veranderingen betrokken op de uitgangssituatie: de oude
prijs en de oude hoeveelheid (Po en qo). dp en dq geven de veranderingen in respectievelijk prijs en
hoeveelheid weer. Men kan de elasticiteit van de gevraagde hoeveelheid als volgt berekenen: Ev =
procentuele verandering in de gevraagde hoeveelheid procentuele verandering in de prijs. Langs een
vraagcurve kan de elasticiteit verschillende waarden aannemen: a) elastisch: E > 1 moet men als
volgt lezen: afgezien van het positief of negatief zijn is de elasticiteit groter dan 1; dit betekent bij
een negatieve elasticiteit dus E = -2, -4, enzovoort. Op een procentuele verandering van de prijs met
1 % reageert de consument met een verandering in de gevraagde hoeveelheid van meer dan 1 %. b)
neutraal: I E I = 1 (bij een negatieve elasticiteit is E dan -1). Op een procentuele verandering van de
prijs met 1 % reageert de consument met een verandering van de gevraagde hoeveelheid van eveneens 1 %; c) inelastisch: E < 1 (bij een negatieve elasticiteit is E = -0,2, -0,5, enzovoort). Een prijsverandering van 1 % leidt tot een verandering in de gevraagde hoeveelheid van minder dan 1 %. 7) De
puntelasticiteit: de elasticiteit op één punt van de vraagcurve. Hierbij kiezen we een oneindig kleine
verandering als uitgangspunt. 8) De schapelasticiteit: E = procentuele verandering in de gevraagde
hoeveelheid van een product och procentuele verandering in de schapbreedte voor dat product.
Elasticiteitscoëfficiënt – Elasticiteiten zijn altijd coëfficiënten/verhoudingsgetallen: namelijk tussen
de procentuele verandering in een afhankelijke variabele (bijvoorbeeld gevraagde hoeveelheid) en
die van een onafhankelijke variabele (bijvoorbeeld prijs).
Elastische vraag – Staat tegenover inelastische vraag. Van een elastische vraag is sprake als de prijselasticiteit van de vraag kleiner is dan -1; dan leidt een prijsdaling tot een omzetstijging.
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Electronic Mail – Elektronische post; van eenvoudige berichten binnen een lokaal netwerk van de
ene naar de andere werkplek tot en met berichten die via een X.400¬netwerk de hele wereld overgaan. Variërend van simpele tekstberichten tot en met complexe boodschappen met inbegrip van
stem en beeld.
Elektronicaverzekering – Speciaal voor het verzekeren van elektronische apparatuur ontwikkelde
verzekeringsvorm, die niet alleen schade ten gevolge van buitenkomende onheilen, maar ook schade
door verkeerde behandeling, eigen gebrek en constructiefouten gedekt houdt (dit laatste in principe
uitsluitend bij de aanwezigheid van een all-in onderhoudscontract).
Elektronicaverzekering – Verzekering voor audio-, tv-, video-, muziek- en computerapparatuur. De
elektronicaverzekering kent een vrij ruime dekking, die is te vergelijken met die van een computerverzekering. Zie ook ‘Computerverzekering’.
Elektronisch – Elektronisch is de aanduiding voor apparatuur die werkt met schakelingen op basis
van het gedrag van de vrije elektronen in geleiders en halfgeleiders. De aanduiding elektronisch
wordt gebruikt voor alle apparatuur die werkt met halfgeleiders en microprocessors. Deze elektronische apparatuur wordt ook wel aangeduid als elektronica.
Elektronische snelweg (Electronic Highway) – De elektronische snelweg is het toekomstige wereldwijde netwerk met een zeer hoge capaciteit voor het verzenden van digitale gegevens zoals multimediadocumenten, spraak en beeld. Het netwerk verbindt de lokale netwerksystemen van bedrijven,
de thuissystemen van particulieren en lokale stations voor de ondersteuning van mobiele communicatie.
Elevator pitch – Een elevator pitch is een wervende presentatie van je bedrijfsactiviteiten: wie je
bent, wat je doet en waar. Dit alles als een prikkelend betoog van minder dan een minuut die je met
passie moeiteloos uit kunt brengen. Een "verkooppraatje" om jezelf te verkopen. Een elevator pitch
dient zo kort en krachtig te zijn dat deze bij wijze van spreken in een lift, tijdens het wachten, gedaan
kan worden. Hier is het woord elevator wat in het Nederlands lift betekent van afkomstig.
Elo – Elektronische leeromgeving.: leren met behulp van softwarepakketten, of een virtuele ruimte
waarin de deelnemer leert.
E-mail – Elektronische post. Het versturen en ontvangen van elektronische berichten. Iedere gebruiker heeft zijn eigen digitale postbus die gekoppeld is aan een uniek, eigen e-mailadres, bijvoorbeeld
jvanderveen@Worldonline.nl. Daarbij staat 'worldonline.nl' voor de domein naam van de Internet
Service Provider Worldonline. Voor de toepassing elektronische post heeft u een speciaal computerprogramma nodig.
E-mail marketing – Promotie van producten en/of diensten via e-mail. Met e-mail marketing is het
zeer belangrijk alleen mails te sturen naar personen die hier belangstelling voor hebben of zouden
kunnen hebben. Zie ook Opt-in en Opt-out. Het verzenden van ongevraagde Bulk mail wordt niet
gewaardeerd en valt onder E-mail spam. Het versturen van een nieuwsbrief is in de meeste gevallen
ook e-mail marketing aangezien men vaak door het sturen van een e-mail probeert om de producten
aan de man te brengen. Wanneer een nieuwsbrief alleen maar informatief is valt het niet onder email marketing. Nieuwsbrieven zijn vooral nuttig om klanten aan het bedrijf te binden. Door ze regelmatig te informeren over de ins en outs van een bedrijf blijft de klant betrokken bij het bedrijf en
zal hij/zij eerder geneigd zijn (opnieuw) zaken met het bedrijf te doen.
E-mail spam – Ongewenste e-mail. Tegenwoordig beschikken de meeste mailprogrammas over
spamfilters die verdachte berichten automatisch in een aparte map zetten. Deze spamfilters kan men
vaak handmatig instellen waardoor men kan kiezen voor een zeer strenge of minder strenge selectie
van inkomende berichten die als spam worden aangemerkt.
E-mailclient – Een e-mailclient is een computerprogramma dat kan worden gebruikt om e-mail te
ontvangen en te versturen. De software kan geïnstalleerd zijn op de computer, tablet of smartphone
van de gebruiker, of zich op de server van de e-mailprovider bevinden.Wanneer de mailclient een
webapplicatie is die wordt geopend binnen een browser is er sprake van webmail. Voorbeelden van
lokale e-mailprogramma's zijn Microsoft Outlook en Mozilla Thunderbird.
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Embedded value – Uit Engeland afkomstige term voor de waardebepaling van verzekeringsaandelen
in verband met solvabiliteitsbeoordeling, overnames en fusie, waarbij niet alleen de boekhoudkundige winst van de betrokken onderneming, maar ook de waarde van het bedrijf in de toekomst in aanmerking wordt genomen.
Emergency goods – Zie convenience goods.
Emissiekosten – 1) Misconceptie: [bedrag gemeten in euro] kosten moet zijn: uitgaven, want feitelijk
zijn het emissie-uitgaven. Vergelijk ook met andere kosten die geen kosten zijn, zoals: installatiekosten, sloopkosten en transactiekosten. 2) Kosten als gevolg van de toerekening van emissie-uitgaven
aan het bedrijfsresultaat van een bepaalde periode [euro/periode].
Emissieprijs – Prijs waarvoor effecten (aandelen en obligaties) op de markt worden gebracht. Synoniem: uitgifteprijs.
Emissie-uitgaven – Uitgaven voor het emitteren van aandelen [euro].
EML – Estimated maximum loss
Emotionele koopmotieven – Motieven als 'wat anderen ervan zullen vinden'.
Emotionele productwaarden – Zie centrale productwaarden.
Empathie - Zich goed in kunnen leven in de gevoelens of gedachtegang van anderen.
Empirisch model – Model om door middel van onderzoek (verzamelen van ervaringsgegevens) bepaalde verschijnselen te verklaren.
Empirisch onderzoek – Onderzoek dat tot doel heeft theorieën en hypotheses te toetsen aan de
werkelijkheid.
Employee benefits – Alle voordelen, die een werknemer, naast zijn loon of salaris ontleent aan zijn
dienstbetrekking bij een werkgever. Onder meer vallen hieronder: (collectieve) pensioen-, levens-,
ongevallen-, arbeidsongeschiktheids- en ziektekostenverzekeringen, voor zover deze niet wettelijk
zijn voorgeschreven, studiekostenvergoedingen, vakantieregelingen, spaarloonregelingen, kinderopvang, werknemerskortingen enzovoort.
Employee benefíts statement – Een overzicht dat de werkgever ter beschikking stelt van de werknemer en waarin gedetailleerd is aangegeven welke voordelen de werknemer uit hoofde van zijn
dienstverband (de employee benefits) niet, naast zijn reguliere loon of salaris.
Empowerment – Empowerment is een vorm van zelfsturing, hetzij door medewerkers van een organisatie onderling, hetzij door medewerkers in samenwerking met klanten, partners, e.d. en waarbij:
1) zelfstandig (team-)doelen worden gesteld en beslissingen worden genomen binnen aangegeven
kaders; 2) zelf de verantwoordelijkheid wordt gedragen voor eigen prestaties; 3) flexibel, efficiënt,
klantgericht en creatief wordt samengewerkt. Empowerment is ook de vijfde pijler van community
policing en wordt in het Nederlands vertaald door bekwame betrokkenheid.
En-blocbepaling – Bepaling die de verzekeraar het recht geeft om de premie en/of voorwaarden van
bepaalde groepen verzekeringen 'en bloc', dus geldend voor alle in die groepen lopende polissen, te
wijzigen. De verzekeringnemer wordt van de wijziging op de hoogte gesteld en wordt geacht hiermee
te hebben ingestemd, tenzij hij binnen de op de kennisgeving aangegeven termijn schriftelijk heeft
medegedeeld dat hij met de wijziging niet akkoord gaat waarna de verzekering wordt beëindigd op
de in de kennisgeving genoemde datum. Komt voor bij alle onopzegbare schadeverzekeringen en de
meeste andere schadeverzekeringen. Zie ‘Aanpassingsclausule’.
En-blocclausule – Bepaling in verzekeringsvoorwaarden op grond waarvan de verzekeraar het recht
heeft om de premie en/of voorwaarden van een bepaalde groep verzekeringen ('en bloc') te wijzigen. De verzekeringnemer heeft een opzeggingsrecht als de verzekeraar van dit recht gebruik maakt.
Encryptie – Versleuteling. Een proces waarbij informatie onherkenbaar wordt gemaakt om te voorkomen dat onbevoegden de gegevens bekijken of gebruiken, in het bijzonder tijdens de verzending
of wanneer de gegevens worden opgeslagen op een draagbaar magnetisch medium. Er is een sleutel
nodig om de informatie te decoderen. Dit is het omzetten van gegevens naar een gecodeerde vorm.
End use marketing – Marketingactiviteiten door een producent van grondstoffen of halffabricaten
over de hoofden van directe afnemers heen, gericht op de consumentenmarkt. Men tracht bij de
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consument de vraag naar eindproducten waarin de eigen grondstof of het eigen halffabricaat is verwerkt, te vergroten.
End User Training – Het verzorgen van opleidingen en trainingen voor niet-¬IT-¬professionals om
informatietechnologie te leren begrijpen en er op een goede wijze gebruik van te kunnen maken in
het dagelijks werk.
Endogene variabelen – Variabelen die invloed hebben op de onderzoekresultaten en die gelegen zijn
binnen het onderzoek. De oorzaak komt van binnen uit. Vaak foute vraagstelling. Staat tegenover
exogene factoren.
Endossement – Overdracht van een wissel. Deze wordt geëndosseerd door op de achterzijde te vermelden: Voor mij aan adres en dan volgen datum en handtekening van de trekker of houder. Zie ook
‘Wissel’.
End-users – Industrieel bedrijf dat producten inkoopt voor eigen gebruik.
Energie – Gedurende een lange periode actief zijn wanneer de functie dat vraagt. Hard werken, uithoudingsvermogen hebben. Gedragsbeschrijvingen: a) Heeft altijd nog energiereserves. b) Werkt
hard. c) Heeft uithoudingsvermogen. d) Is niet stuk te krijgen.
Enforcement (Anglicisme) – Het toezicht op de kwaliteit van de financiële verslaggeving om te zien of
deze voldoet aan de wettelijke regelingen. Meestal uitgevoerd via instanties die aan de effectenbeurs en de optiebeurs verbonden zijn. Op de Nederlandse beurs is de AFM (Autoriteit Financiële
Markten) verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de wettelijke en bestuurlijke regels.
Engelkromme – Curve die het verband aangeeft tussen de hoogte van het inkomen en de gevraagde
hoeveelheid goederen. Zie ook ‘Wet van Engel’.
Enkelvoudig indexcijfer – Een indexcijfer dat betrekking heeft op één product. Staat tegenover samengesteld indexcijfer.
Enkelvoudig lijndiagram – Grafiek in de vorm van een lijn die de verschillende waarnemingen
rondom 1 variabele met elkaar verbindt.
Enkelvoudig lijndiagram – Grafiek in de vorm van een lijn die de verschillende waarnemingen
rondom 1 variabele met elkaar verbindt.
Enkelvoudige journaalpost – Journaalpost die wordt gemaakt aan de hand van de gegevens op één
boekingsstuk.
Enquête – Systematisch opgezette ondervraging van personen. Naast observatie en experiment is de
enquête een methode om primaire gegevens te verkrijgen. Er zijn vele soorten enquêtes. Men kan ze
indelen naar: 1) de aard van de onderzochte populatie (consumenten, detaillisten) - de uitvoeringsvorm (schriftelijk, telefonisch, mondeling) - het aantal malen van voorkomen (ad hoc, continu); 2) de
aard van de vraagstelling (open interview, gesloten interview); 3) het object van onderzoek (reclameonderzoek, distributieonderzoek) Zie ook ‘Interview’.
Enquêtemoeheid – Zie ‘Milieuverontreiniging’.
Enquêtering – Zie ‘Vraagschatting’.
Enquêteur – De persoon die een respondent ondervraagt meestal met eenvoudige vragen. Zijn de
vragen ingewikkelder (open interview) dan spreken we meestal van interviewer.
Entreestrategieën – Strategieën waarmee een onderneming op een buitenlandse markt voet aan de
grond krijgt. Óf men exporteert, óf men produceert ter plaatse.
Entry page – Een andere naam voor Splash page, zie aldaar.
Environment impairment liability insurance – Zie ‘Milieuverontreiniging’.
Environmental Scanning – Het op een modelmatige manier in kaart brengen van de omgeving.
EPC – EPC staat voor European Payment Council die verantwoordelijk is voor de regulering van de
internationale betalingen binnen Europa.
EPS (Anglicisme) – EPS staat voor Earnings per share, ofwel de nettowinst per aandeel: nettowinst
gedeeld door het gemiddeld aantal uitstaande aandelen. Prestatiemaatstaf (performance criterium)
voor de vergelijking van ondernemingen [euro/periode/aandeel, gemakshalve uitgedrukt als: euro/aandeel]. Synoniem: Winst per aandeel (WPA). {Externe Verslaggeving}
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EQF – European Qualification Framework is een raamwerk om beroepskwalificaties op Europees
niveau vergelijk te maken
Equilibriumpositie – De markt stabiliseert zich na een aantal perioden als de marktaandeelontwikkeling wordt berekend.
Equity theory (Anglicisme) – De equity theory veronderstelt dat mensen hun prestaties omlaag
schroeven of zelfs compensatie zoeken d.m.v. tijdsverlies of diefstal als zij van mening zijn dat hun
inbrengt onvoldoende wordt gewaardeerd en/of gehonoreerd. De equity theory is een onderdeel
van het HRM.
Equivalentiecijfermethode – Methode van verbijzondering van de indirecte kosten, waarbij het ene
product wordt uitgedrukt in equivalenten van een ander product. Zie ook ‘Kostenverbijzondering’.
Erfdienstbaarheid – Erfdienstbaarheid is een last, waarmee een onroerende zaak, het dienende erf,
ten behoeve van een andere onroerende zaak, het heersende erf, is bezwaard.
Erfgenaam – Een erfgenaam is een persoon die op grond van een testament of op grond van de wet
recht heeft op een erfenis.
Erflater – Een erflater is de overledene, die een vermogen nalaat.
Erfpacht – Dit is een zakelijk recht. Het is een vorm van pacht waarbij de pacht niet eindigt als de
verpachter sterft (of de pacht opzegt). De erfpachthouder heeft daardoor in economische zin een
positie die nagenoeg gelijk is aan de positie van de eigenaar. Hij heeft ook het recht de grond die hij
in erfpacht heeft te voorzien van een opstal en deze opstal (inclusief het erfpachtrecht) te verkopen.
Het recht van erfpacht is in Nederland geregeld in boek 5, titel 7, van het Burgerlijk wetboek. Voor de
erfpacht betaalt de erfpachter aan de eigenaar (bij erfpacht vaak de blote eigenaar genoemd) jaarlijks een bedrag, de canon. De canon is fiscaal aftrekbaar. In de praktijk komt het overigens vaak voor
dat de canon in een keer voor de gehele looptijd van de erfpacht wordt afgekocht. Erfpacht wordt
vaak verleend voor een bepaalde tijd; 49 en 99 jaar komen het meeste voor. Oorspronkelijk komt het
recht van erfpacht voor in de landbouw. In de provincie Groningen bestaat nog een variant waarbij
sprake is van een eeuwigdurend recht van erfpacht, het recht van beklemming.
Erfrecht – Erfrecht is het geheel van wetten dat betrekking heeft op de situatie na overlijden, zoals
erfdelen en erfgenaam. Het erfrecht is opgenomen in het Burgerlijk Wetboek.
Erfrente – Zie ‘Ideaalrente’.
Erkende leerbedrijven – De kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven (kbb) hebben als taak de
leerbedrijven te controleren op de kwaliteit van de opleidingsfaciliteiten. Deze activiteit wordt accreditatie genoemd.
Erkenning – Dit is de publiekrechtelijke aanduiding voor een beschikking van een bestuursorgaan
waarbij wordt vastgesteld dat een persoon of instelling aan bepaalde eisen voldoet. Zie ook ‘Bestuursorgaan’, ‘Publiekrecht’.
Erkenning reclamebureau – Erkend of niet erkend zijn heeft in principe niets te maken met de kwaliteit van een reclamebureau. Oorspronkelijk ligt de betekenis in de betrouwbaarheid van het reclamebureau als intermediair tussen adverteerders en media. Om erkend te worden moet een bureau
aan bepaalde eisen voldoen: 1) er mag geen binding zijn tussen het bureau en het bedrijf dat het
medium uitgeeft; 2) de directie moet in Nederland wonen en de directiefunctie als hoofdfunctie uitoefenen; 3) ten minste één directielid moet het erkenningsexamen hebben afgelegd; 4) het bureau
moet over voldoende eigen kapitaal beschikken; 5) de liquiditeit moet groot genoeg zijn om de inkoop van een gemiddelde maandomzet te kunnen betalen; 6) er is een bruto-advertentieomzet nodig vanf500.000 per jaar. De erkenning wordt verleend door een uit ROTA-leden samengestelde
commissie voor verlening van erkenningen. Het erkenningsexamen moet worden afgelegd voor de
examencommissie. Erkenning heeft vooral betekenis voor de beloning van het reclamebureau. De
VEA heeft namelijk met de media-exploitanten een contract afgesloten voor haar leden, waarin is
bedongen dat erkende reclamebureaus 15 % commissieloon van de media-exploitanten krijgen.
Error – (Letterlijk: fout). Een fout in een marktonderzoek van welke aard dan ook.
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Error – In internationale afspraken is vastgelegd dat een server een zogenaamde 404 Error terugstuurt als hem om een pagina wordt gevraagd die niet bestaat. Als u een 404 Error krijgt, betekent
dat dus altijd dat OF de link die u volgde niet correct is OF u een fout met het intypen van de paginanaam heeft gemaakt.
Errors and omissions policy – Zie ‘Foutenverzekering’.
Escalator clause – Clausule in gebruik bij herverzekering. Na een slecht schadeverloop wordt de
premie volgens een bepaalde schaal automatisch verhoogd; komt bijvoorbeeld de schade boven 75%
van de premie, dan wordt deze laatste verhoogd met 15%; boven 100%, dan met 25%. De clausule
voorziet ook in premieverlaging bij gunstig schadeverloop.
Escrow (Anglicisme) – Een escrow agreement staat voor een bankgarantie die toegesneden is op de
wensen van een koper van goederen of diensten. Een koper deponeert een som geld bij een financieel bemiddelaar (escrow-agent) die na levering en acceptatie wordt overgedragen aan de verkoper.
Tot de afspraken behoren strikte condities over de oplevering en een regeling van de interest over
het geld dat gedeponeerd is bij de financiële bemiddelaar. Vooral bij complexe opdrachten, zoals
software e.d. is het een manier om een kwalitatief goede oplevering te garanderen voordat betaling
plaats vindt.
Escrow-agent (Anglicisme) – Een bank of andere financiële instelling die een escrow afgeeft.
ESF – Europees Sociaal Fonds. Dit fonds heeft tot doel de werkgelegenheidsstrategie te ondersteunen.
ESG (Anglicisme) – ESG staat voor Environmental, Social and Governance factors: beleggen op een
maatschappelijk verantwoorde wijze, ofwel groen beleggen (variant 1). Een soortgelijke vorm is beleggen op basis van SRI: Socially Responsible Investing. Insitutionele beleggers die zich hierop richten,
kunnen zich aansluiten bij het PRI.
Esomar – Afkorting van European Society for Opinion and Marketing Research, organiseert jaarlijks
een congres met het doel kennisoverdracht resp. kennisuitwisseling en het leggen van internationale
contacten voor de leden.
Estate planning – Het begrip estate planning wordt gebruikt voor alles wat te maken heeft met de
overgang en instandhouding van vermogen. Estate planning heeft voornamelijk tot doel het opgebouwd vermogen fiscaal voordelig over te dragen aan erfgenamen.
Estimated maximum loss (EML) – De maximale schade (doorgaans in een percentage uitgedrukt), die
redelijkerwijs bij een schadegebeurtenis kan ontstaan, zonder dat rekening gehouden wordt met de
mogelijkheid dat zich meer ongunstige omstandigheden tegelijkertijd voordoen.
Etalageonderzoek – Zie ‘Observatie’.
Etalageverzekering – Verzekering tegen schade aan in de etalage uitgestalde zaken, aanwezige bekleding, gordijnen, betimmering, kortom alles wat geacht kan worden tot de inhoud van de etalage
te behoren, als gevolg van breuk van de zich vóór de etalage bevindende ruit(en) door onverschillig
welke oorzaak, uitgezonderd molest, brand, diefstal en inbraak.
Etherreclame – Reclame via een medium, waarvan het beeld en/of geluid door een zender wordt
overgebracht, zoals radio en televisie.
Ethical SEO – Ethical SEO houdt het ethische aspect van zoekmachine optimalisatie in, waarbij de
toegepaste technieken niet zal worden bestraft door zoekmachines. Ethical SEO is een synoniem
voor white hat SEO, zie aldaar voor meer informatie.
Etikettenclausule – Zie ‘Labelclause’.
Etikettering – Door de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in een bedrijf kunnen risico’s bestaan of
ontstaan. Aan de verpakking en etikettering van stoffen en producten worden daarom wettelijke
eisen gesteld. Aan de verpakking moet zichtbaar zijn of er gevaren verbonden zijn aan het gebruik of
aan het contact met de stof of het product. De gebruikersverpakking moet zijn voorzien van een etiket dat minimaal een aantal gegevens bevat, waaronder aanduidingen van de gevarencategorie van
de stof of het product en gegevens over aanbevolen veiligheidsmaatregelen. Er zijn voorschriften
waaraan de etikettering van de gebruiksverpakkingen van gevaarlijke stoffen moeten voldoen. In
Uitgeverij Streutker

219

Bedrijfskunde, Begrippenbank

Nederland geproduceerde en hier afgeleverde stoffen moeten voorzien zijn van etiketten met daarop Nederlandstalige teksten, de productnaam en verder een gevaarsymbool, plus de bijbehorende Ren S-zinnen. De eisen voor verpakking en etikettering van gevaarlijke stoffen zijn beschreven in art.
4.3 van het Arbobesluit en in Beleidsregel 4.3. De regelgeving voor de etikettering van gebruiksverpakkingen met gevaarlijke stoffen, voorheen opgenomen in de Wet Milieugevaarlijke Stoffen (WMS),
is per 1-1-2008 ongewijzigd ondergebracht in de Wet Milieubeheer. Per 1 juni 2007 gelden nieuwe
Europese regels voor het werken met gevaarlijke stoffen. Volgens de nieuwe regels voor chemische
stoffen (REACH) moeten producenten en importeurs of leveranciers van producten vaststellen welke
gevaarlijke eigenschappen die producten hebben. Vanaf 1-1-2009 wordt door de VN een nieuwe
regelgeving voor etikettering van chemische stoffen en mengsels (producten) ingevoerd. Deze regelgeving is bekend onder de naam VN-GHS: Globally Harmonized System en zal vrijwel wereldwijd
worden ingevoerd. In Europa wordt het systeem vertaald naar de EU-situatie, in lijn met de nieuwe
REACH verordening, ingevoerd als EU-GHS. Op 31 december 2008 is de Verordening over de indeling,
etikettering en verpakking van chemische stoffen en mengsels, bekend als EU-GHS, officieel gepubliceerd (EG. nr. 1272/2008; PBL 353/2). De verordening treedt op 20 januari 2009 in werking; er geldt
een overgangsperiode waarin beide etiketteringen mogen worden toegepast. Vanaf 1 december
2010 moeten stoffen worden ingedeeld, geëtiketteerd en verpakt volgens EU-GHS. Voor mengsels
geldt een overgangstermijn tot 1 juni 2015. Zie H- en P-zinnen.
Etnomarketing – Marketing die zich specifiek richt op de allochtone samenleving in het land waar
men marketing bedrijft.
EU – Europese Unie. De Europese Unie (EU) is een uit 28 Europese landen bestaand statenverband.
De EU vindt haar oorsprong in de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de Europese Economische Gemeenschap, in 1958 gevormd door zes landen (België, de Bondsrepubliek Duitsland,
Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland). In de jaren erna groeide de EU in omvang door de toelating van nieuwe lidstaten en in macht door het uitbreiden van haar zeggenschap. Het Verdrag van
Maastricht vormde in 1993 de huidige Europese Unie. De laatste aanpassing aan de constitutionele
basis was in 2009 met het Verdrag van Lissabon.
EU-landen – De lidstaten van de Europese Unie. Zie ook ‘Europese Economische Ruimte’, ‘EU’.
Euromarketing – Aanbieden van goederen en diensten in meer dan één land in de EG.
Europass – Een portfoliopaspoort om de mobiliteit van werknemers en studenten binnen de EU te
vergroten.
Europees Ecolabel – De Europese Unie heeft in 1992 ook een ecolabel ingevoerd: het Europees ecolabel. Dit label is van toepassing op diverse diensten en producten binnen de Europese Unie. Dit
moet de wildgroei aan labels (en de criteria die hiermee gepaard gaan, ondervangen. Zie ook ‘Ecolabel’.
Europees schadeformulier – Gestandaardiseerd schademeldingsfomulier volgens een model, vastgesteld door de Europese commissie van Verzekeringen (C.E.A.), dat wordt gebruikt bij motorrijtuigverzekeringen. De bij een verkeersongeval betrokken partijen tekenen hierop voor de juistheid van de
beschrijving van de ongevalstoedracht. Daarnaast bevat het formulier gegevens ten behoeve van de
eigen verzekeraar van iedere betrokken partij.
Europese Commissie (EC) – Deze instelling van de Europese Unie kan worden beschouwd als het
‘dagelijks bestuur’ van de EU. De leden van de Europese Commissie worden ‘eurocommissarissen’
genoemd. Elke eurocommissaris is verantwoordelijk voor één of meer beleidsgebieden. Voor elke
lidstaat is er een eurocommissaris. Samen vormen zij het college van eurocommissarissen. De eurocommissarissen moeten het belang van de Europese Unie als geheel behartigen, niet dat van hun
eigen land. De Europese Commissie mag als enige EU-instelling wetsvoorstellen indienen. Daarnaast
controleert de Commissie of de Europese wetgeving juist wordt toegepast in de lidstaten. Bij overtredingen kan de Commissie een lidstaat dwingen zich aan Europese regelgeving te houden, door een
procedure te starten bij het Europese Hof van Justitie. Verder onderhandelt de Commissie in internationale organisaties als de Wereldhandelsorganisatie (WTO) over de handel van de Unie met ‘het
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buitenland’. Zo wordt vastgesteld of overheden elders in de wereld ongeoorloofde staatssteun aan
industrietakken geven, waardoor de Europese concurrentiepositie in gevaar komt. Ten slotte is de
Commissie verantwoordelijk voor het beheer van de Europese begroting.
Europese optie – Optie die tussentijds niet kan worden uitgeoefend, maar alleen op het eind van de
looptijd (de afgesproken datum of uitoefendatum). Dit in tegenstelling tot de Amerikaanse optie.
Europese Unie (EU) – De Europese Unie (EU) is het belangrijkste samenwerkingsverband in Europa.
De deelnemende landen hebben voor deze unie een aantal organisaties opgericht waaraan zij een
deel van hun eigen bevoegdheden hebben overgedragen. Dit zijn onder meer het Europees Parlement, de Europese Commissie en het Europese Hof van Justitie.Zie ook ‘EU’.
Europese Verordening – De Europese Verordening is een belangrijk document voor de externe verslaggeving. In dit document bepaalde de Europese Commissie dat IAS (Internationa Accounting Standards) verplicht zijn voorgeschreven voor de geconsolideerde jaarrekening van Europese beursfondsen. Inmiddels zijn de IAS opgevolgd door de IFRS waarin accountantsorganisaties en beursorganisaties gezamenlijke regels hebben geformuleerd voor de verslaggeving. Doordat de Europese Commissie zich aansloot bij deze particuliere regelgeving verviel de noodzaak om verdere EG-Richtlijnen uit
te vaardigen die elk land afzonderlijk in zijn wetgeving zou moeten opnemen. Om te zorgen dat de
IAS/IFRS passen binnen de bestaande Europese regelgeving is de EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) geïnstalleerd.
Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA) – Als ondernemers afval willen uitvoeren,
invoeren of door een EU-lidstaat wilt vervoeren, moeten zij zich houden aan de Europese voorschriften voor het vervoer van afval, de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA). Ook als
zij afvalstoffen naar andere delen van de wereld willen overbrengen of vanuit andere delen van de
wereld naar de EU willen halen of doorvoeren, is de EVOA van toepassing.
EVA (1) – Europese Vrijhandels Associatie
EVA (2) – Exclusief Verkoop Argument. Zie ook ‘USP’.
EVA (Anglicisme) (3) – EVA staat voor Economic Value Added. Dit is de nettowinst na correctie voor
diverse factoren. Maatstaf om de zuivere waardecreatie van een onderneming te meten. Een van de
correcties betreft de berekening van een vereist rendement op het eigen vermogen. Daarom werkt
men hier met de vermogenskosten en niet alleen met het interest vreemd vermogen.
Evaluatie – Afweging van alternatieven en bepaling van de waarde van onderzoeks- en testresultaten. We onderscheiden product- en merkevaluatie. De consument beoordeelt, uitgaande van de
door hem gezochte nuttigheden, de instrumentele en expressieve prestaties van het product of van
het merk.
Evaluatie van onderzoek – De bepaling van de waarde van een onderzoek.
Evaluatiecriteria – De consument die een keus van een product of merk moet maken, zal uitgaande
van de gezochte nuttigheden een waardering geven aan de diverse product- of merkeigenschappen
voor zover door hem gewenst. Welke product- of merkkeuze de consument maakt, hangt af van het
door hem gebruikte evaluatie criterium. We kennen vier criteria: 1) het lineair compensatiecriterium:
een lage waardering voor een bepaalde eigenschap wordt gecompenseerd door een hoge waardering voor een andere eigenschap; 2) het conjunctieve criterium: elke eigenschap moet aan een minimumeis voldoen; 3) het disfunctieve criterium: het stellen van een minimumeis aan één bepaalde
eigenschap; 4) het lexicografische criterium: het maken van een keus op basis van de eigenschap
waaraan men de hoogste waarde toekent.
Evaluatiegesprek – Gesprek tussen een medewerker en zijn chef waarbij het functioneren van de
medewerker beoordeeld en gewaardeerd wordt. Tijdens het gesprek worden een aantal organisatie-,
functie- en taakgerichte criteria getoetst.
Evalueren – Nagaan of je kennis is toegenomen na het oplossen van een vraagstuk en of er geen
tegenstrijdigheden blijven hangen in je hoofd. Een opgave houdt niet op als je de uitkomst gevonden
hebt. Het gaat er juist om dat de kennis in je hoofd toeneemt. Dus moet je nagaan of de nieuwe kennis op de goede plek terecht is gekomen en of er geen strijdige indrukken blijven hangen. Je moet de
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mentale voorstelling die je hebt van de bedrijfseconomie op correcte wijze verder ontwikkelen. Evalueren is de laatste stap in een systematische probleem aanpak (SPA).
EVC – Erkenning van eerder verworven competenties: bij de vooropleidingseisen wordt rekening
gehouden met de formele vooropleidingseisen, maar ook met op andere wijze verkregen competenties, zoals leer- en werkervaring.
Evenementenclausule – Door toepassing van de Evenementenclausule (G14) geeft een goederentransportverzekering uitsluitend dekking wanneer de verliezen of schade aan goederen zijn ontstaan
door de in de clausule opgesomde evenementen of omstandigheden. Clausule die wordt gehanteerd
bij goederentransportverzekering op beperkte condities. De verzekeraar vergoedt uitsluitend verlies
van en schade aan de verzekerde zaken indien deze het gevolg is van een in de clausule genoemd
evenement. Daarnaast komt de bijdrage in avarij-grosse ten laste van de verzekeraar.
Evenementendekking – Een beperkte dekking in de transportverzekeringsbranche, bijvoorbeeld als
omschreven in de evenementenclausule. Zie ook ‘Evenementenclausule’.
Evenementenverzekering – Vergoedt schade die op verschillende wijzen kan ontstaan bij de organisatie van een evenement (sportmanifestatie: popfestival; toneeluitvoering en dergelijke), bijvoorbeeld schade door afgelasting van het evenement om redenen die buiten de invloedssfeer van de
verzekerde liggen, door het niet komen opdagen van een publiekstrekker, als gevolg van slecht weer,
aansprakelijkheidsschade enzovoort. Is vaak maatwerk.
Evenredige vermindering – Wanneer meerdere verzekeringen tegelijkertijd dekking verlenen tegen
hetzelfde risico en hetzelfde risico-object, en het totaal van de verzekerde bedragen overtreft de
werkelijke waarde van het risico-object, worden de verzekerde bedragen van die verzekeringen volgens het systeem van de evenredige vermindering verlaagd volgens de formule: '(verzekerde bedrag
: totaal verzekerde bedrag) x de werkelijke waarde van het object'. Vervolgens deelt iedere verzekeraar in de schade naar de verhouding waarin de verschillende bedragen tot elkaar staan. Hiermee
wordt het chronologische beginsel terzijde gesteld. Het systeem van evenredige vermindering wordt
toegepast wanneer de co-assurantie- of gemeenschapsclausule op de betrokken polissen is geplaatst. Alternatieve benaming is 'verminderingsregel'.
Evenredige-verminderingsregel – Zie ‘Verminderingsregel’.
Evenredigheidsbeginsel – Zie ‘Provisie’.
Evenwichtsprijs – Is de prijs waarbij de gevraagde hoeveelheid precies gelijk is aan de aangeboden
hoeveelheid. Zie ook ‘Marktevenwicht’.
EVOA – Zie ‘Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA)’.
Evoked set – Ned.: Keuzeset. Groep van door de consument opgemerkte producten (meestal een
aantal verschillende merken) die hij gaat beoordelen om zijn uiteindelijke keuze uit te maken. Zie ook
‘Awareness set’.
Ex ante onderzoek – Ook ‘Nulmeting’. Marktonderzoek vooraf ter voorbereiding van bepaalde beslissingen. Ook onderzoek naar het basisniveau dat men moet kennen om het effect van een
campagne later te kunnen beoordelen.
Ex gratia – Zie ‘Coulancebetaling’.
Ex post onderzoek – Marktonderzoek na een campagne om het effect van de campagne te kunnen
meten.
Exact matching – Exact matching is een vorm van matching options waarbij een advertentie enkel
wordt getoond wanneer door een gebruiker ingevoerde trefwoorden in een zoekmachine overeenkomen met de trefwoorden die bij een advertentie horen. Een adverteerder kan voor een advertentie de matching option en trefwoorden opgeven. Bij een zoekopdracht worden de trefwoorden vergeleken met de eigenschappen van een advertentie waarna de juiste advertenties getoond worden.
Examenprofiel –Examenprofiel is de naam van het landelijk project Examenprofiel, en de uitkomsten
ervan, dat gericht is op harmoniseren van de examenpraktijk in het mbo. Met het Examenprofiel wil
het onderwijs laten zien hoe er in Nederland in het mbo wordt geëxamineerd, wie er bij examinering
betrokken zijn en welke afspraken er zijn gemaakt. Het profiel krijgt op verschillende manieren vorm.
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Van een procesbeschrijving op landelijk en sectoraal niveau tot een gedetailleerde beschrijving van
de manier van examineren in de beroepspraktijk van alledag. Dit alles in samenhang opgesteld voor
het gehele mbo.
Examenreglement – In het Examenreglement staan de regels beschreven volgens welke het hele
examenproces (van inschrijving voor een examenonderdeel tot en met diplomering) wordt geregeld.
Het college van bestuur van een mbo-instelling stelt het examenreglement vast.
Examinering – Examinering is het beoordelen of een kandidaat over bepaalde kennis of kunde beschikt, en het bij een positieve uitkomst certificeren daarvan. De beoordeling en certificering vinden
plaats aan de hand van competentiebewijzen van de kandidaat die worden afgezet tegen een bepaalde standaard. De beroepsexamens zijn geen centrale examens. Alleen voor taal en rekenen komen centrale examens.
Excassoprovisie – Zie ‘Provisie’.
Excedentcontract – Zie ‘Surplus treaty’.
Excedenten herverzekeringscontract – Dit is een herverzekeringscontract op basis van "lines". Een
"line" is gelijk aan de retentie (= het eigen behoud) van de verzekeraar, die kan variëren afhankelijk
van de kwaliteit van de geaccepteerde risico's. In het excedenten contract is het aantal lines waarop
de verzekeraar een beroep kan doen vastgelegd (voorbeeld: een verzekeraar accepteert een risico
met een verzekerd bedrag van € 200.000, waarbij hij een eigen behoud neemt van € 50.000. In het
herverzekeringscontract zijn 4 lines overeengekomen. In dit geval wordt de herverzekeringscapaciteit
(4 x € 50.000) dus niet helemaal benut). Het excedentencontract bevat o.m. ook regels m.b.t. de
maximale retentie van de verzekeraar. De herverzekeraar deelt in premie en schade in dezelfde verhouding als waarin het eigen behoud staat tot het herverzekerde bedrag. Deze contractsvorm van
herverzekering wordt ook wel "surplus"-contract genoemd en wordt vooral gebruikt bij brand-, ongevallen- en levensverzekering.
Excedentregeling – Een aanvullende pensioenregeling waarmee pensioen opgebouwd kan worden
boven het salarismaximum dat in de gewone pensioenregeling geldt.
Excedentverzekering – Een verzekering (polis B) die naast een al bestaande verzekering (polis A)
gesloten wordt met als doel een aanvullende dekking, welke kan bestaan uit een hoger verzekerd
bedrag en/of ruimere voorwaarden, te geven. Een schade, die onder polis A niet of niet geheel verzekerd is, maar wel valt binnen de dekking van polis B, zal door verzekeraar B worden geregeld. Zie
ook ‘Excess of loss’.
Excess of loss herverzekering – Vorm van herverzekering waarbij de verzekeraar alle schadebedragen tot aan een overeengekomen grens (de priority) voor eigen rekening neemt, en de herverzekeraar aan de verzekeraar de bedragen vergoedt waarmee de schades eerdergenoemde grens overschrijden tot aan een overeengekomen maximum. Komt voor in twee vormen, namelijk als "per
event cover" (ook wel 'catastrofe cover' genoemd) waarbij de schadevergoedingsverplichting van de
herverzekeraar is gebaseerd op het totaal van de verliezen die voor de verzekeraar ontstaan uit een
gebeurtenis (bijvoorbeeld een storm of een kettingbotsing waarbij verschillende verzekerden betrokken zijn) en als "working cover" waarbij de priority geldt voor elke separate schade. Deze vorm
van herverzekering wordt veel gebruikt bij o.m. aansprakelijkheidsverzekeringen.
Excess of loss treaty – Algemene omschrijving van een bepaalde vorm van een non-proportioneel
herverzekeringscontract: onder toepassing van een gespecificeerde limiet en andere in het contract
vastgelegde condities wordt de cedent schadeloos gesteld voor het schadebedrag (of een deel daarvan), waarmee het excess point van de cedent wordt overschreden.
Excess point – Eigen behoud of retentie van de cedent, ook wel aangeduid als priority respectievelijk
retention of attachment point. Het excess point wordt doorgaans uitgedrukt in een absoluut (schade)bedrag, waarboven de overeengekomen condities van het herverzekeringscontract in werking
treden.
Excess reduction – Een excess reduction verzekering biedt de mogelijkheid om bij de huur van een
auto, motor of kampeerauto een (hoog) eigen risico bij schade en diefstal af te kopen tot een vast
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bedrag. Deze optie wordt doorgaans aangeboden in de landen in de Pacific (Australië, Nieuw Zeeland, enz.).
Exclusief verkoopargument – Een product-plus waardoor een artikel zich van andere onderscheidt.
Zie ook ‘Unique selling proposition’ (U.S.P.).
Exclusief verkooprecht – Hiervan is sprake als het recht tot verkoop van een product in een bepaald
gebied tot 1 persoon is beperkt. Zie ook ‘Exclusieve distributie’.
Exclusieve distributie – Distributiestrategie waarbij aanbieder zijn product(en) per verzorgingsgebied
via slechts een of enkele detaillisten verkoopt. Dit leidt tot een lage numerieke distributie. Komt
veelal voor bij specialty goods en shopping goods. Bij exclusieve distributie kent de leverancier het
exclusieve recht op de verkoop van zijn producten in een bepaald gebied of aan een bepaalde klantenkring toe aan één distributeur. De hardekernbepalingen van de Groepsvrijstelling zijn in beginsel
ook op exclusieve distributie van toepassing. Zie ‘Exclusief verkooprecht’.
Exclusieve verkoop – Zie ‘Exclusieve distributie’.
Ex-echtgenoot – Als ex-echtgenoot kun je na overlijden van je vroegere echtgenoot recht hebben op
een nabestaandenpensioen. Als je vroegere echtgenoot met pensioen gaat kun je recht hebben op
een deel van zijn ouderdomspensioen.
Executeur-testamentair – De executeur-testamentair is na het overlijden belast met de uitvoering
van het testament. Hij heeft het beheer over de goederen van de nalatenschap, betaalt de schulden
en mag om deze te voldoen zelfs goederen verkopen.
Executie – Executie is het uitvoeren van een vonnis of een bepaald recht. Dit komt neer op een gedwongen verkoop van het goed waarop het recht betrekking heeft, gevolgd door verhaal uit de opbrengst.
Executieverkoop – Wanneer een eigenaar niet aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, kan de
geldgever overgaan tot verkoop van het onderpand (woning). Indien het tot openbare verkoop komt,
wordt de woning in veel gevallen geveild en wordt dit een executieverkoop genoemd. De schuldenaar heeft er belang bij dat op de veiling het hoogste bod wordt geaccepteerd. De opbrengst bij een
onderhandse verkoop valt vaak hoger uit dan die op een veiling. In geval van executie is voor een
onderhandse verkoop echter toestemming van de rechter nodig.
Executiewaarde – De executiewaarde is de verwachte opbrengst van de woning bij een gedwongen
verkoop op een openbare veiling. De executiewaarde van een woning ligt meestal rond de 90% van
de geschatte prijs die de woning op zou brengen bij normale verkoop. Bij het aanvragen van een
hypotheek wordt uitgegaan van deze executiewaarde voor het bepalen van de maximale hoogte van
de hypotheek. Er wordt vaak hypotheek verstrekt tot maximaal 125% van de executiewaarde. Op
basis van de hoogte van de hypotheek t.o v. de executiewaarde, wordt het rentetarief bepaald. Zoals
u op de pagina rentetarieven kunt zien, zitten er verschillen tussen de rentes bij een bevoorschotting
tot 75%, 90%, 100% of 125%. Hoe meer er wordt geleend t.o.v. de executiewaarde van de woning,
hoe hoger het rentetarief.
Executoriale titel – Een executoriale titel is het originele stuk waarmee de geldverstrekker tot executie kan overgaan.
Exemplary damage – Zie ‘Punitive damages’.
Exogene factoren – Ook ‘Externe factoren’. De culturele, sociale en persoonlijke factoren die invloed
uitoefenen op het koopgedrag van de consument, op zijn waarderingen van alternatieven en zijn
keuzecriteria.
Exogene variabelen – Variabelen die effect kunnen hebben op de onderzoeksresultaten en die zijn
gelegen buiten het onderzoek, bijvoorbeeld de actie van een concurrent, meestal storende invloed.
Staat tegenover endogene variabelen. Zie ook ‘Endogene variabelen’.
Exoneratie – Het ontlast zijn van aansprakelijkheid. Door het opnemen van een exoneratiebeding of clausule in een overeenkomst bevrijdt de ene partij (A) zich ten opzichte van de andere partij (B) van
aansprakelijkheid. Als partij B zich door ondertekening van de overeenkomst hiermee akkoord ver-
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klaart, ziet hij af van zijn recht tot aansprakelijkstelling in geval van schade waarvoor partij A aansprakelijk is.
Expandable banner – Een banner die wordt vergroot en/of uitklapt wanneer men met de muis over
de banner heen gaat en weer inklapt en/of verkleint wanneer men met de muis van de banner afgaat. Expandable banners kunnen erg nuttig zijn en er leuk uitzien. Men moet echter oppassen dat
het niet irritant wordt voor bezoekers die in de buurt van de Banner ergens op willen klikken en telkens met hun muis over de banner gaan waardoor ze een vergroting krijgen waar ze eigenlijk niet op
zitten te wachten.
Expansieprijs – Extreem lage penetratieprijs.
Ex-partner – Als ex-partner kun je na overlijden van je vroegere partner recht hebben op een partnerpensioen.
Expediteursaansprakelijkheidsverzekering – Verzekering van de aansprakelijkheid van de expediteur
voor verlies van en/of materiële schade aan zaken van derden. Volgens art. 8:60 e.v. van het Burgerlijk Wetboek is de expediteur degene die zich bezighoudt met het doen vervoeren van zaken; hij is
dus niet de vervoerder, tenzij hijzelf het vervoer verricht. Zie ook ‘Exoneratieclausule‘.
Experience rating – Tarieven van verzekeraars zijn o.a. gebaseerd op een groot aantal waarnemingen
met betrekking tot schadefrequentie en -hoogte. Met name in collectieve contracten wordt wel vastgelegd dat de tariefstelling van jaar tot jaar laat afhangen van de in het voorgaande jaar behaalde
resultaat op het betreffende contract.
Experiment – Proef waarbij de onderzoeker de invloed van een verandering in een instrument tracht
vast te stellen. De overige instrumenten worden constant gehouden. We kennen laboratoriumexperiment (smaak- en geurtesten) en veldexperiment (winkeltest of testmarkt). Zie ‘Vraagschatting’.
Experimentele fout – Een altijd waarschijnlijke variatie die bij herhaling van een experiment verwacht mag worden.
Experimentele methode – Bij de experimentele methode worden de producten een tijdje tegen verschillende prijzen in verschillende winkels verkocht. Na de proefperiode wordt gekeken wat de beste
prijszetting is gebleken.
Expert (1) – Deskundige, die de schade begroot. De expert wordt in de praktijk meestal aangewezen
door de verzekeraar, maar ook de verzekerde kan een expert (de contra-expert) aanwijzen, die in
sommige gevallen (o.m. bij brandverzekering) tevens in beginsel door de verzekeraar wordt betaald.
Wanneer beide partijen een expert aanwijzen, benoemen deze een arbiter, die bij gebrek aan overeenstemming tussen de experts een eindoordeel omtrent de hoogte van de schade velt.
Expert (2) – Specialist op een bepaald vakgebied die in staat is om zijn kennis en zijn vaardigheden op
effectieve en efficiënte wijze in te zetten. Centraal staan details die als alarmsignalen functioneren
zonder dat de specialist het zich bewust is. Bijvoorbeeld: Een man komt het park uitgelopen met een
racket in zijn ene hand en een tennisbal in zijn andere hand. In het park is een mooie tennisbaan en
een grote vijver. Wat is hier aan de hand? a) die man gaat tennissen; b) die man heeft zijn hond uitgelaten; c) die man is wezen vissen; d) die man heeft getennist. Een expert ziet het meteen. Die man
heeft zijn hond uitgelaten, want iemand die naar de tennisbaan gaat, heeft zijn tennisspullen niet in
zijn handen, maar in zijn tas.
Expertinterview – Zie ‘Autoriteitenonderzoek’.
Expertise (1) – Het vergaren, toepassen en ontwikkelen van kennis en vaardigheden voor eigen gebruik of om deze door te geven aan anderen.
Expertise (2) – Het proces voor de schadevaststelling door een of meer experts. Het honorarium van
de expert(s) en de overige kosten voor de schadevaststelling worden de expertisekosten genoemd en
worden in de meeste gevallen door de verzekeraar gedragen.
Expertisekosten – Het totaalbedrag van honorarium en kosten van een expert voor het verrichten
van een expertise, in het bijzonder voor het begroten van een schade. De kosten van de door de verzekeraar benoemde expert komen ten laste van de verzekeraar. De kosten van een door de verzekerde aangestelde expert kunnen niet ten laste van de verzekeraar worden gebracht.
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Expertiserapport – Zie ‘Schadetaxatierapport’.
Expiratiedatum – De expiratiedatum is de datum dat een contract of afspraak afloopt. Bijvoorbeeld
de einddatum van een verzekering of rent vastperiode.
Expliciete benadering – Zie ‘Gedragsmotivatiemodel’.
Exploitatiekosten (1) – Totale kosten tenzij anders vermeld (bij natuurlijk persoon inclusief gewaardeerd loon en vergoeding voor eigen vermogen).
Exploitatiekosten (2) – 'Verkennend onderzoek'. In dit onderzoek worden over alle waargenomen
verschijnselen direct hypothesen opgesteld die in een ander soort onderzoek pas worden getoetst.
Zie ‘Autoriteitenonderzoek’.
Exploitatiekostenverzekering – Voornamelijk in de branche brand voorkomende verzekering tot
dekking van de extra kosten die na een materiële schade moeten worden gemaakt om te bereiken
dat de exploitatie van de getroffen instelling zoveel mogelijk kan worden voortgezet. Deze verzekeringsvorm is speciaal bedoeld voor instellingen met een ideële doelstelling zoals ziekenhuizen.
Exploitatiekostenverzekering – Zie ‘Extra-kostenverzekering’.
Exploitatieratio – Zie ‘Kengetallen’.
Exploitatiewinst – Nettowinst plus rente vreemd vermogen.
Exploot – Het exploot is de door een deurwaarder opgemaakte akte waarin deze verslag doet van
het betekenen, ofwel het officieel overhandigen van een gerechtelijk stuk zoals een dagvaarding of
een vonnis.
Exploratief onderzoek – Onderzoek gericht op het ontwikkelen van hypothesen om bepaalde verschijnselen te verklaren. We vragen ons af: waarom gebeurt dit, waarom reageren consumenten zo?
Het onderzoek moet een aantal mogelijke verklaringen geven, hypothesen, die men dan later op
juistheid kan testen. Het is een soort verkennend onderzoek.
Exploratiefase – Fase in het productontwikkelingsproces waarin men ideeën verzamelt voor nieuwe
producten.
Explosie – In de zin van de brandverzekering wordt hieronder verstaan: een gehele of gedeeltelijke
vernieling onmiddellijk veroorzaakt door een eensklaps verlopende hevige krachtsuiting van gassen
of dampen. Ontploffingen kunnen worden onderscheiden in een reactie-ontploffing (de snelle verbranding van gas of stof, waarbij de expanderende verbrandingsgassen schade veroorzaken) en een
vatontploffing (ontstaat wanneer de zich in een vat bevindende samengedrukte gassen of dampen
een zodanige druk op de wand van het vat uitoefenen dat dit openbarst). Bij de brandverzekering
wordt explosie gelijkgesteld met brand onverschillig of hierbij ook brand is ontstaan. Zie ook ‘Ontploffing’.
Export (1) – Men spreekt van export wanneer een onderneming vanuit haar thuisbasis goederen
naar het buitenland exporteert.
Export (2) – Het omzetten van een bestand vanuit het bronformaat in een ander formaat zodat het
door een ander programma gelezen kan worden. Als u bijvoorbeeld een brief in `Microsoft Word`
heeft geschreven en u wilt deze aan een vriend geven die `Word Perfect for Windows` heeft, dan
dient u het `Word`-document in een `Word Perfect`-formaat te exporteren.
Export kredietverzekering – Een verzekering die aan de verzekerde dekking verschaft tegen het risico, dat hij verlies lijdt doordat hij de onder de verzekering vallende factuurbedragen in verband met
exporttransacties niet, of slechts gedeeltelijk, in euro's in Nederland ontvangt.
Exportcombinatie – Een organisatie, gesticht door een aantal kleinere ondernemingen, die voor de
aangesloten leden op buitenlandse markten explorerende en wervende activiteiten verricht. Zie ook
‘Exportvereniging’.
Exporteur – Ondernemer die goederen naar het buitenland uitvoert.
Exportmarketing – Verkopen van bestaande en voor het binnenland ontwikkelde producten op een
buitenlandse markt.
Exportvereniging – Zie ‘Exportcombinatie’. De juridische vorm kan anders zijn.
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Exposure (1) – 1) Bereik van een medium. 2) Totaal aantal keren dat een consument geconfronteerd
is met een boodschap. Zie ‘Confrontatie’.
Exposure (2) – Potentiële schadelast die een herverzekeraar door middel van de in het herverzekeringscontract geregelde mate van risico-overdracht, overneemt van een cedent. In meer algemene
zin: de mate waarin men betrokken is bij een bepaald financieel risico.
Exposure (impression) – 1) Bereik van een medium. 2) Totaal aantal keren dat een consument geconfronteerd is met een boodschap. 3) Het gemiddeld aantal keren dat een persoon een banner, of
meer algemeen: een advertentie, te zien krijgt.
Exposure Draft (Anglicisme) – Een Exposure Draft is een voorstel om te komen tot een IFRS (International Financial Reporting Standard). De IASB heeft in haar werkplan drie soorten projecten die moeten leiden tot uniforme regels voor grote beursfondsen: ‘actieve projecten’, ‘onderzoeksprojecten’
en ‘overige onderwerpen’. Zie IFRS 2004/2005, een special voer politieke en inhoudelijke ontwikkelingen met betrekking tot IFRS van Deloitte (auteurs R.L. ter Hoeven, C.J.A. van Geffen en E.H. Bos).
Expressieve productwaarden – Zie centrale productwaarden.
Expressieve waarde van een product – De waarde die een oplossing biedt in de expressieve behoeften van de consument d.w.z. de behoefte aan de uitdrukking van de eigen persoonlijkheid van de
gebruiker.
Extended cover clause – Clausule in de goederentransportverzekering op Engelse condities, inhoudende dat de verzekering van kracht blijft tijdens deviatie, onwillekeurige vertraging van het vervoer
en gedwongen lossing, herlading en overlading van de zaken, alsmede tijdens enige andere wijziging
in het oorspronkelijke reisschema.
Extended coverage – De titel van de Engelse en Amerikaanse uitgebreide gevarendekking die aan de
brandpolissen aldaar wordt gehecht. Aparte verzekering ervan is soms wel te realiseren. Er zijn enkele markante verschillen met de uitgebreide gevaren die in Nederland aan een brandpolis worden
toegevoegd. De extended coverage bevat onder meer ontploffingsschade.
Extended interview – Zie ‘Diepte-interview’.
Extended maintenance-dekking – Zie ‘Onderhoudstermijn’.
Extended product – De directe eigenschappen van het product en de toegevoegde eigenschappen in
het product (attributen). Zie ‘Augmented product’ en ‘Uitgebreid product’.
Extensible HyperText Markup Language – Extensible HyperText Markup Language is de volledige
naam voor XHTML en is een uitgebreidere versie van HTML bedoeld om XML files te kunnen tonen
aan bezoekers van webpagina's. Zie voor meer info XHTML
EXtensible Markup Language – EXtensible Markup Language is de volledige naam voor XML. Het is
een variant van HTML en kan gebruikt worden om webpagina's mee op te bouwen. Zie meer bij XML.
Extensie – Een extensie is in internet termen het toevoegsel aan een bestand of domeinnaam. Zo kan
een extensie bijvoorbeeld .doc, .pdf (bij bestanden) .com of .nl (bij domeinen} zijn. Bestand extensies
worden ook wel metadata genoemd, aangezien ze achtergrondinformatie over bestanden bevatten.
.Doc wil bijvoorbeeld zeggen dat het bestand een Word document is. Een bestand extensie is in principe 3 karakters lang. Een uitzondering is bijvoorbeeld .html, een uitzondering die door Microsoft
midden jaren 90 werd geïntroduceerd in plaats van .htm. Ook domeinnaam extensies bevatten
metadata in die zin dat je kunt herleiden uit welk land een site komt of wat voor een type site het is.
.nl wil zeggen dat het om een Nederlandse site gaat, .gov dat het om een Amerikaanse overheidssite
gaat, etc.
Extensieve marktbewerking – Marktbewerking gericht op de gehele markt.
Externe analyse – Het inventariseren en bestuderen van alle relevante trends, feiten en ontwikkelingen in de externe omgeving; e.e.a. ten behoeve van beleid; onderscheid tussen macro-omgeving
(niet beheersbaar en niet beïnvloedbaar en meso-omgeving (niet beheersbaar, wel beïnvloedbaar).
Externe en interne analyse – De onderneming maakt deel uit van de omgeving. In de externe analyse
als stap van het strategische planningsproces probeert men vast te stellen welke veranderingen zich
in de omgeving voordoen. Daarbij hoeft men niet de gehele omgeving te analyseren. De vastgestelde
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'business we are in' heeft immers de relevante omgeving reeds afgebakend. Onderzocht worden: de
vraag, het aanbod en omgevingsfactoren. Uit de analyse blijken kansen en bedreigingen. In de interne analyse tracht men de sterke en zwakke punten van de onderneming zelf op te sporen, bijvoorbeeld de relatieve sterkte/zwakte ten opzichte van concurrenten. Onderzocht worden: financiën,
organisatie, R&D, productietechnologie en productiecapaciteit.
Externe factoren – Culturele, sociale en persoonlijke factoren die invloed uitoefenen op het koopgedrag van de consument en op zijn waardering voor alternatieven en keuzecriteria. Als gevolg van
externe factoren zijn consumenten dus verschillend. Zie ‘Exogene factoren’.
Externe informatiebronnen – Externe bronnen zijn ondermeer instanties die al informatie voorhanden hebben (zoals het CBS en de KvK) en informatie die (middels interviews, enquêtes en observatie)
ter beschikking staat.
Externe integratie van informatiesystemen – Integratie van het interne informatiesysteem met een
of meer externe informatiesystemen.
Externe jaarrekening – Jaarrekening die is opgesteld volgens de wettelijke eisen (uit het BW), bestemd voor het afleggen van verantwoording aan de aandeelhouders (bij een BV/NV).
Externe link – Een externe link of externe koppeling is een hyperlink die naar een webpagina op een
andere website verwijst. Een voorbeeld zijn alle links die terug te vinden zijn in de zoekresultaten van
bijvoorbeeld de zoekmachine Google, deze bevatten een link naar een andere website. Een externe
link hoeft overigens niet per definitie in een nieuw venster te openen. Dit kan wel bereikt worden
door gebruik te maken van de target-attribuut die de a-element op kan nemen. De stricte doctype
declaratie heeft de target-attribuut voor de betreffende element echter niet opgenomen in zijn DTD
en zal hiermee dan ook niet valideren wanneer je wel een target-attribuut toepast.
Externe marketing omgeving – Externe niet beheersbare factoren waarmee de marketeer bij de
formulering van zijn beleid rekening dient te houden. Onderscheid macro- en mesofactoren.
Externe omgevingsfactoren – Voorbeelden: afnemers, concurrentie, distributie (meso) en economisch, juridisch, ecologisch, demografisch en cultureel klimaat (macro).
Externe randvoorwaarden – Zie ‘Externe omgevingsfactoren’.
Externe verslaggeving – 1) Berichtgeving van bedrijven (in het bijzonder naamloze vennootschappen) aan hun aandeelhouders en andere partijen waar zij zaken mee doen (zoals vakbonden, ministeries, publiek). De berichtgeving betreft meestal de jaarrekening en het jaarverslag van de directie.
Om buitenstaanders de mogelijkheid te bieden bedrijven onderling te vergelijken heeft de overheid
modellen opgesteld waaraan de vormgeving van de jaarrekening moet voldoen. 2) Subdiscipline in
de bedrijfseconomie die zich in het bijzonder bezig houdt met de berichtgeving aan derden.
Externe zoekmachine optimalisatie – Externe zoekmachine optimalisatie is een vorm van optimalisatie waarbij er van buitenaf een website geoptimaliseerd wordt. Externe zoekmachine optimalisatie
wordt ook wel off-site optimalisatie genoemd, zie aldaar voor een uitgebreid uitleg.
Extra aflossing – Een aflossing die u, hetzij verplicht (opgelegd door de geldverstrekker), hetzij vrijwillig, doet boven het bedrag dat u in de gekozen hypotheekvorm af moet lossen.
Extra eigen risico – Een eigen risico, dat de verzekeringnemer vrijwillig overeenkomt met de verzekeraar boven het verplicht eigen risico, e.e.a. tegen genot van een korting op de premie'.
Extra premie storten – U kunt extra premie storten naar de verzekeringsmaatschappij en daarmee
de looptijd van uw verzekering verkorten of uw periodieke premie verlagen.
Extractieve bedrijven – Bedrijven die door de natuur geproduceerde goederen winnen zoals steenkool, olie, gas etc.
Extractieve goederen – Door de natuur geproduceerde goederen, zoals steenkool, olie, gas etc.
Extra-kostenverzekering – Komt voor als zelfstandige verzekering in welke gevallen de dekking is aan
te merken als variant van de bedrijfsschadeverzekering. Gedekt worden de extra kosten die tijdelijk
moeten worden gemaakt om na een materiële schade de werkzaamheden voort te zetten totdat de
materiële schade is opgeheven (vgl. de extra kosten of exploitatiekosten verzekering bij non-profit
instellingen of de computer-extra kostenverzekering). Komt ook voor als dekkingsuitbreiding bij beUitgeverij Streutker
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paalde verzekeringen, waarmee naast de in hoofdzaak gedekte schade ook een aantal bijkomende
kosten is meeverzekerd (vgl. de reisverzekering).
Extrapolatie – Op basis van een spreidingsdiagram van een correlatie tussen twee grootheden vaststellen van waarden voor de afhankelijke variabele buiten het bekende gebied van waarden van de
onafhankelijke variabele. In feite trekt men de regressielijn door.
Extrapoleren – Afleiden van een waarde uit een grafiek buiten het waarnemingsgebied door de grafiek door te trekken.
Extra-role-gedrag – Het gedrag dat nuttig is binnen een organisatie, maar dat niet in de functieomschrijving is vastgelegd. In een PFP (pay for performance) beloningssysteem vindt salarisbetaling
plaats op basis van vergoeding voor het leveren van de activiteiten die in de functieomschrijving zijn
vastgelegd. Nadeel is dat mensen weinig tijd willen besteden aan activiteiten, zoals onderlinge advisering of personeelsactiviteiten die nuttig zijn voor de samenhang in een organisatie, maar die niet
formeel in een functieomschrijving opgenomen kunnen worden.
Extrinsieke beloning – Een extrinsieke beloning wordt in geld uitgedrukt of kunnen in geld omgezet
worden, zoals bonussen in contanten, aandeelopties en winstdelingen. Prestatiebeloning is meestal
een vorm van extrinsieke beloning. Tegenover de extrinsieke beloning staat de intrinsieke beloning.
Extrinsieke motivatie – Motivatie die mensen hebben voor het leveren van een prestatie op basis
van een beloning die hen wordt voorgehouden: een diploma, een geldbedrag of enige andere materiële of immateriële (bijvoorbeeld de status of de familie-eer) tegemoetkoming. Tegenover extrinsieke motivatie staat intrinsieke motivatie.
EXW – Ex works
Eye camera test – Een vorm van onderzoek waarbij via een camera de oogbewegingen van de proefpersoon worden nagegaan. Ook wordt de kijktijd vastgesteld. Van belang bij advertenties en verpakkingen.
E-zine – Afkorting voor 'electronic magazine', een andere naam hiervoor is webzine. Dit is in feite de
Web-pendant van een tijdschrift. Elke week of elke maand worden op een website nieuwe artikelen
gepubliceerd, terwijl de oude ook nog in het archief te lezen zijn. Dit biedt alle voordelen van een
traditioneel tijdschrift, terwijl de distributiekosten minimaal zijn.
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F
F.A.Q., F.A.Q. list, F.E.P. document – Afkorting van Frequently Asked Questions, hetzelfde als VGV,
Veel Gestelde Vragen. Om niet telkens alle vragen te hoeven beantwoorden, worden veel voorkomende vragen en bijbehorende antwoorden in een apart bestand gezet (volgens de Amerikaanse
manier van Q&A, Question (vraag) and Answer (antwoord). De FAQ List is een lijst met bestanden die
allemaal veelgestelde vragen en antwoorden over een onderwerp bevatten. Het FEP document (afkorting van Frequently Encountered Problems) is een document dat veel voorkomende problemen
met hun oplossingen opsomt.
F.E.P. document – Zie ‘F.A.Q.’.
F.O.B. (free on board) – Handelsbegrip. Alle kosten tot aan het punt van verlading, inbegrepen uitvoerkosten zijn voor rekening van de verkoper.
F.R.A.T. – Afkorting voor een parameter die kan gebruikt worden voor de segmentering van een
klantenbestand in een database. F.R.A.T. staat voor: F) Frequency (hoe vaak komt shopper X bij retailer Y); R) Recency (hoe lang is het geleden dat shopper X voor de laatste keer bij retailer Y kocht?); A)
Amount (hoeveel besteedt shopper X bij retailer Y); T) Type of Product (welke producten koopt
shopper X bij retailer Y?). Op basis van deze gegevens wordt een score berekend die gebruikt wordt
om shoppers te segmenteren naar hun winkelgedrag. Zie ook ‘RFM’.
F.T.P. – Zie ‘File transfer protocol’.
FAA – Free from all average
Fabricagekosten – 1) Alle kosten die nodig zijn om een product te maken, exclusief verkoopkosten
[euro/periode]. Zie ook: bedrijfseconomische-modellen.nl {Kostencalculatie}. Synoniem: productiekosten. 2) Alle kosten die nodig zijn om een product te maken, exclusief algemene kosten en verkoopkosten [euro/periode] {Externe Verslaggeving}.
Fabricagekostprijs – 1) Toegestane fabricagekosten per eenheid product bij massaproductie [euro/stuk]. Zie ook: bedrijfseconomische-modellen.nl {Kostencalculatie}. Zie ook: commerciële kostprijs
en standaardkostprijs. 2) Verwachte fabricagekosten per eenheid product bij stukproductie [euro/stuk] {Kostencalculatie}. 3) Misconceptie: werkelijke fabricagekosten per eenheid product [euro/stuk] {Kostencalculatie}. 4) Misconceptie: werkelijke fabricagekosten van de afzet [euro/periode]
Fabrieksagent – Zie ‘Handelsagent’.
Fabrieksmerk – Merk dat door de fabrikant aan een artikel is meegegeven.
Fabrikant – De onderneming die het eindproduct maakt.
Fabrikantenmerk – Zie ‘Fabrieksmerk’.
Face to face-groep – Primaire directe groep waarmee een consument een directe persoonlijke relatie
onderhoudt, zoals gezin, buren, vrienden, kennissen en collega's. Van elk van deze groepen maakt de
consument deel uit. De groep fungeert veelal als referentiegroep (imitatie en acceptatie).
Facebook – Facebook is een Amerikaanse profielensite. Facebook wordt gezien als een van de voorbeelden van web 2.0 applicaties. Web 2.0 staat voor de 'tweede generatie' internet waarbij andere,
nieuwe op gebruikers gerichte toepassingen voorop komen te staan. Het woord Facebook wordt
gebruikt om aan te geven dat men een foto plaatst, refererend aan de site Facebook.
Facilitaire diensten – Het leveren van apparatuur en zo nodig deskundig personeel ter ondersteuning
van de diensten.
Facilitators – Organisaties welke een dienstverlenende rol spelen ter ondersteuning van de koop- en
verkooptransacties. Voorbeelden: transportondernemingen, banken, reclamebureaus etc.
Facilities Management – Het uitvoeren, op basis van een meerjarig contract, van het beheer en de
exploitatie van een groot deel van de IT-¬faciliteiten van een cliënt.
Facings – Het aantal eenheden van een artikel dat naast elkaar gepresenteerd wordt.
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Factor A (1) – De factor die aangeeft wat de pensioenaangroei is geweest in een bepaald jaar. Je
pensioenuitvoerder moet je jaarlijks een opgave verstrekken van de factor A. Je hebt de factor A
nodig om je jaarruimte te kunnen berekenen.
Factor A (2) – Een herverzekeringscontract waarbij de cedent de optie heeft een risico wel of niet te
cederen, uiteraard onder toepassing van de in het herverzekeringscontract overeengekomen limieten en condities, maar de herverzekeraar de plicht heeft het gecedeerde risico te accepteren. Een
dergelijk herverzekeringscontract wordt ook wel optional treaty genoemd.
Factoring – Overdragen van vorderingen (debiteuren) aan een financieringsinstelling die tegen vergoeding risico van wanbetalingen en administratiekosten draagt. Dit is een vorm van debiteurenfinanciering waarbij de debiteurenportefeuille wordt uitbesteed aan een extern bedrijf (factormaatschappij) dat zorgt voor de afhandeling van de debiteuren. Het externe bedrijf, de factor, neemt de
afhandeling van debiteuren over en ontvangt daarvoor meestal een percentage van de omzet. Het
bedrijf dat de debiteuren uitbesteedt ontvangt direct bij verkoop het verkoopbedrag minus een percentage van de factormaatschappij.
Factortheorie – Methode ter vaststelling van iemands persoonlijkheid. Uitgaande van persoonlijkheidsbepalende factoren worden beweringen opgesteld waarop door de proefpersoon antwoord
moet worden gegeven. Aan de hand van de gegeven antwoorden kan men iemands persoonlijkheid
vaststellen.
Factuur – Rekening voor geleverde goederen of verleende diensten die voldoet aan de voorgeschreven vereisten. Zie ‘Koopovereenkomst’.
Factuurstelsel (1) – Als een ondernemer verplicht is om een factuur uit te reiken (bij leveringen en
diensten aan andere ondernemers) is hij in beginsel BTW verschuldigd overeenkomstig het factuurstelsel. Daarbij is het tijdstip van de verschuldigdheid van de BTW gekoppeld aan het tijdstip waarop
de ondernemer de factuur uitreikt of uiterlijk had moeten uitreiken.
Factuurstelsel (2) – Methode voor het berekenen van de verschuldigde omzetbelasting, waarbij
wordt uitgegaan van de verzonden facturen.
Facultatief semi-obligatoire herverzekering – Een herverzekeringscontract waarbij de cedent de
optie heeft een risico wel of niet te cederen, uiteraard onder toepassing van de in het herverzekeringscontract overeengekomen limieten en condities, maar de herverzekeraar de plicht heeft het
gecedeerde risico te accepteren. Een dergelijk herverzekeringscontract wordt ook wel ‘Optional treaty’ genoemd.
Facultatief-obligatoire herverzekering – Herverzekering, waarbij de verzekeraar met de herverzekeraar is overeengekomen dat deze de in de overeenkomst omschreven risico's in herverzekering zal
accepteren, maar dat de verzekeraar de vrijheid heeft deze risico's al dan niet aan te bieden.
Facultatieve herverzekering – Herverzekering, die door een verzekeraar op incidentele basis met een
herverzekeraar wordt gearrangeerd in verband met een welomschreven verzekeringsovereenkomst
en waarbij de herverzekeraar niet tot acceptatie verplicht is (in tegenstelling tot obligatoire herverzekering).
Faillissement – Het faillissement of bankroet is een vorm van beslag op het gehele vermogen van de
failliet ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers. Indien een rechtspersoon of een natuurlijk
persoon niet langer aan zijn/haar betalingsverplichtingen kan voldoen ('insolvent' is), kan de rechtbank het faillissement uitspreken. Daarbij wordt door de rechtbank een curator benoemd. De taak
van de curator is in beginsel het te gelde maken van het vermogen van de schuldenaar, om de opbrengst daarna te verdelen onder de schuldeisers. Faillissement is, met andere woorden, een collectieve verhaalsprocedure.
Fair pricing – Bij monopolistische non profit organisaties is het verband tussen kosten en prijzen vaak
moeilijk te leggen. Daarom streven deze organisaties ernaar hun prijsbeleid als 'redelijk' te laten
overkomen. De prijsstrategie die dit 'prijsimago' tracht te bewerkstelligen, noemen we fair pricing.
Wordt veel toegepast bij overheden en publieke organen.
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Fair value (Anglicisme) – 1) Onder fair value (reële waarde, marktwaarde) wordt verstaan het bedrag
waarvoor een actief kan worden verhandeld of een verplichting kan worden afgewikkeld, tussen ter
zake goed geïnformeerde, tot een transactie bereid zijnde partijen, die onafhankelijk zijn (Raad voor
de Jaarverslaggeving (RJ)) [euro/stuk]. {Externe Verslaggeving}. Dit is de belangrijkste stelselwijziging
die via de IFRS-richtlijnen is doorgevoerd in de externe verslaggeving, zodat andere vormen om de
actuele waarde van activa te benaderen, zoals de netto-vermogenswaarde, de vervangingswaarde,
de bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde niet langer binnen de richtlijnen vallen. 2) Directe opbrengstwaarde minus de uitgaven noodzakelijk voor de verkoop (soms ten onrechte aangeduid als
verkoopkosten) [euro/stuk].
Fake copy listing – Wanneer een website de inhoud van een goedgeplaatste site kopieert en deze op
een andere site publiceert kan het voorkomen dat deze kopie even goed of zelfs beter scoort in de
zoekmachines dan de originele website en hierdoor verkeer steelt van de rechtmatige eigenaar. Anders dan bij Page jacking gaat het hier vooral om het stelen van verkeer.
False drop – Een zoekresultaat dat geheel niet relevant is bij de gekozen zoektermen. Oorzaak hiervan is in vele gevallen gewijzigde Content of spam.
Familiemerk – Het verschijnsel dat een fabrikant diverse artikelen onder dezelfde merknaam op de
markt brengt. Eén merk voor meerdere artikelen van het assortiment. Zie ook ‘Merk’.
Family grouping – Meestal worden goederen in de winkel uitgestald op basis van productie-, consumptie- of afzetverwantschap. Alle koffie en thee bij elkaar, een rek met zoutjes en andere hartige
kost.
Family life cycle – Zie ‘Gezinslevenscyclus’.
Fancy merk – Een huismerk, dat van een aparte naam wordt voorzien. Zie ook ‘Merk’.
FAQ – FAQ is de afkorting van Frequently Asked Questions wat staat voor veelgestelde vragen. De
term FAQ is afkomstig uit de Usenet nieuwsgroepen waar men veelgestelde vragen uit de nieuwsgroepen verzamelde. Door deze samen met de antwoorden te rubriceren verzamelde men een schat
aan vragen en antwoorden. Grote voordeel van een FAQ was dat de nieuwe gebruikers van een
nieuwsgroep niet telkens opnieuw de zelfde vragen hoefden te stellen. FAQs zijn zeer waardevol
voor zoekmachine optimalisatie. Een van de belangrijkste elementen van optimalisatie is content
generatie. Bij het creëren van een FAQ is men juist bezig met in te spelen op zaken waarnaar veel
zoekers op zoek zijn. We adviseren dan ook vaak om de site uit te bouwen met een FAQ gedeelte. In
het meest ultieme geval zal op basis van een trefwoorden analyse gekeken worden naar welke vragen voorkomen en zal men dan kijken of men hier antwoorden op kan creëren.
FAQ, FAQ list, FEP document – Afkorting van Frequently Asked Questions, hetzelfde als VGV, Veel
Gestelde Vragen. Om niet telkens alle vragen te hoeven beantwoorden, worden veel voorkomende
vragen en bijbehorende antwoorden in een apart bestand gezet (volgens de Amerikaanse manier van
Q&A, Question (vraag) and Answer (antwoord). De FAQ List is een lijst met bestanden die allemaal
veelgestelde vragen en antwoorden over een onderwerp bevatten. Het FEP document (afkorting van
Frequently Encountered Problems) is een document dat veel voorkomende problemen met hun oplossingen opsomt.
FAS – Free alongside ship
FASB (Anglicisme): Financial Accounting Standard Board – De toonaangevende instantie in het Verenigd Koninkrijk voor de externe verslaggeving. Zusterorganisatie van de ASB uit het Verenigd Koninkrijk en de IASB uit Europa (c.q. vasteland van Europa).
Fasen in reclameonderzoek – Tot de fasen in het reclameonderzoek behoren vooronderzoek, concepttesting (reclameconcepttekst), pretesting (reclamekreet) en postzending (reclame-posttest).
Fast moving consumer goods – Consumptiegoederen met een hoge omzetsnelheid zoals veel levensmiddelen.
Fast moving parts – Zie ‘Fast moving consumergoods’.
Faulty workmanship – Zie ‘Defective workmanship’.
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Favicon – Een favicon is een icoon dat is geaccosieerd met een website. Het is doorgaans een klein
vierkant plaatje in .ico-formaat welke door sommige browsers getoond wordt in de adresbalk bij het
bezoeken van de site. Vaak wordt dit plaatje ook geplaatst bij de bookmark indien een website in de
bookmarks (favorieten) wordt opgenomen.
FC&S – Free of capture and seizure
FCA – Free carrier
Feature – Ned.: Kenmerk. Al of niet functioneel bewust aangebracht (gebruiks-)kenmerk waardoor
het product of merk zich onderscheidt van andere producten of merken. Zie ook productdifferentiatie.
Feedback – Terugkoppeling, het effect beoordelen van bepaalde omstandigheden die wijzigen. Reactie op communicatie.
Feedback geven - Beschrijven van het gedrag of werk van de ander met als doel dit gedrag of werk
positief te veranderen.
Feedback ontvangen - Openstaan voor de beschrijving van een ander op jouw gedrag of werk.
Feitelijk monopolie – Hiervan is sprake als één bedrijf alle concurrenten uit de markt heeft verdrongen, of via het octrooi het alleenrecht heeft verworven voor de fabricage van een goed. In dit laatste
geval is spreekt men ook wel van een technologisch monopolie.
Feitelijke handeling – Een handeling zonder beoogd rechtsgevolg. Zie ook ‘Rechtshandeling’.
FEP document – Zie FAQ.
FFA – FFA is de afkorting van Free For All, ofwel een linkfarm. Zie aldaar voor meer informatie.
FIA – Full interest admitted Zie ook ‘Policy proof of interest’.
fico – Financieel conglomeraat
Fictieve deelnemersjaren – De jaren die meetellen voor de berekening van je pensioen, terwijl je in
die periode niet in dienst was bij je huidige werkgever. Fictieve deelnemersjaren (of: dienstjaren)
ontstaan bij waardeoverdracht.
Field research – (Veldonderzoek). Onderzoek, waarbij gegevens die nog niet eerder verzameld zijn
(zgn. primaire gegevens), verzameld moeten worden middels onderzoeksmethoden als observatie,
registratie, enquête en interview. Field research staat tegenover ‘Desk research. Zie ‘Veldonderzoek’.
Field research (1) – Marktonderzoek, waarbij gegevens die nog niet eerder verzameld zijn, verzameld
moeten worden middels onderzoeksmethoden als observatie, registratie, e’nquête en interview.
Field research staat tegenover desk research. Zie ‘Veldonderzoek’.
Field research (2) – Ook ‘Fieldwork’. De term lijkt in te houden: onderzoek buiten de onderneming,
maar dat is slechts ten dele waar. Ook het verzamelen van secundaire gegevens bij desk research kan
buiten de onderneming geschieden, zoals het verzamelen van gegevens in bibliotheken. De beste
formulering van ‘Field research’ of ‘Fieldwork’ is: het verzamelen van primaire gegevens. Zie ook
‘Desk research’.
Fieldwork – Zie ‘Field research’, ‘Veldwerk’.
FIFO – (Anglicisme): ‘First In First Out’. Een methode van voorraadregistratie waarbij de goederen
waarvoor als eerste een factuur is ontvangen ook als eerste in de boeken komen te staan bij verkoop.
Dit kan leiden tot verschillen tussen de economische voorraad en de technische voorraad, omdat
vaak toch de exemplaren die het laatst binnengekomen zijn vooraan komen te staan in magazijn en
als eerste worden uitgeleverd. Deze methode staat tegenover de LIFO-methode: Last In First Out.
Filatelistenverzekering – Speciale verzekeringsvorm voor postzegelverzamelaars. Hierop is de verzameling ten huize van de verzekerde gedekt, maar ook delen daarvan tijdens overbrengen naar/van
en verblijf op tentoonstellingen, alsmede tijdens het rondzenden langs en verblijf bij andere verzamelaars. De verzekering geschiedt op zogenaamde all-riskscondities.
File transfer protocol (FTP) (1) – Dit is het meest gebruikte standaardprotocol om bestanden te versturen of te ontvangen. Het bestand kan software, tekst, beeld, video of geluid zijn. Na het opgeven
van naam en wachtwoord kunnen bestanden verstuurd (upload) worden of ontvangen (download)
worden. Een uitzondering is Anonymous FTP, waarbij men eerst als naam anonymous opgeeft en als
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wachtwoord (indien gewenst) het e-mailadres. Deze standaard wordt door alle besturingsprogramma's ondersteund, zodat tussen UNIX- en Windows- of zelfs Macintosh-bestanden uitgewisseld
kunnen worden.
File Transfer Protocol (FTP) (2) – File Transfer Protocol is een systeem waarmee u software en gegevensverzamelingen kunt binnenhalen op uw PC.
Filmverzekering – Verzekering die beschermt tegen schade of verliezen ten gevolge van onheilen bij
de productie van bioscoopfilms, radioreportages, tv-documentaires, fotoreportage, commercials en
andere audiovisuele producties. De dekking kan bestaan uit een breed scala van elementen, zoals de
verzekering van de cast, de filmnegatieven, de gebruikte apparatuur e.d.
Filter – Google gebruikt verschillende filters die op de Zoekresultaten losgelaten worden om zo de
resultaten nog verder bij te schaven naar perfectie. Bepaalde pagina's worden door de filters uit de
resultaten gehaald maar het domein blijft wel gewoon vindbaar. Een filter is dus iets anders dan een
Penalty welke het hele domein uit de index verwijderd en blokkeert voor herindexatie.
Final pay system – Eindsalarissysteem. Zie ook ‘Pensioengrondslag’.
Finale-afnemer – (Of ‘Finale consument’). Staat tegenover industriële afnemer. Een finale afnemer
neemt goederen en diensten af ter bevrediging van eigen behoeften.
Finaleconsument – (Of ‘Finale afnemer’). De term finaal duidt op het feit dat de consument de allerlaatste schakel in de bedrijfskolom vormt; de uiteindelijke consument. Zie ook ‘Consument’.
Finalekwijting – Kwitantie waarin wordt getekend voor een algehele en definitieve (schade)regeling
c.q. betaling. Mochten er achteraf feiten of omstandigheden aan het licht komen die een heropening
van de zaak wettigen, dan kan een finale kwijting soms toch worden opengebroken.
Finalevraag – Staat tegenover de afgeleide vraag. De finale vraag is de vraag van uiteindelijke kopers.
Financial leasing – Vorm van leasing waarbij het contract voor onbepaalde tijd wordt aangegaan en
in principe niet opzegbaar is. Economisch eigendom en risico ligt bij de gebruiker. Zie ook ‘Leasing’.
Financieel actief – Volgens IAS 32 vallen onder een financieel actief: a) Liquide middelen op de balans; b) Een eigen-vermogen-instrument in een andere partij (bijv. aandelen); c) Recht om liquide
middelen of een ander financieel actief van een andere partij te ontvangen (o.a. leningen en obligaties); d) Recht om financiële instrumenten met een andere partij te ruilen onder voorwaarden die
potentieel voordelig zijn (valutaswaps of renteswaps).
Financieel feit – Gebeurtenis waardoor veranderingen ontstaan in de posten op de balans en/of de
resultatenrekening.
Financiële bijsluiter – De aanbieder van alle complexe financiële producten dient op eerste verzoek
van de consument een financiële bijsluiter te verstrekken. Dit moet kosteloos gebeuren en de verzekeraar moet de financiële bijsluiter ook op zijn website plaatsen. Onder complexe producten vallen:
verzekeringen met een beleggingselement, hypothecaire kredieten met aflossing uit een levensverzekering, combinatieproducten of beleggingsobjecten. In de financiële bijsluiter moet de verzekeraar
melden of het om spaarproducten, verzekeringsproducten, beleggingsproducten of leenproducten
gaat. Bovendien moet de verzekeraar aangeven welke risico’s het product met zich meebrengt, de
kosten specificeren die onder het product vallen, de uiteindelijk (verwachte) opbrengst en de gevolgen van tussentijdse beëindiging. Een consument kan in één oogopslag zien hoe groot het risico is
van het complexe financiële product: Hoe hoger het risico, hoe zwaarder de last dat het mannetje
draagt. Voor beleggingsproducten moeten een neutraal en pessimistisch scenario bevatten.
Financiële dienst – Een in art. 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) gedefinieerd begrip:
aanbieden, adviseren, bemiddelen, herverzekeringsbemiddeling, optreden als clearinginstelling, optreden als gevolmachtigd agent of als ondergevolmachtigd agent, het verlenen van een beleggingsdienst. Zie ook ‘Aanbieden’, ‘Adviseren’, ‘Bemiddelen’, ‘Financieel product‘.
Financiële dienstverlener – Een in art. 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) gedefinieerd
begrip: degene die een ander financieel product dan een financieel instrument aanbiedt, of die adviseert, bemiddelt, herverzekeringsbemiddelt, optreedt als gevolmachtigd agent of optreedt als ondergevolmachtigd agent. Zie ook ‘Aanbieden’, ‘Adviseren’, ‘Bemiddelen’, ‘Financieren‘.
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Financiële herverzekering – Een mengvorm tussen herverzekering enerzijds en een financiële transactie tussen verzekeraar en herverzekeraar anderzijds. Door de verzekeraar (de cedent) wordt tegen
premiebetaling een beperkte hoeveelheid verzekeringsrisico overgedragen aan de herverzekeraar,
maar daarnaast vindt tegelijkertijd een fondsopbouw plaats, waaruit de contractueel vastgelegde
schades worden betaald. Zijn de betaalde schades aan het eind van de looptijd van het contract lager
dan verwacht, kan het niet gebruikte deel van de betaalde premie, samen met de beleggingsopbrengsten daarop, geheel of gedeeltelijk aan de cedent worden teruggestort. ls er aan het eind van
de periode een tekort, dan kan zijn geregeld dat de cedent premie moet bijbetalen. Deze contracten
zijn per definitie tailor-made en komen voor in talloze variaties.
Financiële instrumenten – 1) Posten op de debetzijde van de balans die onderdeel uitmaken van de
liquide middelen: vorderingen, effecten en andere kortlopende waardepapieren alsmede derivaten
die bedoeld zijn om risico’s af te dekken. 2) Alle posten op de balans (debet en credit) die een recht
of een verplichting vormen om liquide middelen te ontvangen of te leveren, dus inclusief debiteuren,
crediteuren, beleggingen en verplichtingen {Financiering}. 3) Alle posten op de balans (inclusief bijvoorbeeld langlopende hypotheken) waarover een onderneming financiële risico’s loopt, zoals krediet-, prijs-, valuta- en liquiditeitsrisico’s {Externe verslaglegging}. 4) Volgens IAS39: een overeenkomst die leidt tot een financieel actief bij een partij en een financiële verplichting of een eigenvermogensinstrument bij een andere partij {Externe verslaglegging}.Volgens de internationale standaarden moeten alle posten waar een onderneming risico over loopt opgenomen worden op de balans
zodat andere partijen op de hoogte zijn van deze risico’s.
Financiële onderneming – Een in art. 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) gedefinieerd
begrip: een beheerder, een beleggingsinstelling, een beleggingsonderneming, een bewaarder, een
clearinginstelling, een financiële dienstverlener, een financiële instelling, een kredietinstelling of een
verzekeraar. Zie ook ‘Verzekeraar’.
Financiële vaste activa – Vaste activa die bestaan uit kapitaalgoederen, zoals deelnemingen in andere maatschappijen, aandelen en andere financiële vorderingen. Deze zijn bedoeld om zo mogelijk
invloed uit te oefen in andere bedrijven. De term is wettelijk voorgeschreven voor BV’s en NV’s om
hun balansposten te rubriceren {Externe Verslaggeving}. Zie ook: bedrijfseconomische-modellen.nl.
De post staat naast de materiële vaste activa en de immateriële vaste activa. Naast de financiële
vaste activa, kunnen er ook effecten op de balans staan onder de post vlottende activa.
Financiële verplichting – Volgens IAS 32 vallen onder een financiële verplichting: a) Verplichting om
liquide middelen of een ander financieel actief aan een andere partij over te dragen; b) Recht om
financiële instrumenten met een andere partij te ruilen onder voorwaarden die potentieel nadelig
zijn (valutaswaps of renteswaps).
Financiële zoekmachines – Financiële zoekmachines zijn gespecialiseerd in financiële informatie.
Vaak geven ze overzichten van wat er op de beurs gebeurd. De meeste grote zoekmachines bieden
ook een financiële zoekmachine aan. Daarnaast zijn er specialistische zoekmachines zoals The Motley
Fool en FinanceWise. Vaak zijn deze zoekmachines opgezet met als subdoel om betere relaties te
krijgen tussen de zoekmachine in kwestie en hun financiële doelgroep de aandeelhouders. Die proberen ze te binden door de beste zoekmachine en nieuwstool te bieden.
Financier – Een persoon, bedrijf of organisatie die geld beschikbaar stelt om de financiering van een
bedrijf te regelen en daarbij meer of minder inspraak krijgt in de bedrijfsvoering.
Financieren – 1) Aantrekken van vermogen (eigen vermogen en vreemd vermogen) om de beschikking te krijgen over de kapitaalgoederen die nodig zijn om een onderneming te leiden. Dat kan door
een lening (van de bank of derden) of door krediet (van de leverancier) of door zelf geld beschikbaar
te stellen in de vorm van eigen vermogen. Deze variant van financieren wordt ook wel ‘passieve financiering’ genoemd. 2) Het verstrekken van vermogen aan derden door een ondernemer in het
kader van de uitoefening van zijn bedrijf, bijvoorbeeld door goederen te leveren op krediet. Deze
variant van financieren wordt ook wel ‘actieve financiering’ genoemd. 3) Beschikbaar stellen van geld
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door derden aan een ondernemer in de vorm van vreemd vermogen of eigen vermogen op basis van
inspraak in de bedrijfsvoering.
Financiering – 1) Het aantrekken van vreemd vermogen of het inzetten van eigen vermogen om de
aanschaf van een of meer kapitaalgoederen mogelijk te maken. 2) De wijze waarop het vermogen
van een onderneming is opgebouwd met als doel om alle kapitaalgoederen te kunnen betalen op het
moment dat dit vereist is. 3) Subdiscipline binnen de bedrijfseconomie die zich bezig houdt met de
wijze waarop bedrijven geld kunnen aantrekken om hun bedrijfsvoering te realiseren.
Financieringsclausule – Clausule waarin is vastgelegd dat met betrekking tot een of meer verzekerde
objecten een financiering is gesloten en dat de verzekeraar in geval van schade deze zal (moeten)
afrekenen met de financieringsinstelling, tenzij deze akkoord gaat met betaling aan de verzekerde
zelf. Komt o.a. voor bij brandverzekering op roerende zaken en bij motorrijtuigenverzekering.
Financieringskosten – Financieringskosten zijn alle kosten die ontstaan in verband met het afsluiten
van een hypotheek, zoals taxatiekosten, notariskosten (hypotheekakte), kosten NHG en de afsluitprovisie.
Financieringsstructuur – Ook wel vermogensstructuur genoemd; de samenstelling van het vermogen, bestaan de uit eigen vermogen, lang vreemd vermogen (hypothecaire lening, lang bankkrediet)
en kort vreemd vermogen (kort bankkrediet, rekening courant, crediteuren).
Financiersvergoeding – Een aannemer berekent meestal een financieringsvergoeding over de termijnen die vóór het sluiten van de koop-/aannemingsovereenkomst zijn vervallen (reeds verschuldigd zijn). Bij een nieuwbouwwoning wordt vaak vanaf tekening of tijdens de bouw gekocht en zijn
dan ook al termijnen vervallen. De Belastingdienst ziet deze vergoeding niet als rente, maar als deel
van de koop-/aanneemsom. De financieringsvergoeding is daarom niet aftrekbaar.
FIOD - ECD – De FIOD is de opsporingsdienst van de Belastingdienst in Nederland; FIOD staat voor
'Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst'. ECD staat voor 'Economische controledienst'; de twee
diensten zijn organisatorisch samengevoegd tot één onderdeel van de Rijksbelastingdienst. De FIOD
werkt aan de volgende doelen: 1) het tegengaan van fiscale, financiële en economische fraude; 2) het
waarborgen van een integer beroeps- en bedrijfsleven; 3) de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit.
Firefox – Firefox, ook wel Mozille Firefox, is een gratis, open source, webbrowser. Firefox is voortgevloeid uit het open source project van Netscape Navigator. Firefox heeft zijn populariteit te danken
aan het feit dat ze minder vatbaar is voor spyware en virussen. Bij webontwikkelaars doet Firefox het
goed omdat ze beter omgaat met de W3C-standaard dan Internet Explorer.
Firewall – Een firewall is een gespecialiseerde computer die uw interne netwerk beveiligt. Het controleert van alle uitgaande en binnenkomende connecties of zij gevaar kunnen opleveren. Als dat zo
is, weigert de firewall de gegevens door te geven.
Firm bidding – Zie ‘Biedprijzen’.
First price – Is de Engelse term voor het laagste prijs product binnen een artikelgroep. Vaak gaat het
om een generiek product van lagere kwaliteit dan de andere referenties. Zie ook ‘Generiek product’.
Fiscaal aftrekbaar – Fiscaal aftrekbaar betekent dat iets van uw belastbaar inkomen aftrekbaar is,
zoals hypotheekrente en kosten die samenhangen met het verkrijgen van de financiering.
Fiscaal vertegenwoordiger (FV) – Ondernemer die in Nederland optreedt namens een buitenlandse
ondernemer op grond van een door de Belastingdienst verleende vergunning.
Fiscaal voordeel – Fiscaal voordeel is het bedrag dat u minder aan loonbelasting/inkomstenbelasting
en sociale premies hoeft te betalen in verband met onder andere hypotheekrenteaftrek.
Fiscale balans – 1) Onderdeel van het fiscale jaarverslag van een BV of NV waarin een onderneming
zijn belastingaangifte onderbouwt met een resultatenrekening en een balans zoals die volgens de
richtlijnen van de fiscus opgesteld moet worden. In deze regels kunnen overheidsmaatregelen verwerkt zitten die de doelstellingen van het overheidsbeleid ondersteunen. Bijvoorbeeld vervroegde
afschrijvingen om de investeringsactiviteiten te bevorderen. De fiscale balans staat naast de commerciële balans. 2) Onderdeel van het jaarverslag van een eenmanszaak dat is opgesteld conform de
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regels van de fiscus, omdat de fiscus de belangrijkste instantie is voor wie het jaarverslag wordt uitgebracht. Dit verslag kan dan ook dienen als onderbouwing van een kredietaanvrage bij een bank.
Fiscale eenheid omzetbelasting (FE) – Diverse ondernemingen die de Belastingdienst beschouwt als
één ondernemer voor de BTW.
Fiscale jaarrekening – Jaarrekening die is opgesteld volgens voorschriften die zijn vastgelegd in belastingwetten en die de bedoeling heeft de belastingdienst te informeren over het behaalde resultaat in
een bepaald boekjaar.
Fiscale oudedagsreserve – Een door binnenlandse belastingplichtigen die winst uit onderneming
genieten in hun onderneming opgebouwde pensioenreserve: de belastingheffing over een deel van
de winst wordt uitgesteld zodat vermogen voor de oude dag kan worden gespaard dat al of niet in de
onderneming kan worden geïnvesteerd.
Fiscale waarde – Waarde die roerende of onroerende goederen hebben op basis van de regels die
door de fiscus gehanteerd worden. Zo kan de belastingdienst regels geven voor de mogelijke afschrijving op vaste activa waardoor de waarde van bijvoorbeeld een gebouw op de fiscale balans
anders is dan op de commerciële balans.
Fixatieprovisie – Fixatieprovisie is de provisie die een aantal geldverstrekkers in rekening brengen
wanneer u uw hypotheek omzet naar een andere rentevastperiode.
Fixed fee – Een vooraf afgesproken vast bedrag per periode. Bijvoorbeeld een Banner op een prominente plaats op een bepaalde website voor een maand kost 150 euro. 150 euro is dan de fixed fee.
Fixe-verzekering – Zie ‘Flatverzekering op zaken’.
Flash – Een rich media bestandstype welke met een gelijknamig programma gemaakt kan worden.
Flash is een programma van Adobe (voorheen Macromedia). Door het gebruik van Actionscript kan
er veel interactie aan de gemaakte bestanden worden meegegeven. Met Flash kunnen vaak schitterende animaties gemaakt worden welke qua bestandsgrootte stukken kleiner zijn dan een geavanceerde Animated GIF.
Flash banner – Banner welke met Flash is gemaakt. Voordeel van Flash is dat er op een eenvoudige
manier banners gemaakt kunnen worden met meer interactie en meer animatie. Er hoeven niet,
zoals bij een Animated GIF, aparte plaatjes gemaakt te worden. Het bestand is vaak klein te houden
wat vaak belangrijk is bij het plaatsen van een banner. Een banner met een te groot bestandformaat
laad heel langzaam wat de website niet ten goede komt.
Flash film – Een film welke met Flash is gemaakt. Vaak zijn het animatiefilmpjes met veel interactie.
Voordeel van Flash films is dat er niet zoveel plaatjes gebruikt hoeven worden waardoor ook de bestandsgrootte in de hand te houden is.
Flat Fee Advertising – De kosten van het adverteren zijn onafhankelijk van het aantal bezoekers,
exposures of Click-Through's. De adverteerder betaalt een vast tarief voor een vaste periode. Formaten van banners. Zie onder banners.
Flex-bv – Tot 1 oktober 2012 kon men alleen een BV starten met een startkapitaal van 18 duizend
euro. Na die datum is deze eis vervallen. Schuldeisers hebben dus geen financiële zekerheid meer,
omdat de kapitaalbescherming niet meer vereist is. Voorts is er vanaf die datum meer ruimte om
aandelen over te dragen, aandelen zonder stemrecht uit te brengen en/of aandelen zonder recht op
winstdeling uit te brengen.
Flexibel gedrag – Indien zich problemen of kansen voordoen de eigen gedragsstijl veranderen teneinde een gesteld doel te bereiken. Gedragsbeschrijvingen: a) Verandert in geval van kansen of problemen de eigen gedragsstijl om gesteld doel te bereiken. b) Schakelt bij weerstand over op een aanpak die wel tot het gestelde doel leidt. c) Bewandelt zo nodig andere wegen om het doel te bereiken.
d) Weet, al naar gelang de situatie, variatie in de eigen gedragsstijl aan te brengen.
Flexibele break even analyse – Zie ‘Break even analyse’.
Flexibele pensionering – Regeling waarbij je als deelnemer, binnen bepaalde grenzen, zelf de pensioeningangsdatum kunt kiezen.
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Flexibiliteit – Zich gemakkelijk aan kunnen passen aan veranderende werkwijzen, werktijden, taken,
verantwoordelijkheden, beleidswijzigingen, omgeving en gedragingen van anderen.
Flexibiliteit, conceptuele – Het opbouwen van denkkaders of modellen en het formuleren van meervoudige concepties, hypothesen of ideeën op basis van complexe informatie. Gedragsbeschrijvingen:
a) Weet op basis van dezelfde gegevens verschillende scenario's te bedenken. b) Weet voor complexe situaties verschillende oplossingsrichtingen te bedenken. c) Kan buiten het eigen denkkader
treden. d) Weet tot nieuwe scenario's te komen wanneer gegevens en/of omstandigheden wijzigen.
Flickr – Flickr is een online foto zoekmachine (zie ook Afbeeldingen zoekmachines) die in 2004 is gelanceerd. In maart 2005 werd Flickr door Yahoo! overgenomen. Op deze fotoservice kunnen foto's
worden geplaatst, gedeeld en gezocht. Aan de gedeelde foto's kunnen verder ook nog voorwaarden
meegegeven worden voor gebruik van deze foto's. Het uploaden van een foto kan naast een browser
ook via e-mail of een mobiele telefoon. Flickr is in korte tijd uitgegroeid tot een populaire opslagplaats voor digitale foto's. O.a. bloggers maken veel gebruik van Flickr om foto's online te plaatsen.
Flickr maakt onderscheid tussen twee verschillende accounts. Op de eerste plaats is er een gratis
account waar per maand maximaal 100 megabyte aan foto's mee geupload mag worden. Daarnaast
kan er ook voor een account worden gekozen waarmee maximaal 2000 gigabyte aan foto's geupload
mag worden. Naast de fotoservice is het ook de mogelijkheid om video's te uploaden en te delen.
Floatingpolis – Komt voor bij brandverzekering. Een polis waarop onder een verzekerd bedrag de
zaken op verschillende adressen (onverschillig waar) verzekerd zijn.
Flow – Flow ervaar je als je volledig in een bezigheid opgaat, als je al je aandacht richt op de activiteit
waar je mee bezig bent. In flow kan je tot prestaties komen die op het topje van je eigen kunnen
liggen. Csikszentmihalyi schrijft zelf: “Wanneer ons zijn volledig opgaat in de werkingen van lichaam
en geest, wordt de activiteit waarmee wij op dat moment bezig zijn een doel op zich - leven op zich
wordt de rechtvaardiging van het bestaan. In de harmonieuze gerichtheid van de lichamelijke en
geestelijke energie, krijgt het leven zijn ware gestalte. Wanneer wij onze aandacht beheersen, betekent dit dat wij onze ervaring beheersen, en in feite dus de kwaliteit van ons leven. Wij moeten genoegen beleven aan de activiteit zelf, wij moeten beseffen dat niet het resultaat telt, maar de controle die wij krijgen over onze aandacht.” Flow geeft een diepe bevrediging aan degenen die haar ervaren. Csikszentmihalyi constateert dat veel mensen ook tijdens hun werk flow-ervaringen hebben.
Flow is het resultaat van de bezieling die mensen in hun werk leggen. Flow is een intrinsieke beloning
voor de aandacht die iemand aan zijn werk geeft en voor de mate waarin hij erin opgaat.
Flowchart – Zie ‘Stroomdiagram’.
FMS (Anglicisme): Flexible manufacturing system – Compleet systeem van door computers aangestuurde machines en robots om een reeks van gelijksoortige producten te kunnen plannen en maken. Het geheel van machines en mensen samen heet een FMS-cel.
Fnanciële dienstverlener – Een in art. 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) gedefinieerd
begrip: degene die een ander financieel product dan een financieel instrument aanbiedt, die adviseert, bemiddelt, herverzekeringsbemiddelt, optreedt als gevolmachtigd agent of optreedt als ondergevolmachtigd agent. Zie ook ‘Aanbieden’, ‘Adviseren’, ‘Bemiddelen’.
FOB – Free on board
Focussen – Als je je focus scherp weet te houden, blijken belemmerende gedachten, twijfels of
daadwerkelijke obstakels overkomelijk te zijn. Je vergroot daardoor je kans op succes. Wat is focus
en hoe zet je hem in?
Focusstrategie – Concurrentiestrategie. Iemand die deze strategie hanteert richt zijn marketinginspanningen op één bepaald segment. Zie niche strategie.
Folder – Huis-aan-huis of vrij willekeurig verspreid reclamedrukwerk. In tegenstelling tot direct mail
is een folder niet geadresseerd. Selectief en onafhankelijk medium. Selectief: men maakt zelf uit
waar wel en waar niet. Onafhankelijk: men bepaalt zelf de druktechniek enz.
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Follow metatag – De "Follow metatag" geeft aan dat de zoekmachines de links op een pagina mogen
volgen tijdens het indexeren. De tegenhanger van "Follow metatag" is de "NoFollow metatag" waarbij de links logischerwijs niet gevolgd mogen worden.
Follow the leader pricing – Deze term komen we tegen bij going rate pricing. In het knikpunt van de
geknikte vraagcurve is sprake van een soort evenwichtsprijs, die eigenlijk alleen door de marktleider
kan worden doorbroken. Als de andere (kleinere) aanbieders de prijsveranderingen van de marktleider volgen, spreken we van follow the leader pricing. Zie ook ‘Premium pricing’.
Follow-the-leader – Hierbij worden de prijzen van de individuele aanbieder afgestemd op de prijzen
van een marktleider of in overeenstemming met andere aanbieders. Voorbeeld: hypotheekrentes bij
banken.
Follow-up – Vervolgactiviteit.
Fonds – 1) Stichting die zich vooral richt op financiële zaken. 2) Bedrijf dat aandelen naar de beurs
brengt om het opgehaalde geld weer uit te zetten en daarvoor een lager dividend uitkeert, dan het
zelf behaalt dankzij haar specialistische kennis. Dit soort fondsen heet voluit: beleggingsfonds.
Fondskoers – De koers van een beleggingsfonds, dus een fonds dat geld aantrekt van beleggers en
dat weer uitzet in aandelen, obligaties of andere beleggingsobjecten.
Food index – Als Drug index van Nielsen. Hier wordt het onderzoek verricht bij levensmiddelenzaken.
FOR – De (fiscale) oudedagsreserve. Een belastingfaciliteit voor de zelfstandige ondernemer. Door
een toevoeging te doen aan de oudedagsreserve kun je als ondernemer belastingheffing uitstellen.
FOR – Free on rail
Forecast – Zie ‘Prognose’.
Forfait – Een forfait is een vaste, vooraf bepaalde som of tarief.
F-organisatie – Zie ‘Functionele organisatieopbouw’.
Formateur – Wordt door de koningin benoemd om een kabinet samen te stellen.
Formeel onderzoek – Het verzamelen van primaire gegevens door middel van bepaalde onderzoektechnieken, zoals observatie en interview. Het laatste meestal in de vorm van een steekproef.
Formele organisatie – Is de geplande ordening. Omvat de organieke structuur met de vaststelling
van de functies, taken en daaruit voortvloeiende bevoegdheden en verantwoordelijkheden.
Formule – Samenvatting van een bewerking, vorm gegeven in algemene termen. Het is een short-cut
van het oplossingspad. De hele planning van de oplossing is overbodig geworden, omdat de bewerking al is uitgevoerd met parameters. Parameters zijn grootheden die nog geen waarde hebben,
maar waar wel je wel mee kunt rekenen, bijv. REV = winst / gemiddeld eigen vermogen. Toepassing
van de formule betekent dat je alleen nog maar de parameters door de getallen hoeft te vervangen,
zodat je met zo weinig mogelijk denkwerk en rekenwerk de uitkomst kunt vinden. Formules moet je
kant en klaar herinneren, of je moet ze reconstrueren aan de hand van een simpele set met getallen
of enkele extreme waarden.
Formule van Camp – Formule die aangeeft bij welke bestelhoeveelheid de som van bestelkosten en
voorraadkosten minimaal is.
Formuledoos – Zie ‘Basiselementen bedrijfsformule’.
Formulering van het onderzoekprobleem – De bepaling van de onderzoeksdoelstelling(en) in termen
van 'het verzamelen van bepaalde gegevens, het onderzoeken van verbanden tussen variabelen en
het onderzoeken van bepaalde hypothesen'.
Formuleverkoop – Zie ‘Technieken van verkoop’.
Forum – Online community waarin mensen kunnen lezen over onderwerpen die hen interesseren en
waar men reacties kan plaatsen. Er kunnen hele conversaties gehouden worden wat iets weg heeft
van chatten. Echter bij chatten reageert men direct op elkaar. Bij een forum kan hier enkele minuten
tot enkele dagen (of weken bij een niet zo druk bezocht forum) overheen gaan. Ook gaat chatten
vaak over alledaagse onderwerpen terwijl fora in het algemeen altijd over een bepaald onderwerp
gaan. Toch zijn er ook fora waar je al je creativiteit (zin en onzin) kwijt kunt.
FOT – Free on truck
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Foto zoekmachines – Foto zoekmachines richten zich specifiek op het zoeken naar foto's en afbeeldingen. Flickr en Google Image Search zijn onder andere bekende voorbeelden van Foto zoekmachines. Zie voor meer info bij Afbeeldingen zoekmachines.
Fout van de eerste soort – Het ten onrechte verwerpen van een hypothese, die 'waar' is.
Fout van de tweede soort – Het ten onrechte accepteren van een hypothese die niet 'waar' is.
Foutenbronnen – Een aanwijsbare oorzaak van fouten in een onderzoek. Sommige fouten zijn te
vermijden, anderen kan men hoogstens onderkennen of veronderstellen.
FOV – Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland
FPA – Free of particular average
FPIL – Full premium if lost through peril insured against
Fractie – Beleggingseenheid in een levensverzekering, waarbij het verzekerde kapitaal afhankelijk is
van een belegging in een beleggingsfonds.
Fractievoorzitter – De afgevaardigden van één politieke partij in bijvoorbeeld de Tweede Kamer of
de gemeenteraad vormen samen een fractie. Aan het hoofd hiervan staat de fractievoorzitter.
Frame – Kader in een homepage, soort indeling waarin twee of meer sites kunnen worden weergegeven. Met behulp van HTML kan bij een webpagina worden aangegeven dat deze het scherm van
een browser in een aantal onafhankelijke gedeeltes, frames, moet verdelen. Ieder frame kan weer
een pagina bevatten. Deze pagina's kunnen onafhankelijk gewisseld worden. Dit kan bijvoorbeeld
gebruikt worden om navigatie makkelijker te maken door naast een scrollende hoofdtekst een inhoudsopgave te zetten die steeds in beeld blijft. Als een pagina uit meer frames bestaat, worden
deze meegeteld als aparte pageviews. Bijvoorbeeld: als een pagina uit 3 frames is opgebouwd, dan
telt dit als 3 pageviews. Soms wordt gezegd dat pageviews een 'overschatting' zijn van het bereik.
Immers, ook al is de pagina slechts gedeeltelijk opgebouwd voordat de bezoeker naar een andere
pagina doorklikt, dan nog telt deze pageview voor 100% mee.
Frames – Verschillende pagina's die gezamenlijk een website vormen. Elk frame heeft een eigen
broncode maar een van de frames bepaalt de plaatsing van de andere frames. Frames maken het
makkelijk om op een eenvoudige manier snel een website in elkaar te zetten en te bewerken. Helaas
kunnen zoekmachines niet zo goed met frames omgaan. Zij zien elk frame als een aparte pagina en
indexeren deze ook als zodanig waardoor de bezoeker bijvoorbeeld een pagina krijgt te zien met
alleen het menu. Voor sites met frames zijn natuurlijk ook oplossingen om wel goed in de zoekmachines te verschijnen. Echter voor nieuwe sites die zoekmachine optimalisatie toepassen is het altijd
aan te raden niet met frames te werken maar in plaats daarvan met een goed CMS of nog beter:
gebruik een template.
Franchise – Bedrag of percentage van de verzekerde som dat niet door de verzekeraar wordt vergoed als de schade onder dat bedrag of percentage blijft. Is de schade gelijk aan of groter dan de
franchise, dan wordt de volledige schade vergoed.
Franchise – Dat deel van je salaris dat niet meetelt voor de opbouw van je pensioen. Omdat je later
AOW krijgt, wordt vaak niet over je hele salaris pensioen opgebouwd. Het franchisebedrag is vaak
afgeleid van de AOW.
Franchisee – Eng: franchisenemer. Zie ‘Franchisenemer’.
Franchisegever (franchisor) – Degene die aan de franchisenemer het recht geeft een bepaald gespecialiseerd productie-, verkoop- of dienstverleningssysteem ten eigen bate toe te passen in ruil voor
een aandeel in de omzet of winst.
Franchiseketen – Een aantal bedrijven die op franchisebasis samenwerken onder een gezamenlijke
'vlag' bijvoorbeeld Hubo, McDonalds, enzovoort.
Franchisenemer (franchisee) – Iemand die middels een contract het recht heeft gekregen een gespecialiseerd verkoop- of dienstverleningssysteem toe te passen ten eigen bate.
Franchising – Samenwerkingsvorm waarin - op basis van contractuele binding - van elkaar losstaande
bedrijven samenwerken en waarin het ene bedrijf (franchisegever) tegen betaling van een bepaalde
vergoeding aan het andere bedrijf (franchisenemer) het recht verleent een merk of verkoopsysteem
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voor eigen gewin te gebruiken. De franchisenemer moet zelf zorgen voor een bedrijfspand en de
inrichting. De bedrijfsvoering vindt dan plaats op basis van een reeds bestaande bedrijfsformule zoals
bijvoorbeeld autodealers, Albert Heijn, Blokker of MacDonald. Het voordeel is dat men als kleine
ondernemer profiteert van de voordelen van een grote onderneming.De franchisegever verplicht
zich tevens de franchisenemer bij de exploitatie te ondersteunen. De franchisenemer mist een stuk
commerciële vrijheid, zoals: assortimentsbepaling, winkelinrichting, prijsvaststelling en promotie,
maar hij blijft als zelfstandig ondernemer het economische risico van zijn handelen dragen. We onderscheiden hard franchising (geringe commerciële zelfstandigheid van de franchisenemer) en soft
franchising (de franchisenemer heeft een zekere vrijheid ten aanzien van assortiments- en prijsbepaling).
Franchisor – Engels voor franchisegever. Zie ‘Franchisegever’.
Franco – Handelsbegrip. De vrachtprijs wordt betaald door de verkoper.
Fraudeverzekering – Verzekering die het verloren gaan van geld of geldswaardig papier als gevolg
van fraude (verduistering, valsheid in geschrifte, bedrog, oplichting of andere oneerlijkheden door
eigen personeel en door derden) verzekert. Wordt in veel gevallen in combinatie met een berovingverzekering gesloten.
Free For All pages – Free For All pages (FFA) zijn webpagina's waar men hun url gratis toe kan voegen. Hiervoor dient wel een emailadres toegevoegd te worden, welke vaak voor emailspamdoeleinden wordt gebruikt. Het is dus af te raden websites aan te melden bij Free For All pages.
Op sommige FFA's blijven aangemelde url's maar voor een beperkte periode op de website staan.
Een FFA is qua concept gelijk aan een linkfarm, zie aldaar voor meer informatie.
Free publicity – Ook ‘Publiciteit’. Free publicity is alle publiciteit waar geen kosten aan verbonden
zijn: gratis publiciteit. Dit kan positief zijn maar soms ook negatief. Wanneer een krant een artikel
schrijft over een bepaald product en het product de hemel in prijst dan is dit free publicity. Maar
wanneer dezelfde krant een artikel schrijft en het product volledig afkraakt is dit negatief maar nog
steeds free publicity. Zoals men vaak hoort: negatieve publiciteit is ook publiciteit. Toch is het natuurlijk het prettigst wanneer de publiciteit positief is. Het grote voordeel van free publicity is de
geloofwaardigheid, omdat de boodschap van een onafhankelijke bron komt. Dit voordeel heeft men
alleen als de boodschap positief is.
Free-continuous premium – Waardebon of puntensysteem waarbij de consument een cadeau ontvangt in ruil voor meerdere in het product verpakte waardebonnen of coupons.
Free-in-pack premium – Een promotie waarbij de consument een cadeau ontvangt op het moment
van en bij aankoop; cadeau zit in de verpakking.
Freelancer – Met freelancers worden meestal professionals in de zakelijke dienstverlening bedoeld.
Freelancers worden meestal gelijkgesteld aan zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). Dat klopt
grotendeels: freelancers hebben doorgaans geen personeel in dienst, zijn gespecialiseerd in hun vak,
en bieden hun kennis en ervaring in de vorm van diensten aan. Ze werken bovendien meestal alleen en ze investeren niet of weinig in bedrijfsruimte en bedrijfsmiddelen.
Free-mail-in-non-continuous premium – Een promotie waarbij de consument een extra (object,
geld, waardebon) ontvangt door een of meer 'aankoopbewijzen' in te sturen.
Free-on-pack premium – Een promotie waarbij de consument een cadeau ontvangt op het moment
van en bij aankoop; cadeau zit vast aan de verpakking.
Free-with-pack premium – Een promotie waarbij de consument een cadeau ontvangt op het moment van en bij aankoop; cadeau zit niet aan of in het product.
Freight equalization – Handelsbegrip. De koper betaalt de kosten die hij zou moeten betalen voor
het vervoer van de dichtstbijzijnde verkoper (concurrent) naar zijn bedrijf.
French en Raven – Sociaal psychologen French en Raven ontwikkelden een schema van zes bronnen
van macht. Zij maken ook een duidelijk onderscheid tussen macht en beïnvloeding. Zij stellen dat
macht een vorm van verstandshouding tussen twee personen is, waarbij het aannemelijker is dat een
poging tot beïnvloeding van een persoon meer succes heeft wanneer deze persoon de macht heeft.
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French en Raven maken onderscheid tussen zes soorten macht, namelijk: (1) Beloningsmacht; (2)
Bestraffingsmacht; (3) Gelegitimeerde macht; (4) Referentie macht; (5) Expert macht; (6) Informatie
macht.
Frequency gap – Mogelijkheid om een van te voren bepaalde hoeveelheid views van een banner aan
een bezoeker te tonen. Hierna zal de banner niet meer verschijnen maar zal daarvoor een andere
banner in de plaats komen.
Frequentie – Eng: frequency. 1) Het aantal malen dat een reclameboodschap in een gegeven periode
wordt verspreid. 2) Het gemiddeld aantal keren dat een advertentie (banner of button) is gezien door
de gebruiker binnen een bepaalde periode (bijvoorbeeld de duur van de bannercampagne). Ook de
frequentie kan alleen worden gemeten door middel van een cookie die het aantal geleverde adimpressies per gebruiker kan rapporteren. Panelmeting of een telefonisch onderzoek waarin de respondenten worden gevraagd welke sites zij in een bepaalde periode (afgelopen 14 dagen, afgelopen
3 maanden, wel eens, enzovoort) hebben bezocht kan inzicht geven of een campagne nog andere
effecten heeft gehad.
Frequentiepolygoon – Grafiek waarbij in het midden van elke klasse de frequentie door middel van
een punt wordt aangegeven. Daarna worden deze punten door lijnen verbonden.
Frequentietabel – Een in tabelvorm weergegeven frequentieverdeling. Meestal twee variabelen in
een matrix. Zie ‘Frequentieverdeling’.
Frequentieverdeling (1) – Het aantal waarneming dat in een bepaalde categorie valt. Zie ook ‘Absolute frequentieverdeling’, ‘Relatieve frequentieverdeling’ of ‘Cumulatieve frequentieverdeling’.
Frequentieverdeling (2) – Ook ‘Frequentietabel’. Groeperen en daarna groepsgewijs weergeven van
een massa cijfers om daarin inzicht te verkrijgen. Deze weergave geschiedt meestal in een frequentietabel of frequentieverdeling. We onderscheiden diverse frequentieverdelingen: 1) de absolute
frequentieverdeling: hierbij vult men de uitkomsten van waarnemingen zelf in een frequentieverdeling in; 2) de binomiale frequentieverdeling: frequentieverdeling van de uitkomsten van een steekproef getrokken uit een verzameling met slechts twee soorten elementen; 3) de discontinue frequentieverdeling: deze heeft betrekking op verschijnselen die slechts een aantal duidelijk te onderscheiden waarden kunnen aannemen (zoals het aantal kinderen in een gezin); 4) de continue frequentieverdeling: heeft betrekking op verschijnselen die elke waarde kunnen aannemen (temperatuur, lengte); 5) de gecumuleerde frequentieverdeling: hierbij worden de absolute frequenties steeds bij elkaar
opgeteld. Men kan dan bijvoorbeeld uit de frequentietabel direct vaststellen hoeveel mensen ouder
zijn dan 30 jaar, hoeveel er ouder zijn dan 50 jaar, enzovoort; 6) de gecumuleerde relatieve frequentieverdeling: hierbij worden de per klasse gevonden percentages bij elkaar opgeteld, zodat bijvoorbeeld direct uit de tabel kan worden afgelezen hoeveel procent van de bevolking ouder is dan 30
jaar, hoeveel procent er ouder is dan 50 jaar, enzovoort;7) de relatieve frequentieverdeling: hierbij
wordt de frequentie van elke klasse uitgedrukt in een percentage van het totaal aantal waarnemingen.
Frequently Asked Questions – Frequently Asked Questions is de volledige uitschrijving van de term
FAQ wat staat voor veel gestelde vragen. Zie voor meer info bij FAQ.
Freshbot – Freshbot is de naam van een Google spider welke op frequente basis pagina's indexeert
die zijn ge-updated. De andere spider van Google, de GoogleBot, indexeert 1 a 2 maal per maand
complete websites.
Freud – Sigmund Schlomo Freud (Freiberg (Moravië), 6 mei 1856 – Londen, 23 september 1939) was
een neuroloog uit Oostenrijk-Hongarije en de grondlegger van de psychoanalyse. Hij was van joodse
afkomst. Dit was de reden waarom hij aan het eind van zijn leven, na de overname van Oostenrijk
door nazi-Duitsland, moest vertrekken naar het Verenigd Koninkrijk. Hoewel Freuds theorieën en
methodes vandaag de dag nog steeds omstreden zijn, wordt hij gezien als een van de meest invloedrijke psychologen en denkers van de 20e eeuw. Freud stelde dat veel menselijk handelen voortvloeit
uit onbewuste motieven. In de marketing haakt men hierop in door bijvoorbeeld de symbolische
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waarde die een product of merk kan hebben te benadrukken. Ook maakt men gebruik van rationalisatie van emotionele koopmotieven.
Front Office – Al die, veelal fysieke, plaatsen waar klanten toegang kunnen krijgen tot de producten
en diensten van aanbieders. Denk bijvoorbeeld aan reisbureaus, lokale bankkantoren en assurantietussenpersonen.
Front service – Voor de afnemer zichtbare dienstverlening. De back service is de niet-zichtbare
dienstverlening. In een restaurant vormen de bediening, de ambiance en het betalingsgemak de
front service. De back service wordt gevormd door de inkoop en de keuken. Bij front service is de
aanwezigheid van de klant vereist.
Fronting – Een overeenkomst, waarbij een verzekeraar die over een vergunning beschikt (fronter of
fronting company) een polis/dekking afgeeft op een bepaald risico, voor en op verzoek van een of
meer andere partijen zonder deze over de vereiste vergunning beschikt/beschikken.
Fronting company – Een verzekeraar, die naar buiten toe optreedt als de verzekeraar van een bepaald risico, maar in feite 100% (of nagenoeg 100%) van het geaccepteerde risico heeft overgedragen
aan een andere verzekeraar, waarmee voor dat doel een overeenkomst is gesloten.
Front-office – Personeel dat direct in contact staat met de afnemer.
Frustratie – De mens kan niet in al zijn behoeften voorzien, hoewel sommige bijzonder intens worden gevoeld. De spanningen die daardoor ontstaan, leiden tot frustratie. Methoden om aan deze
frustratie het hoofd te bieden zijn: rationalisatie, projectie, ontsnappen aan de werkelijkheid, dentificatie en sublimatie.
FSR – Facilitair Samenwerkingsverband roc's. Het samenwerkingsverband probeert facilitaire bedrijfsprocessen bij roc's te optimaliseren.
FSR&CC – Free of strikes, riots and civil commotions
FTE – Staat voor fulltime-equivalent. Het is een rekeneenheid waarmee de omvang van een dienstverband of de personeelssterkte kan worden uitgedrukt. Eén fte is een volledige werkweek. Een
functie van 0,6 fte bijvoorbeeld is – uitgaande van een werkweek van 38 uur – een functie van 0,6 x
38 = 22,8 uur.
FTK – Financieel toetsingskader
FTP – FTP staat voor File Transfer Protocol. Met een FTP programma kan men files over en weer versturen van de ene computer naar de andere computer. Normaal gesproken is FTP verkeer tussen een
computer (de client) en een server. Dat kan een Game server zijn, of een voice server, internet host
(waar een website op draait) of iedere andere mogelijke server. Doordat FTP een zogenaamde "open
standaard" is kan iedereen FTP software ontwikkelen.
FTP files – FTP files zijn bestanden die via een FTP server via FTP (het File Transfer Protocol) toegankelijk zijn gemaakt. Voor FTP zijn twee partijen nodig: Een gewone computer met een client en een
server (FTP server) die via het internet (via TCP-IP) met elkaar verbonden zijn. Op de FTP server
draaien dan de FTP files. Zie voor meer info bij FTP.
FTP programma – Een FTP programma is een stuk software die het mogelijk maakt om via FTP (File
Transfer Protocol) bestanden (FTP files) tussen en computer en een FTP server te verzenden. Er zijn
twee types FTP programma's: 1. FTP client software; 2. FTP server software. Die dienen ertoe om de
communicatie tussen de computer en de server te laten lopen. Voorbeelden van Client FTP programma's zijn: WS-FTP (Windows) en Fetch (Mac).
FTP server – Een FTP server is een computer die fungeert als een server waarop files draaien die via
FTP (File Transfer Protocol) toegankelijk zijn. Voor FTP zijn twee partijen nodig: Een gewone computer met een client en een server (FTP server) die via het internet (TCP/IP) met elkaar verbonden zijn.
FTP zoekmachine – Een FTP zoekmachine maakt het mogelijk om via FTP (File Transfer Protocol) of
via het Web te zoeken naar files op FTP servers.
Fulfilment – Het organiseren, uitvoeren en verlenen van alle diensten die voortvloeien uit en/ of
volgen op DM-activiteiten. Hieronder vallen dus: de afwerking en behandeling van alle vormen van
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respons, de uitvoering van de orders, de administratie van de verkopen en de retouren, serviceverlening aan de afnemers en conversie.
Full interest admitted – Zie ‘Policy proof of interest’.
Full line pricing – Ook ‘Product line pricing’. Prijs-/assortimentsstrategie waarbij men de verschillen
tussen de soortgelijke producten in de productgroep onderstreept met prijsverschillen. Hiermee
appelleert men bij de consument aan denkbeelden over kwaliteitsverschillen en men richt zich op
consumenten met verschillende koopkracht. Er ontstaat een naar prijs en kwaliteit gedifferentieerd
aanbod. Bijvoorbeeld: systeem van prijsstelling, waarbij een hoofdartikel tegen een relatief lage prijs
wordt aangeboden en de noodzakelijke bij-artikelen tegen relatief hoge prijzen. Zie ook
‘Prijs/assortimentsstrategieën’.
Full service agency – Een marketingbureau of een reclamebureau dat alle vormen van dienstverlening kan verrichten incl. marktonderzoek. Full service bureaus beschikken vaak over een eigen veldwerkteam.
Full service reclamebureau – Reclamebureau dat zich naast het maken en plaatsen van advertenties
ook bezig houdt met o.a. marktonderzoek, marketingadviezen, sales promotion en/of merchandising.
Full service-groothandel – Zie ‘Soorten groothandel’.
Full Text Retrieval – Full Text Retrieval staat voor het doorzoeken van de volledige tekst van een
document. Dit kan bijvoorbeeld een web pagina zijn.
Fullline pricing – (Productline pricing). Hierbij worden verschillende delen van het assortiment die op
de één of andere wijze bij elkaar horen (op basis van consumptie- en/of gebruiksverwantschap) in
samenhang geprijsd. Dit is een assortimentsprijsbeleid waarbij men zich beperkt tot een aantal prijsniveaus waarvoor het hele assortiment wordt aangeboden. Voorbeeld : Een kledingzaak heeft een
bak met sokken voor 3,00, één met sokken voor 5,00 en één met sokken voor 10,00. Er zitten verschillende soorten sokken in de bakken, maar er wordt een eenheidsprijs gevraagd. De afkorting
HEMA (Hollandse Eenheidsprijzen Maatschappij) is van dit prijsbeleid afkomstig.
Full-maintenancedekking – Zie ‘Onderhoudstermijn’.
Fulltimer – Werknemer met een volledige dienstbetrekking.
Fun shopping – Zie ‘Shopping for run’.
Functie (1) – Een min of meer homogene groep activiteiten die binnen een organisatie wordt uitgeoefend. Een groep activiteiten die eenzelfde doel dient. Een goede functie voldoet aan een aantal
voorwaarden, onder andere: 1) de taken zijn gelijksoortig; 2) de taken zijn gelijkwaardig.
Functie (2) – Omschrijving van de rol of rollen die iemand moet uitoefenen binnen zijn aanstelling.
Voor een functie kan een advertentietekst geschreven worden waarin de takenpakketten (dus rollen)
van een persoon beschreven is. Voor een organisatie is een matrix op te stellen met op de ene as de
rollen die vervuld moeten worden en op de andere as de functies die ingevuld worden met personen. In de velden staan dan de takenpakketten die enerzijds tot een bepaalde rol behoren en anderzijds binnen een functie vallen.
Functiefamilie – Een verzameling van functies die een grote verwantschap met elkaar hebben.
Functiegerichte organisatiestructuur – Organisatiestructuur waarin de afdelingen gestructureerd zijn
op basis van de verschillende functies in de onderneming bv. inkoop, productie en verkoop.
Functiegroep – Elke familie bestaat uit een aantal functiegroepen. Een functiegroep is een verzameling van functies met vergelijkbare resultaten en gewenst gedrag. Een functiegroep bestrijkt een aantal schaalniveaus.
Functie-indeling (of functieclassificatie) – Het rangordenen van de functies in klassen/functiegroepen.
Functie-inhoud – De taken en verantwoordelijkheden in de functie.
Functiekarakteristieken – Dit zijn aspecten die medebepalend zijn voor de zwaarte (het niveau) van
de functie.
Functies van de groothandel – Naast het verbeteren van kwantitatieve verhoudingen in de bedrijfskolom door het overbruggen van tijd, afstand, hoeveelheden heeft de groothandel een functie in het
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verbeteren van de kwalitatieve verhoudingen door het vormen van een assortiment. De groothandel
verricht functies zowel voor de producent als voor de detaillist, waardoor de totale kosten van distributie worden verlaagd. Voor de mate waarin de functies worden uitgeoefend, zie ‘Soorten groothandel’.
Functies van de handel – Functies die worden verricht door de handelsgeledingen in de bedrijfskolom. De werkzaamheden van de handel worden ingedeeld in vier groepen: 1) collecteren (verzamelen) en distribueren (verdelen): verschillen in hoeveelheid worden overbrugd; 2) graderen en selecteren: het indelen van goederen in kwaliteitsklassen en het vormen van het assortiment; 3) opslag:
verschillen in tijd worden overbrugd; 4) transport: verschillen in plaats worden overbrugd.
Functievermenging – Een ongewenste combinatie van bovengenoemde controletechnische functies.
Functievoorschrift – Wiskundige omschrijving van het verband tussen een of meer gegevens (de xwaarde) en een afhankelijke variabele (de y-waarde). Er zijn veel standaardtypen: 1) de relatie tussen
x en y noemt men een rechte lijn; 2) de relatie tussen x kwadraat en y noemt men een parabool; 3)
de relatie tussen 1/x en y noemt men een hyperbool; 4) de relatie tussen x kwadraat en y kwadraat
noemt men een ellips; 5) in bijzondere gevallen (brandpunten vallen samen) is dit ook de relatie die
men een cirkel noemt.
Functiewaardering – Functiewaardering is het hulpmiddel waarmee op systematische en geobjectiveerde wijze de rangorde van functies in een organisatie kan worden bepaald. Met behulp van een
functiewaarderingsmethode wordt de zwaarte van functies vastgesteld en uitgedrukt in een (functie)niveau. Met behulp van een bezoldigingsregeling kan aan de (functie)niveaus een bepaalde beloningsstructuur worden gekoppeld.
Functioneel rabat – Korting die gegeven wordt op grond van de functionele plaats in de bedrijfskolom. In de praktijk: de korting aan grossier of detaillist. Zie handelsmarge.
Functioneel verband – Verband tussen twee of meer variabelen, waarbij de grootte van de ene variabele afhangt van één of meer andere variabelen.
Functionele afstand – Staat tegenover fysieke afstand. Het begrip functionele afstand duidt op het
aantal handelsschakels tussen de fabrikant en zijn uiteindelijke afnemers; als er sprake is van veel
schakels, dan noemt men dat een grote functionele afstand.
Functionele korting – (Functioneel rabat). Korting bedoeld als vergoeding voor de werkzaamheden
die worden verricht (de functie die wordt vervuld). Bijvoorbeeld de fabrikant geeft de grossier een
korting omdat deze voor hem de detaillist bewerkt. Zie ‘Prijskortingen’.
Functionele kosten – Uitsplitsing van de kosten naar hun functie in het bedrijfsproces: inkoop, productie, algemeen, verkoop. De categorie ‘algemeen’ is een restcategorie. Elke van deze groepen kosten kan weer opgebouwd zijn uit kostensoorten.
Functionele marketingorganisatie – De meest gebruikelijke organisatievorm van de marketingafdeling. De werkzaamheden zijn opgesplitst naar de verschillende marketingfuncties. Zie ook ‘Functionele organisatieopbouw’.
Functionele organisatie – Een vorm van lijnorganisatie waarbinnen een differentiatie naar functionele gebieden is toegepast.
Functionele organisatieopbouw – Ook ‘F-organisatie’. De bundeling van gelijksoortige werkzaamheden tot functies, waardoor elke functie door een vakbekwame specialist kan worden vervuld.
Functionele samenwerking – Er is sprake van functionele samenwerking wanneer verschillende ondernemingen ten aanzien van een bepaalde functie met elkaar samenwerken.
Functioneringsgesprek – Een regelmatig terugkerend gesprek tussen een medewerker en zijn chef
dat de begeleiding van de medewerker naar een optimale uitoefening van zijn functie beoogt. Het
gesprek behandelt onder meer de werkplanning en de -uitvoering, de werkomstandigheden en structurele problemen in het werk.
Fund raising – Wijze waarop men gelden van het (grote) publiek binnenkrijgt.
Fundamenteel onderzoek – Zie ‘Basic research’.
Fundamenteel wetenschappelijk onderzoek – Zie ‘Basic research’.
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Fundamentele vraagstukken – Vraagstukken waarin de centrale grootheid optreedt als gevraagde
grootheid, dus als grootheid waarvan de waarde berekend moet worden. Het gaat om vraagstukken
die een fundamenteel probleem van een ondernemer behandelen, zoals de berekening van de nettowinst, de kostprijs of het uurtarief. In het PAD van een fundamenteel vraagstuk staat de gevraagde
grootheid aan de top. De analyse van het probleem loopt van boven naar beneden en de bewerking
van beneden naar boven. Voorbeelden van deze berekeningen zijn te vinden via:
www.bedrijfseconomische-modellen.nl.
Fundamentenclausule – Bij de brandverzekering van opstallen wordt schade aan de fundamenten in
de meeste polissen uitgesloten. Wanneer de fundamentenclausule op de polis wordt geplaatst wordt
deze uitsluiting ongedaan gemaakt en wordt tevens dekking verschaft bij schade aan de fundamenten. Als fundamenten worden beschouwd, de ondergrondse delen van het gebouw die zich beneden
de laagst begaanbare vloer bevinden.
Fungibele goederen – Onderling uitwisselbare goederen. Men koopt op een beurs door middel van
een monster een bepaalde hoeveelheid in een bepaalde kwaliteit. Welke partij de koper geleverd
krijgt, weet hij niet: de goederen zijn fungibel.
Funneltechniek – Funnel = trechter. Een techniek van onderzoek waarbij de eerste vragen in een
onderzoek vrij algemeen zijn, maar waarbij de vragen langzamerhand worden toegespitst op het doel
van het onderzoek.
Furthering – Ondernemingsactiviteiten die erop gericht zijn niet alleen met afzetmarkten maar ook
met alle andere relevante publieksgroepen (kapitaalverschaffers, leveranciers, lokale bevolking, de
pers, de overheid e.d.) tot een bevredigende ruilrelatie te komen.
Fusie – Als verschillende, voorheen onafhankelijke ondernemingen opgaan in een nieuwe onderneming en als afzonderlijke rechtspersonen ophouden te bestaan. Verder is er sprake van fuseren wanneer een onderneming door een andere onderneming wordt overgenomen, waarbij deze laatste
haar rechtspersoonlijkheid behoudt, maar de eerste ophoudt als rechtspersoon te bestaan. Als fusie
wordt ook beschouwd het samengaan van voorheen onafhankelijke ondernemingen in een economische eenheid, terwijl zij als afzonderlijke juridische eenheden blijven bestaan. Samenvoeging van
twee bedrijven op basis van gelijkwaardigheid waarbij de directies van beide bedrijven gezamenlijk
een nieuwe directie vormen. Bij ongelijkwaardigheid is sprake van overname. Er zijn twee soorten
fusies: 1) Aandelenfusie, waarbij ruil van aandelen plaats vindt waardoor de oude bedrijven als zelfstandige onderdelen voortbestaan. 2) Bedrijfsfusie, waarbij ruil of samenvoeging van activa en passiva plaats vindt.
Fuzzy search – Een zoekopdracht waarbij ook resultaten gegeven kunnen worden indien woorden
fout zijn gespeld of deels zijn ingevuld. Zoek je in op "appel moes" dan zal Google je de mogelijkheid
geven om verder te zoeken op "appelmoes".
FVP – Stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering
FWD – Fresh water damage
Fysiek product – Tastbare materie, fysieke eigenschappen van een product. Zoals: samenstelling,
merknaam, verpakking, design, stijl, etc. (Engels: physical product). Zie ‘Product’.
Fysieke distributie – Alle handelingen (planning, coördinatie en uitvoering) die nodig zijn om de goederenstroom te verzorgen van de fabrikant tot aan de consument. Alle werkzaamheden die voor een
qua plaats, tijd en hoeveelheid juist afgestemde goederenstroom van producent naar consument
noodzakelijk zijn. Hieronder vallen intern transport bij producent, grossier en detaillist, voorraadvorming bij producent, grossier en detaillist, extern transport en administratie verbonden aan transport en voorraad.
Fysieke meeropbrengst – Zie meeropbrengst.
Fysieke opbrengst – Is de opbrengst niet in geld uitgedrukt, maar in fysieke eenheden zoals kg, liter,
balen, ton, barrel (vat van 159 liter) etc.
Fysiologische behoeften – Betreft de behoeften die niet zijn aangeleerd doch zijn aangeboren en te
maken hebben met ons lichaam: honger, dorst, seks e.d. Zie ‘Primaire behoeften’.
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G
GA – Gevolmachtigd agent
GAAP – GAAP staat voor Generally Accepted Accounting Principles. Meestal gaat het dan over de USGAAP, maar dat zijn slechts de GAAP die in de VS gelden en uit dien hoofde voor internationale bedrijven aantrekkingskracht hebben, omdat daarmee opname op de VS-effectenbeurzen mogelijk is.
Eigenlijk heeft ieder land zijn eigen systeem van GAAP. Dit staat dan als local-GAAP te boek. Binnen
Europa is een sterke ontwikkeling aan de gang om grote beursfondsen naar een gezamenlijke set van
standaarden te brengen: IFRS (International Financial Reporting Standards). Deze ontwikkeling is zo
sterk dat zij de aanpak via EG-richtlijnen inmiddels verdrongen heeft.
Gabor Granger techniek – Techniek die de prijsbeleving bepaalt d.m.v. het meten van de koopbereidheid bij verschillende prijsniveaus.
Gap-analyse – Analyse van het 'gat' tussen de gewenste toekomstige omzet en de verwachte toekomstige omzet bij ongewijzigd beleid.
Garageverzekering – Speciaal voor garagehouders ontwikkelde bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
met als specifieke kenmerken een dekking voor cascoschade aan de motorrijtuigen en de zich daarin
of daarop aanwezige zaken van klanten, die de verzekerde garagehouder onder zich heeft voor onderhoud, reparatie etc. De dekking omvat in het algemeen eveneens het WAM-risico van de eigen
motorrijtuigen, de motorrijtuigen van klanten gedurende de periode dat deze aan de garagehouder
zijn toevertrouwd en de tot zijn handelsvoorraad behorende voertuigen. Met betrekking tot de motorrijtuigen van klanten gaat de garagepolis voor op de verzekeringen die de klanten zelf hebben
afgesloten.
Garantie – De schriftelijke bevestiging door fabrikant of handelaar, dat hij gedurende een bepaalde
tijd instaat voor eventuele gebreken aan het artikel of dienst (productie- of installatiefouten). De
verzekering van de leverancier van een product, dat het product zal voldoen aan een bepaalde functionaliteit, prestige of aan bepaalde normen.
Garantie en waarborgregeling – Nieuwbouwwoningen worden vaak gebouwd onder een garantie,
zoals de garantie van het Garantie Instituut Woningbouw. Door deze garantie wordt de kwaliteit en
feit dat het huis wordt afgebouwd gegarandeerd, ook als de bouwondernemer failliet gaat. Gesubsidieerde woningen moeten in principe altijd onder een dergelijke garantie worden gebouwd. Een
koper heeft recht op afgifte van het waarborgcertificaat.
Garantie Instituut Woningbouw (GIW) – Het Garantie Instituut Woningbouw heeft als doel om de
kwaliteit van nieuwbouw koopwoningen te stimuleren en om het vertrouwen tussen kopers van
nieuwbouwwoningen en bouwondernemers te bevorderen. Het GIW stelt daarvoor regelgeving op,
in overleg met vertegenwoordigers van consumenten organisaties, de bouwondernemers en de Nederlandse gemeenten.
Garantie, Abstracte – Een verklaring van een bank of een verzekeraar, dat zij aan de begunstigde van
de garantie het bedrag van de schade zal betalen, die deze lijdt als gevolg van wanprestatie van zijn
wederpartij bij een in de garantie nader omschreven transactie.
Garantiecertificaat – Het garantiecertificaat is een bewijs dat wordt afgegeven door het Garantie
Instituut Woningbouw, waarmee wordt aangegeven dat nieuwbouwwoningen onder bepaalde kwaliteit worden gebouwd en gegarandeerd zullen worden (af)gebouwd.
Garantievermogen – Vermogen dat garant staat voor de voldoening van de verplichtingen aan de
reguliere schuldeisers. Het garantievermogen is opgebouwd uit het aandelenvermogen, de reserves
en de achtergestelde leningen. De voorziening vallen er niet onder, want die worden gerekend tot
het vreemde vermogen.
Garantieverzekering – Een verzekering die de verzekerde dekking biedt voor de schade en kosten die
voor hem ontstaan doordat hij uitvoering moet geven aan de bepalingen die zijn opgenomen in het
geldende garantie- of leveringscontract, e.e.a. tot maximaal het verzekerde bedrag per gebeurtenis,
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werk, product of dienst en in het totaal nooit meer dan het met de verzekeraar overeengekomen
maximumbedrag per verzekeringsjaar voor alle afgegeven garantiecertificaten tezamen. Garantieverzekeringen komen voor als productgarantieverzekeringen, waarbij de garantie op bepaalde eigenschappen (bijvoorbeeld corrosiebestendigheid, hechting, weersbestendigheid) van de verzekerde
producten wordt verzekerd, en als project garantieverzekeringen waarbij de garantie op een assemblage van meerdere producten (bijvoorbeeld een gebouw) is gedekt.
Garderobeverzekering – Een verzekering die de verzekerde garderobehouder dekking biedt voor
schade die voor hem ontstaat doordat hij in bewaring genomen kledingstukken moet vergoeden, die
tijdens de bewaarneming zijn beschadigd als gevolg van de in de polis genoemde gevaren (waaronder brand, diefstal, vermissing, verwisseling e.d.).
Gatekeeper – Een van de rollen in het industrieel koopproces. Gatekeepers zijn die mensen die in de
onderneming de informatiestroom beheersen. Zo kan bv. een secretaresse reclame drukwerk niet
doorgeven aan haar baas, voor wie het eigenlijk bestemd was. Zie ‘Decision making unit’.
Gateway page – Een pagina welke ontworpen is als entree tot een website. Gateway pages zijn
meestel ontwikkeld om een goede Ranking te verkrijgen in een specifieke zoekmachine. Het gebruik
van gateway pages is eigenlijk, met het oog op Zoekmachine optimalisatie, niet nodig. De hele website dient in orde te zijn en niet alleen de beginpagina. De meeste gateway pages vallen daarom al snel
onder Zoekmachine spam.
Gauss-kromme – Zie ‘Curve van Gauss’.
GBA – Gemeentelijke Basisadministratie
GBC – GBC staat voor Gedrags- en Beroepscode (voor accountants).
GCS – Geschillencommissie schadeverzekeraars
GDU – Gegevensdiensten UWV
Geaggregeerde marketing – Marketingbeleid waarbij men de markt ziet als een geheel, dus niet
segmenteert. Beleid waarbij men zich richt op de 'grootste gemene deler' in de markt. Zie ‘Ongedifferentieerde marketing’.
Geassumeerde – Deskundige op bepaald terrein, door een schatter (schade-expert) aangetrokken
om zich over een onderdeel van de schade te laten voorlichten.
Gebeurtenis – Een voorval of een reeks van met elkaar verbandhoudende voorvallen tengevolge
waarvan schade ontstaat.
Gebitschadeclausule – De waarde die een zaak voor de gebruiker, gelet op het gebruik dat hij ervan
maakt, vertegenwoordigt. Het bedrag hiervan is doorgaans hoger dan het bedrag dat bij verkoop
ervan worden verkregen. Indien vervanging mogelijk is, is de gebruikswaarde veelal gelijk aan de
vervangingswaarde. Zie ook ‘Dagwaarde’, ‘Vervangingswaarde’.
Geboekte premie – Het totaal aan premie dat de maatschappij voor alle verzekeringen ontvangt
inclusief de herverzekeringspremie. Zonder deze herverzekeringspremie wordt gesproken over 'Verdiende premie'.
Gebonden agent – Assurantietussenpersoon die alle zaken, of bepaalde categorieën daarvan, op
basis van gemaakte afspraken bij één bepaalde maatschappij onderbrengt, doch die niet bij deze
maatschappij in loondienst is.
Gebonden eigendom – Gebonden eigendom is een vorm van verkoop door de corporatie (soms met
korting), waarbij deze met de koper afspreekt de woning bij (door)verkoop als eerste aan te bieden
aan de corporatie. Daarbij wordt de winst of het verlies gedeeld. De corporatie beslist daarna of de
woning opnieuw verkocht wordt aan een volgende koper of opnieuw wordt verhuurd.
Gebouw – De als zodanig omschreven onroerende zaak met al wat daar deel van uitmaakt (waaronder bijgebouwen), en die naar aard en inrichting bestemd is om duurzaam ter plaatse te blijven. Gebouw omvat in het algemeen alles wat aard- en nagelvast is. Bij brandverzekeringen worden de fundamenten alleen tot het gebouw gerekend wanneer daar melding van wordt gemaakt. Wat verder
precies tot gebouw behoort wordt bepaald door opvattingen in het algemeen verkeer.
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Gebouwde aanhorigheden – Gebouwde aanhorigheden zijn aanbouwen en bijgebouwen die bij een
onroerende zaak horen. Voorbeelden hiervan zijn een schuur, garage en tuinhuis.
Gebouwde eigendom – Gebouwde eigendom is alle eigendom die is gebouwd of bebouwd.
Gebrek (eigen) – Een minderwaardige eigenschap die een soortgelijk voorwerp niet dient te hebben,
een gebrek of fout aanwezig in de verzekerde zaak zelf , zonder te zijn veroorzaakt door een van buiten komend onheil. 1) Bij veel verzekeringsvormen is schade door 'eigen gebrek' niet zonder meer
gedekt. 2) Bij de verzekering behorende tot de branche 'transportverzekeringen' is schade door eigen
gebrek in de regel uitgesloten van verzekeringsdekking. 3) Bij brandverzekeringen is eigen gebrek een
gedekte oorzaak. 4) Bij veel technische verzekeringen is eigen gebrek expliciet meeverzekerd. 5) Bij
sommige verzekeringen, waaronder de motorrijtuigverzekering, is eigen gebrek beperkt meeverzekerd. Men spreekt van een 'beperkt eigen gebrek' dekking wanneer schade als gevolg van eigen gebrek is meeverzekerd met uitzondering van de schade aan het onderdeel waarin het eigen gebrek
optrad.
Gebrekkig product – Een product dat door onvolkomenheden of fouten niet de veiligheid biedt die
men kan verwachten in aanmerking nemend de presentatie van het product, het te verwachten gebruik ervan en het tijdstip waarop het in het verkeer is gebracht. Een product is niet gebrekkig als de
kwaliteit tegenvalt of omdat er een nieuwere versie op de markt is gebracht. Naast alle relevante
omstandigheden zal de rechter eveneens kijken naar instructies of waarschuwingen die bijvoorbeeld
in de gebruiksaanwijzing worden gegeven.
Gebrekkige zaak – Een zaak is gebrekkig wanneer deze niet voldoet aan de eisen, die men in de gegeven omstandigheden aan de zaak mag stellen, en deze daardoor een bijzonder gevaar oplevert van
personen of andere zaken.
Gebruikelijke prijzen – Prijzen waaraan de consument zich door veelvuldig routinematig kopen heeft
gewend, in die zin dat hij lagere prijzen wantrouwt en hogere prijzen als onnodig duur afwijst. Zie
ook ‘Traditionele prijzen’.
Gebruiker – Een van de rollen in het koopproces. Degene die het goed of dienst 'consumeert' of er
mee werkt.
Gebruikersprofiel – Een omschrijving van de gebruiker in termen van referentievariabelen als sekse,
leeftijd, gezinsgrootte, enzovoort, en in termen van productgebruikscriteria zoals heavy users, light
users, enzovoort.
Gebruikerstest – Zie ‘Producttest’, ‘Go error en/of Stop error’.
Gebruiksfrequentie – Het aantal malen dat iemand van een bepaald product gebruik maakt in een
bepaalde periode.
Gebruiksgedrag – Het gedrag van de consumenten met betrekking tot het ge- en verbruiken van
goederen en diensten.
Gebruiksgoederen – Ook wel duurzame consumptiegoederen. Goederen die meer dan één keer
kunnen worden aangewend. Binnen gebruiksgoederen wordt een onderscheid gemaakt tussen minor
durables en major durables.
Gebruikshoeveelheid – Eng.: Usage rate. Personen zijn grote of kleine gebruikers van een product en
als zodanig te onderscheiden. We kennen: 1) zware gebruikers (heavy users): gebruik boven het gemiddelde; 2) mediumgebruikers (medium users): gebruik gelijk aan het gemiddelde - lichte gebruikers (light users): gebruik lager dan het gemiddelde - niet-gebruikers (non users). De waarde van de
gebruikshoeveelheid als koopgedragsegmentatievariabele is gering, als zij niet kan worden gekoppeld aan een andere variabele, zoals een demografische achtergrond.
Gebruiksintensiteit – Het gemiddelde gebruik per huishouding in een bepaalde periode.
Gebruikstest – Onderzoek waarbij de ondervraagde het desbetreffende product persoonlijk dient te
gebruiken. Later worden daarover vragen gesteld. Een voorbeeld is de producttest.
Gebruiksvriendelijkheid – In de wereld van internet staat gebruiksvriendelijkheid voor een website
welke voor iedereen toegankelijk en te gebruiken is, welke Browser of besturingssysteem men ook
gebruikt. Een goede gebruiksvriendelijkheid houdt mensen op een website en kan voor conversie
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zorgen. Een andere term hiervoor is Usability. Een website moet ook toegankelijk zijn voor slechtzienden of mensen die nog niet zo handig zijn met computers.
Gebruikswaarde – De waarde die een zaak voor de gebruiker, gelet op het gebruik dat hij ervan
maakt, vertegenwoordigt. Het bedrag hiervan is doorgaans hoger dan het bedrag dat bij verkoop
ervan worden verkregen. Indien vervanging mogelijk is, is de gebruikswaarde veelal gelijk aan de
vervangingswaarde. Zie ook ‘Dagwaarde’, ‘Vervangingswaarde’.
Geclusterde steekproef – Zie ‘Steekproef’.
Geconcentreerde marketing – Staat tegenover geaggregeerde en gedifferentieerde marketing.
Houdt in als strategie dat onderneming marktsegmenten onderkent en zich bewust op een of enkele
zich richt. Zie ‘Nichestrategie’ of ‘Focusstrategie’. Zie ‘Segmentatiestrategieën’.
Geconfirmeerd accreditief – Zie ‘Accreditief’.
Geconsolideerde jaarrekening – Een jaarrekening waarin de activa, de passiva en de baten en lasten
van de rechtspersonen die een groep vormen, als een geheel worden opgenomen.
Gecontracteerde zorg – Gecontracteerde zorg is zorg waarvoor een zorgverzekeraar voor zijn verzekerden een contract heeft gesloten met zorgaanbieders. In zo'n contract zijn bijvoorbeeld afspraken
gemaakt over de prijs en/of omvang van de zorg.
Gecumuleerd bereik – Het netto bereik van opeenvolgende nummers of uitzendingen van een specifiek medium.
Gecumuleerd bereik van x nummers – Term uit de mediaplanning. Aantal personen dat met tenminste een van de x nummers van een bepaald persmedium wordt geconfronteerd. Het betreft hier netto bereik.
Gecumuleerde (relatieve) frequentieverdeling – Zie ‘Frequentieverdeling’.
Gedekte gevaren – De gevaren waartegen verzekerd is. Wanneer een van deze gevaren leidt tot de
schade komt deze voor vergoeding in aanmerking.
Gedeputeerde Staten – Uit en door de leden van de Provinciale Staten gekozen. Onder voorzitterschap van de commissaris van de koningin vormt dit het dagelijks bestuur van de provincie, onder de
naam: het College van G.S.
Gedifferentieerd product – Product dat zich op enigerlei wijze onderscheidt van andere producten.
Gedifferentieerde marketing – Segmentatiestrategie waarbij de onderneming meer doelmarkten
onderscheidt en voor elke doelmarkt een geëigende marketingmix ontwikkelt. Ook wel differentiatiestrategie genaamd. Staat tegenover geaggregeerde en geconcentreerde marketing. Zie ‘Segmentatiestrategieën’.
Gedifferentieerde marktbenadering – Zie ‘Gedifferentieerde marketing’.
Gedragsanker – Gedragsankers zijn de zichtbare gedragingen die bij een competentie horen, welke
coachingsvragen je kunt stellen als manager en met welke tips deze competentie verder is te ontwikkelen bij de medewerker.
Gedragscode – Een via zelfregulering voor een bepaalde organisatie of beroepsgroep tot stand gekomen code die normen bevat waaraan die organisatie respectievelijk de leden van die beroepsgroep zich dienen te houden. Zie ook ‘Soft law’, ‘Zelfregulering’.
Gedragscode geïnformeerde verlenging – Gedragscode geïnformeerde verlenging en contractstermijnen particuliere schadeverzekeringen. Vanaf 1 januari 2010 mogen verzekeraars particuliere
schadeverzekeringen niet meer stilzwijgend verlengen. De verzekeraar moet verzekeringnemer tijdig
informeren over de op handen zijnde verlening. De stilzwijgende verlening, de automatische verlening die altijd plaats vond aan het einde van de looptijd, is dus niet meer toegestaan. Vanaf 1 januari
2010 moet de verzekeraar: Verzekeringnemer waarschuwen dat het contract afloopt en aangeven
welke opzegtermijn voor deze verzekering geldt. Verzekeringnemer duidelijk maken dat verzekeringnemer de mogelijkheid heeft om de verzekering te beëindigen. Maakt verzekeringnemer geen gebruik van de opzegmogelijkheid, dan wordt het contract weer met een jaar verlengd. Deze gedragscode is opgesteld door het Verbond van Verzekeraars en is bindend voor al haar leden. Vanaf 1 juli
2011 is deze regeling ook geldig voor zakelijke schadeverzekeringen. Daarbij moet het wel gaan om
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zakelijke relaties waarvan men mag aannemen dat de kennis op het gebied van verzekeren ongeveer
op het niveau van de consument ligt. Denk hierbij aan verzekeringen voor ZZP-ers of het kleinere
MKB.
Gedragscode Hypothecaire Financieringen – In de gedragscode hypothecaire financieringen zijn
regels vastgelegd die gelden voor instellingen die hypothecaire leningen verstrekken en zijn toegetreden tot de overeenkomst Zelfregulering Hypothecaire Financieringen; vrijwel alle hypothecaire
geldgevers zijn toegetreden tot deze overeenkomst.
Gedragscode letselschade – gedragscode waarin verzekeraars zich hebben vastgelegd om te streven
naar afhandeling van letselschaden binnen 2 jaar na het ongeval.
Gedragsmotivatiemodel – Een model waarbij men tracht verklaringen voor de werking van stimuli
en exogene factoren op de respons te geven. Omdat naast stimuli en exogene factoren ook mentale
processen in de black box een rol spelen bij de uiteindelijke respons trachten deze modellen ook in
deze processen inzicht te verschaffen. Men spreekt van een expliciete benadering indien een onderneming, uitgaande van een gewenste respons, via de verklarende factoren van dit model tracht vast
te stellen welke stimuli (= marketingmix- instrumenten) moeten worden gebruikt. Zie ook ‘Stimulusresponsmodel’.
Gedragstoezicht – Toezicht dat het gedrag van de financiële dienstverlener op de financiële markt
betreft en dat gericht is op onder meer de betrouwbaarheid, deskundigheid, transparantie en zorgplicht van de financiële dienstverlener. De door de Wet op het financieel toezicht (Wft) beoogde
consumentenbescherming wordt gerealiseerd door middel van een wettelijke borging van de belangrijkste kwaliteitskenmerken van financiële dienstverlening.
Gedragswetenschappen – Wetenschappen die kennis verzamelen over het menselijke gedrag: psychologie, sociologie, economie.
Gedwongen verkoop – De geldgever mag op basis van het hypotheekrecht indien een cliënt achterstallig is in het betalen van rente en aflossing overgaan tot verkoop van de woning. Dit noemt men
gedwongen verkoop of executie van de woning. De geldgever heeft voor de verkoop geen toestemming nodig van de rechter.
Gefactureerde omzet – Som van de per factuur aan de klant in rekening gebrachte bedragen.
Gefaseerd onderzoek – Een onderzoek dat meerdere onderzoekperioden beslaat. Groepsdiscussies
bijvoorbeeld kunnen leiden tot een bepaald inzicht dat in een later groter onderzoek wordt getoetst.
Gegevens – In de IT is de term ‘gegevens’ de benaming voor de door de computer digitaal (in binaire
codering) vastgelegde zaken die met behulp van programma’s bewerkt worden. In bredere zin zijn
gegevens de elementen waaruit een immaterieel product is opgebouwd. Zoals de letters en woorden
in een boek, de beeldjes en het geluid van een film of de teksten en tekeningen op een beeldscherm.
De aard van de computergegevens wordt dus niet zozeer bepaald door hun digitale vastlegging maar
door de ‘gedaante’ die ze aannemen bij presentatie via een gebruikersinterface. De ontwikkeling
loopt van alfanumerieke velden via teksten en tekeningen naar multimedia met (bewegend) beelden,
geluid en spraak. De volgende fase is die van realistische objecten (virtual reality). De gebruiker kan
de gegevens met hulp van de computer raadplegen, invoeren en bewerken, opslaan op gegevensdragers zoals magnetische schijven en via datacommunicatie overdragen naar andere computers. De
gebruikelijke scheiding tussen gegevens en programma’s komt te vervallen wanneer gegevens worden opgeslagen als objecten die niet alleen statische gegevens, maar ook hun eigen instructies bevatten voor interactie met de gebruiker en hun overige gedrag. Dit geldt zeker voor virtual-realityobjecten met een interactief ‘spel’-karakter.
Gegevensadagium – De veronderstelling dat alle gegevens die je nodig hebt ook beschikbaar zijn en
dat alle beschikbare gegevens nodig zijn bij het oplossen van een vraagstuk. Met dit adagium kun je
soms vraagstukken oplossen die eigenlijk onoplosbaar zijn, omdat belangrijke gegevens ontbreken.
Als je toch langs deze weg problemen oplost, vind je wel een uitkomst, maar is de kans klein dat je
economisch inzicht ontwikkelt. Als strategie om je uitkomst te controleren is het gegevensadagium
wel geschikt. Eigenlijk is het gegevensadagium een stilzwijgende afspraak tussen auteur en studenUitgeverij Streutker
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ten: als jullie niet moeilijk doen over gegevens die ontbreken, zal ik het jullie niet moeilijk maken
door gegevens toe te voegen die overbodig zijn.
Geholpen bekendheid – Staat tegenover spontane (merk-)bekendheid. Het betreft hier de merken
die de respondent zegt te kennen nadat de enquêteur de merknamen heeft genoemd.
Geholpen herinnering – Herinneringstest van communicatie-uitingen waarbij de ondervraagde een
aanwijzing wordt gegeven die hem moet helpen bij het antwoord. Zie ‘Reclame-effectonderzoek’.
Geholpen merkbekendheid – De merken van een product die men zich weet te herinneren als ze
genoemd worden.
Geïndexeerde polis – Polis waarbij de verzekerde bedragen of uitkeringen zijn geïndexeerd conform
de in de polis opgenomen indexclausule.
Geïnduceerd vermogen – Geïnduceerd vermogen is vermogen dat vanzelf ontstaat, zoals de post
crediteuren. Het is vermogen dat voortvloeit uit krediet van leveranciers en andere schuldeisers. De
passiva die niet geïnduceerd zijn, vallen onder het financieringsbeleid. {Financiering} Het restant van
de vermogensbehoefte moet verzorgd worden via autonoom vermogen.
Geïntegreerd informatiesysteem – Informatiesysteem dat alle aspecten van een transactie in verschillende deelsystemen tegelijkertijd registreert.
Geïntegreerde distributiekanalen – Zie ‘Keuze van de organisatievorm van de distributie’.
Geïntegreerde marketing – Marketingaanpak waarbij de marketinggedachte met alle andere bedrijfsfuncties is gecoördineerd.
Geïntegreerde verticale marketingsystemen – Zie ‘Keuze van de organisatievorm van de distributie’.
Geïnternationaliseerde reclame – Reclame, waarbij kant en klare advertenties worden verzonden
waarvoor alleen tekstvertalingen worden gemaakt.
Geïnvesteerd kapitaal – Het totale vermogen van de onderneming, dat wil zeggen: eigen vermogen +
vreemd vermogen.
Geknikte vraagcurve – Daarvan is sprake in geval van een homogeen oligopolie. De knik ontstaat
doordat bij prijsverlaging van een der aanbieders de anderen zullen volgen (dus geen effect) en bij
prijsverhoging de anderen niet volgen (klantenverlies). Uit de geknikte curve blijkt dat in geval van
een prijsverlaging de vraag inelastisch wordt (nauwelijks omzetstijging omdat de concurrentie de
prijzen eveneens zal verlagen), terwijl bij een prijsstijging de vraag zeer elastisch wordt (er zal een
grote daling in de omzet optreden omdat de concurrentie de prijs wellicht niet zal verhogen). Zie
‘Follow the leader pricing’, ‘Going rate pricing’, ‘Kinky demand curve’.
Gelaagde steekproef – Zie ‘Steekproef’.
Gelaagde structuur – Opbouw van een wettelijke regeling in verschillende lagen van regels, waarbij
de lagen zich tot elkaar verhouden van algemeen tot bijzonder.
Gelaedeerde – De benadeelde partij. Degene, aan wie door een ander schade is toegebracht. Die
ander wordt laedens genoemd.
Gelaedeerde – De persoon die door de schuld van een ander schade heeft opgelopen. Iemand die
nadeel heeft ondervonden door een onrechtmatige daad.
Geld (1) – 1) Betaalmiddelen in handen van het publiek, onder te verdelen in chartaal en giraal geld
{Statistische definitie}. 2) Betaalmiddelen ongeacht wie ze in handen heeft (zie Geldmarkt) {Monetaire Economie} .
Geld (2) – Geld is alles wat in een samenleving algemeen aanvaard wordt als ruilmiddel.
Geldaanbod – 1) Hoeveelheid geld die de banken en de overheid reeds in circulatie gebracht hebben
vanwege transactie-, voorzorg- of speculatiemotief. 2) Aanbod van geld: het aanbod van financiële
middelen waar vraag naar is op de geldmarkt. Zie voor vergelijkbare betekenissen: het aanbod.
Geldgever – De geldgever is de partij die het geld verstrekt. Ook wel hypotheeknemer of hypotheekhouder genoemd.
Geldmarkt – 1) (In ruime zin) Vraag naar en aanbod van liquide middelen waarbij zowel het publiek
als banken en overheid partij zijn. 2) (In enge zin) Vraag naar en aanbod van liquide middelen waarbij
uitsluitend de banken en de overheid partij zijn. N.B. Overigens is de definitie van geld: betaalmiddeUitgeverij Streutker
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len in handen van het publiek. In deze betekenis is gaan vraag en aanbod op de geldmarkt niet over
geld, maar over primaire liquiditeiten.
Geldmarktfonds – Instelling die het geld van deelnemers in deposito's en andere geldmarktproducten belegt. Er wordt geen dividend uitgekeerd. Deze instelling wordt ook wel groeifonds of liquiditeitenfonds genoemd. Vanwege de korte looptijd van deposito's is een geldmarktfonds minder gevoelig
voor rentewijzigingen dan een obligatiefonds.
Geldnemer – De geldnemer is degene die de verstrekte gelden ontvangt. Deze persoon wordt ook
wel de hypotheekgever genoemd.
Geldscheppende instelling – Geldscheppende instellingen zijn instellingen die de maatschappelijke
geldhoeveelheid kunnen vermeerderen/verminderen.
Geldschieter – Particulieren of bedrijven die geld beschikbaar stellen om bedrijfsactiviteiten te financieren (zij schieten geld voor). Monetair gezien neemt de maatschappelijke geldhoeveelheid niet toe,
zoals bij een bank die geld uitleent, maar wel neemt de omloopsnelheid van het geld toe. Vaak gaat
het om financiering van een bedrijf dat nog geen aandelen naar de beurs heeft gebracht en die dus
als eenmanszaak, VOF of BV actief is. Bij een beursgang kan de geldschieter vaak met voorrang aandelen kopen en krijgt hij zijn geld terug vanuit de opbrengst van de aandelenemissie.
Geldswaardeverzekering – Dekt de schade ontstaan door het op enigerlei wijze verloren gaan van
aangetekende zendingen geld, geldswaarden, edele metalen en/of edelstenen. De verzekeringen
worden doorgaans gesloten op de voorwaarden van de gewone goederentransportpolis met speciale
waardeclausule. Ook wel valorenverzekering genoemd. Zie ook ‘Berovingsverzekering’.
Geldtransport (vervoer) verzekering – Dekt het verzekerde geld of de verzekerde waarden tegen
diefstal, zoekraken of andere materiële beschadiging tijdens het transport op een op de polis overeengekomen traject, zoals het traject tussen het in de polis vermelde bedrijf en de bank, afnemer,
leverancier. In het algemeen geschiedt het verzekeren van geldvervoer op basis van een transportverzekering. Geldvervoer kan ook worden meeverzekerd op een fraudeverzekering.
Geldvervoerverzekering – Zie ‘Berovingsverzekering’.
Geldvraag – 1) Hoeveelheid geld die particulieren en bedrijven reeds in hun bezit hebben vanwege
transactie-, voorzorg- of speculatiemotief. 2) Vraag naar geld: de vraag naar financiële middelen die
aangeboden worden op de geldmarkt. Zie voor vergelijkbare betekenissen: de vraag.
Gele goederen – Goederen waarvoor consument zich een hoge koopinspanning wenst te getroosten,
die hij langere tijd gebruikt, waarvoor weinig substituten bestaan, waarbij de handel hoge marge
doch lage omloopsnelheid geniet en waarbij veel aanpassingen aan individuele wensen nodig zijn.
(indeling van Aspinwall). Zie ‘Oranje en rode goederen’.
Gelijke behandeling – In pensioenregelingen mag in principe geen onderscheid worden gemaakt op
grond van geslacht, burgerlijke staat, seksuele geaardheid, ras of nationaliteit, aard of duur van het
dienstverband, leeftijd, handicap of chronische ziekte. Wel zijn er enkele wettelijke uitzonderingen
op het verbod om onderscheid te maken. Ook kan bij sommige discriminatiegronden het onderscheid objectief worden gerechtvaardigd. Meer informatie, zie ‘Commissie Gelijke Behandeling’.
Gelijke paren – Bij onderzoek worden twee groepen personen aan elkaar gelijk gemaakt ten aanzien
van een aantal criteria. Een groep is de experimentele groep; de andere de controlegroep. Zie ‘Matched pairs’.
Gelijke uitkeringen – De pensioenuitkeringen moeten in een eindloon- en middelloonregeling gelijk
zijn voor mannen en vrouwen. Vanaf 1 januari 2005 moeten ook in een beschikbare premieregeling
de pensioenuitkeringen gelijk zijn voor mannen en vrouwen.
Gelijkwaardige voorziening – Het Activiteitenbesluit verplicht bedrijven milieumaatregelen toe te
passen. Het besluit schrijft specifieke maatregelen voor, maar een bedrijf kan ook een alternatief
toepassen. Het alternatief moet gelijkwaardig zijn, dus hetzelfde doel bereiken als de in het Activiteitenbesluit (of Activiteitenregeling) opgenomen maatregel. Het bedrijf moet dit kunnen aantonen. Bij
een verplichte maatregel moet dit van te voren, bij een erkende maatregel mag dit ook achteraf. Het
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bevoegd gezag beoordeelt of het alternatief gelijkwaardig is. Bij deze beoordeling kan het bevoegd
gezag hulp krijgen. Zie ook ‘Activiteitenbesluit’, ‘Activiteitenregeling’, ‘Doelvoorschriften’.
Geloofwaardigheid – Eng.: ‘Credibility’. Het vertrouwen dat een consument heeft in een merk, product of bedrijf. Bij reclame is het belangrijk dat de boodschap geloofwaardig is. Ook de geloofwaardigheid van het medium kan een rol spelen bij de geloofwaardigheid van de boodschap. De aard van
de overbrenging speelt ook een rol: advertentie of advertorial. Free publicity is het meest geloofwaardig, omdat een onafhankelijke onverdachte bron de boodschap uitzendt.
Gemaksgoederen – Zie ‘Convenience goods’.
Gemakswinkel – Winkel waar men terecht kan voor zogenaamde vergeten boodschappen, vaak op
tijden dat andere winkels gesloten zijn. Zie ‘Convenience store’.
Gematigd eindsalarissysteem – Zie ‘Pensioengrondslag’.
Gematigde eindloonregeling – Eindloonregeling waarbij tot een bepaalde leeftijd het pensioen dat je
al hebt opgebouwd wordt afgeleid van het laatstverdiende salaris. Vanaf die leeftijd bouw je jaarlijks
een stuk pensioen op dat afgeleid is van het dan geldende salaris. Het in het verleden opgebouwde
pensioen wordt niet meer naar het nieuwe salarisniveau opgetrokken. Doel van de matiging is te
voorkomen dat een late carrièresprong veel invloed heeft op de hoogte van het pensioen en tot een
kostenexplosie leidt. Eindloonregelingen waarbij de matiging gekoppeld is aan een bepaalde leeftijd
zijn niet meer toegestaan omdat dit een verboden onderscheid op grond van leeftijd is.
Gemeenschap van goederen – Bij gemeenschap van goederen worden de partners in beginsel medeeigenaar van alle in het huwelijk meegebrachte bezittingen en schulden en van die, welke tijdens het
huwelijk worden verkregen. Alle onroerende zaken, roerende zaken en vermogensrechten die de
echtgenoten tijdens of voor het huwelijk verwerven, vallen in één vermogen.
Gemeenschappelijk eigendom – Gemeenschappelijk eigendom betekent dat twee of meer personen
zijn eigenaar van één zaak zijn, zoals een woning.
Gemeenschappelijke ruimte – Een gemeenschappelijk ruimte is een ruimte in een gebouw waar
twee of meer woningen gebruik van moeten maken, zoals het trapportaal of de hal van een appartementencomplex.
Gemeenschapsclausule – Met deze clausule wordt op de polis aangetekend dat deze polis in gemeenschap loopt met een andere polis, die is afgesloten voor hetzelfde verzekerd object en tegen
dezelfde gevaren. Op grond van deze clausule wordt het in de wet vastgelegde chronologisch beginsel terzijde gesteld en deelt iedere verzekeraar in de schade in dezelfde verhouding als waarin de
verzekerde de polissen tot elkaar staan.
Gemeentegarantie – De gemeentegarantie is een garantie van een gemeente voor de hypotheekschuld van een woningeigenaar ten opzichte van een geldverstrekker, zoals een bank of verzekeringsmaatschappij. Met ingang van 1995 is het stelsel van de gemeentegarantie vervangen door de
Nationale Hypotheek Garantie.
Gemeentegrootte – Het aantal inwoners van een gemeente. Men deelt bij marktonderzoek de gemeenten meestal in zes klassen in: 1) minder dan 5000 inwoners (6% van de bevolking); 2) 500010.000 inwoners (12% van de bevolking); 3) 10.000-20.000 inwoners (18% van de bevolking); 4)
20.000-50.000 inwoners (23% van de bevolking); 5) 50.000-100.000 inwoners (14% van de bevolking); 6) 100.000 en meer inwoners (27% van de bevolking).
Gemeenteraad – Gekozen door de inwoners van een gemeente die voldoen aan het kiesrecht. De
gemeenteraad staat in feite aan het hoofd van een gemeente en heeft het bestuur in handen. Zij
keurt de plannen goed van het College van B & W en controleert ook hun daden.
Gemene avarij – Zie ‘Avarij-grosse’.
Gemengd gebruik – Hiervan is sprake als goederen of diensten gelijktijdig: 1) a. voor zowel belaste
als voor vrijgestelde prestaties worden gebruikt; en/of 2) b. niet alleen voor de onderneming worden
gebruikt, maar ook privé.
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Gemengde economie – Dit is een combinatie van enerzijds de vrije economie, producten kunnen
zonder enige belemmeringen worden verhandeld en anderzijds de centraal geleide economie, een
centrale autoriteit neemt alle beslissingen t.a.v. de productie.
Gemengde sociale verzekering – Sociale verzekering waarbij werknemers, daaraan gelijkgestelden
en bepaalde groepen zelfstandigen en 65-plussers verzekerden zijn.
Gemengde verzekering (1) – Combinatie van een verzekering bij leven en een tijdelijke overlijdensverzekering: de verzekeraar verbindt zich het verzekerde kapitaal uit te keren bij in leven zijn van de
verzekerde op de overeengekomen datum of bij diens eerder overlijden. Zie ook ‘Levensverzekering’.
Gemengde verzekering (2) – Een gemengde verzekering is een kapitaalverzekering die zowel bij overlijden van de verzekerde als bij het in leven zijn van de verzekerde op een bepaalde datum tot uitkering komt.
Gemerkt artikel – Een artikel dat van een merk is voorzien.
Gemiddeld – Som van alle waarnemingen gedeeld door het aantal waarnemingen.
Gemiddeld gebruik – Het gemiddeld gebruik of verbruik per vraageenheid per periode is een noodzakelijk gegeven om de totaal markt te berekenen. We kunnen onderscheid maken naar algemeen
gebruik en bijzonder of specifiek gebruik (respectievelijk voedingsmiddelen en lasbrillen). Het gemiddeld verbruik is het totaal verbruik gedeeld door alle potentiële verbruikers of gedeeld door alle
vraageenheden.
Gemiddeld omzetaandeel – Indicatie van de sterkte van de positie die een bepaald merk inneemt in
de ingeschakelde winkels. Het is op te vatten als het marktaandeel van een bepaald merk in de onderhavige productgroep bij de ingeschakelde winkels. Zie ook ‘Verkrijgbaarheid’.
Gemiddelde afwijking – De gemiddelde afwijking of deviatie van de waarnemingen ten opzichte van
een centrale tendentie. Ook ‘Standaardafwijking’ of ‘Standaarddeviatie’. Zie ‘Spreiding’.
Gemiddelde fysieke opbrengst – Is de fysieke opbrengst per eenheid productiefactor. Gemiddelde
opbrengst – Is de opbrengst (in geld uitgedrukt) per eenheid product. De gemiddelde opbrengst is
(meestal) hetzelfde als de prijs van het product. Immers GO = TO/q en omdat TO = p x q is GO = (p x
q)/q = p.
Gemiddelde krediettermijn – De gemiddelde tijd uitgedrukt in dagen, weken of maanden gedurende
welke vorderingen op de klant in een bepaalde periode uitstaan.
Gemiddelde levensduur (1) – Het aantal jaren dat een duurzaam consumptie- of investeringsgoed
gemiddeld, over alle gebruikers gerekend, technisch meegaat. Is onder andere van belang voor de
vaststelling van de vervangingsaankopen.
Gemiddelde levensduur (2) – Het aantal jaren dat personen van een bepaalde leeftijd gemiddeld nog
te leven hebben, indien de sterfte overeenkomstig de sterftetafel verloopt. Zie ook ‘Sterftetafel’.
Gemiddelde opbrengstencurve (GO-curve) – Is hetzelfde als de individuele afzetcurve.
Gemiddelde totale kosten (GTK) – Zijn de totale kosten per eenheid product. In formule vorm: GTK =
TK/q . De gemiddelde totale kosten is te beschouwen als de kostprijs van een product.
Gemiddelde variabele kosten (GVK) – Zijn de totale variabele kosten per eenheid product. In formule vorm: GVK = TVK/q
Gemoedsbezwaarde (1) – Een persoon die op grond van levensbeschouwelijke overtuiging tegen het
sluiten van een verzekering is. Een erkend gemoedsbezwaarde kan worden vrijgesteld van de verzekeringsplicht conform de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM). Hij moet dan
zelf opkomen voor schade die hij aan anderen heeft toegebracht. Is hij daartoe niet in staat, dan zal
het Waarborgfonds Motorverkeer de schade in eerste instantie vergoeden en deze vervolgens op de
gemoedsbezwaarde verhalen.
Gemoedsbezwaarde (2) – U bent gemoedsbezwaarde wanneer u op grond van uw geloof of levensovertuiging onoverkomelijke bezwaren tegen het sluiten van een zorgverzekering hebt. U bent dan
volgens de Zorgverzekeringswet niet verzekeringsplichtig. U betaalt als gemoedsbezwaarde wel een
bijdragevervangende belasting ter hoogte van de inkomensafhankelijke premie van verzekeringsplichtigen met een vergelijkbaar inkomen.
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General average – Avarij-grosse.
General average contribution – Bijdrage in avarij-grosse. Deze valt niet onder general average loss,
maar wordt door de verzekeraar wel vergoed.
General average deposit receipt – Avarij-grosse-depotkwitantie. Zie ook ‘Avarij-grossedepot’.
General merchandise wholesaler – Zie ‘Soorten groothandel’.
Generalisatie – Van generalisatie is sprake als de consument als gevolg van een leerproces vindt dat
bepaalde producten of merken eenzelfde mate van bevrediging geven.
Generalist – Een generalist is iemand die weinig weet van veel. Dit in tegenstelling tot een specialist,
die veel weet van weinig. Een generalist is breed en oppervlakkig opgeleid. Hij heeft in zijn opleiding
vakken uit verschillende disciplines gevolgd, bijvoorbeeld bedrijfskunde, economie, recht, personeel
en arbeid, marketing, psychologie enzovoorts. Hij is in staat een probleem vanuit zeer uiteenlopende
invalshoeken te benaderen. Hij kan goed met mensen omgaan. Het begrip generalist is aan inflatie
onderhevig. Elke opleiding gaat er prat op ‘breed’ of ‘interdisciplinair’ te zijn. Iedereen die dat nog
niet is, wil graag ‘manager’ worden. Let wel dat het generalisme ook in je nadeel kan werken bij sollicitaties. Je bent niet zo makkelijk in een hokje te plaatsen. Bij elke specifieke functie is maar een deel
van je opleiding en ervaring relevant. In veel bedrijven zijn het de specialisten die het geld verdienen
(earners), en de generalisten die het kosten (eaters). Natuurlijk zijn er veel lonkende functies op hoog
niveau die een generalistische inslag vragen. Maar vaak staan die functies vooral open voor specialisten, die zich met jarenlange werkervaring in de breedte hebben ontwikkeld. Carrièretip: zorg dat er
altijd een paar dingen zijn waarvan je kunt zeggen: daar ben ik écht goed in.
Generics – Artikelen zonder merk (= merkloze artikelen of witte merken/producten).
Generiek product – Product omschreven in termen van de behoeften welke het bevredigt. Vaak is
het een bijzonder huismerk, namelijk een product van een lagere kwaliteit maar dus ook aan een
lagere prijs. Is typisch een ‘first price’. Zie ook ‘First price’ en ‘Huismerk’.
Generieke concurrentie – Productklasse concurrentie; concurrentie tussen een groep samenhangende producten.
Generieke marketing – Het ruilen, de transactie van waarden.
Generieke reclame – Veelal vorm van collectieve reclame. Zie ‘Reclame’.
Generieke vraag – Zie ‘Vraag’.
Genootschap voor Risicomanagement – Nederlandse vereniging van personen die betrokken zijn bij
risicomanagement. Het genootschap heeft de bedoeling de onderlinge contacten tussen beroepsgenoten te bevorderen, bij te dragen aan de kennisvermeerdering betreffende risicomanagement en
bekendheid te geven aan risicomanagement als managementdiscipline.
Geografische organisatiestructuur – Organisatiestructuur waarin de afdelingen gestructureerd zijn
op basis van de verschillende afzetgebieden van de onderneming.
Geografische segmentatie (1) – Een verdeling van een land in geografische eenheden. Dit kunnen
zijn provincies en gemeenten maar ook Cebucogebieden, Nielsengebieden.
Geografische segmentatie (2) – Het verdelen van de markt in geografische delen. In wezen leidt deze
segmentatie niet tot homogene groepen consumenten, tenzij de geografische indeling toevallig samenvalt met andere variabelen, hetgeen niet aannemelijk is. Wel zinvol voor bijvoorbeeld de detailhandel in verband met de vestigingsplaatskeuze.
Gepaarde vergelijking – Eng.: Paired comparison. Onderzoek waarbij men steeds twee variabelen
met elkaar vergelijkt. Bij vier variabelen heeft men dan te maken met acht paren. Men ondervraagt
bijvoorbeeld mannen (1) en vrouwen (2) ten aanzien van hun: 1) voorkeur vervoer (3) trein; 2)eigen
auto (4); 3) voorkeur woonplaats (5) Amsterdam; 4) Bussum (6). Mogelijke combinaties zijn dan:
135/136/145/146/235/236/245/246.
Geparallelliseerde operatie – Ook ‘Prijsdistributie’, ‘Low margin retailing’. Winkelformule met een
breed en ondiep assortiment gericht op een brede doelgroep, met weinig toegevoegde waarde
(sfeer, service) en met lage prijzen. Weinig dienstbetoon, zelfbediening.
Gepatenteerd product – Product waarvoor een patent is verkregen.
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Gepercipieerd risico – Zie ‘Perceived risk’.
Gepercipieerde positie – De positie die bepaalde merken in het denken van consumenten op de
preference map innemen.
Geplaatst aandelenkapitaal – Het geplaatste aandelenkapitaal is het (recht op) kapitaal dat door de
onderneming is uitgegeven en dat door aandeelhouders aan de onderneming is verschaft. De aandeelhouders hebben hiervoor aandelen ontvangen. Vaak wordt het afgekort als GAK. Zie ook ‘Aandelenkapitaal’.
Geplaatst aandelenvermogen – In de statuten van een NV of BV staat de maximale omvang van het
aandelenvermogen (het maatschappelijk aandelenvermogen). Van dit vermogen is een deel in omloop gebracht via verkoop en dit heet het geplaatste aandelenvermogen.
Gepubliceerde jaarrekening – Jaarrekening die ter inzage moet worden gelegd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
Gerealiseerd bereik – Zie ‘Bereik’.
Geregistreerd partnerschap – Het geregistreerd partnerschap is sinds 1 januari 1998 in het Burgerlijk
Wetboek opgenomen. Personen van gelijk geslacht en personen van verschillend geslacht die niet
willen huwen kunnen een geregistreerd partnerschap aangaan. Er ontstaat een algehele gemeenschap van goederen en dus ook één vermogen. Een samenlevingsverband dat bij de burgerlijke stand
als zodanig is geregistreerd. Een geregistreerde partner is in pensioenregelingen gelijkgesteld met
een huwelijkspartner.
Gerichte aankoopopdracht – Een gerichte aankoopopdracht is een opdracht tot aankoop van
een bepaald object met een vooraf bepaalde prijs.
Gescheiden deelmarkten – Daarvan is sprake van als de afnemers van de ene deelmarkt het product
niet kunnen kopen op de andere deelmarkt. Dit is een voorwaarde voor het kunnen toepassen van
prijsdiscriminatie of prijsdifferentiatie.
Geschillencommissie Financiële Dienstverlening – Commissie die als onderdeel van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening een al dan niet bindende uitspraak doet inzake een klacht of geschil betreffende onder meer een aangesloten verzekeraar of tussenpersoon.
Geschillencommissie Schadeverzekeraars – In 2002 opgerichte geschillencommissie waarin alle eerdere binnen de bedrijfstak actieve geschillencommissies zoals de Verbondscommissie Samenloop, de
Commissie van Arbitrage en de Commissie Overeenkomst Vereenvoudigde Schaderegeling zijn opgegaan. Deze commissie geeft bindende adviezen bij geschillen tussen schadeverzekeraars onderling.
Geschillenregeling rechtsbijstand – Wanneer de rechtsbijstandverzekeraar van mening is dat een
juridische procedure nutteloos is kan bij verschil van mening hierover de verzekerde de verzekeraar
vragen het dossier ter hand te stellen van een door de verzekerde gekozen advocaat. Deze advocaat
maakt zijn standpunt middels een bindend advies kenbaar aan zowel verzekerde als verzekeraar. De
kosten zijn ongeacht de uitslag voor rekening van de verzekeraar. Wanneer de advocaat de mening
van de verzekerde deelt wordt de juridische procedure op kosten van de verzekeraar voortgezet.
Wanneer de advocaat het standpunt van de verzekeraar deelt, kan de verzekerde voor eigen rekening de juridische procedure voortzetten'. Als hij de zaak wint zal de verzekeraar alsnog de kosten
van externe rechtsbijstand vergoeden. Verliest de verzekerde evenwel, dan zelf hij deze kosten zelf
moeten dragen.
Gesloten interview – Interview waarbij de vragen strikt volgens de instructies van het enquêteformulier worden gesteld. Zie ‘Interview’.
Gesloten ruil – Een aanbieder en een vrager ontmoeten elkaar en bepalen in onderling overleg de
transactie en prijs.
Gesloten vraag – Vraag waarop de geënquêteerde slechts kan antwoorden met één van de voorgecodeerde antwoordmogelijkheden. Zie ‘Vragen’, ‘Precodering’.
Gespecialiseerd filiaalbedrijf – Een onder eenheidsnaam werkende, centraal geleide, organisatie die
minstens 14 speciaalzaken exploiteert.
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Gespecialiseerd filiaalbedrijf – Een onder eenheidsnaam werkende, centraal geleide, organisatie die
minstens 14 speciaalzaken exploiteert.
Gespecialiseerde operatie – Ook ‘Servicedistributie’, ‘Service retailing’. Winkelformule met een diep
assortiment gericht op een smalle doelgroep, met veel toegevoegde waarde (sfeer, service) en met
hoge prijzen.
Gesponsorde koppeling – Een link op internet waarvoor men betaald heeft om deze te laten plaatsen of te laten staan. In Google zijn boven en rechts van de Zoekresultaten gesponsorde koppelingen
geplaatst waarbij adverteerders betalen per klik (CPC). Andere termen voor gesponsorde koppeling is
gesponsorde link. Het geheel is onder anderen bekend onder de Engelstalige term paid listings. Bekendste voorbeelden van paid listings zijn Yahoo! Search Marketing en Google Adwords
Gespreksvaardigheid - Het in gesprekken zodanig structureren, optreden en interveniëren (= ingrijpen/bemiddelen) dat het beoogde resultaat op effectieve wijze wordt bereikt.
Gestort aandelenkapitaal – Het (vol)gestorte aandelenkapitaal is het deel van het geplaatste kapitaal
waarvan de onderneming daadwerkelijk gelden, of in sommige gevallen goederen, heeft ontvangen.
Als het kapitaal nog niet 100% is volgestort heeft de onderneming het recht de rest van de aandeelhouders op te eisen. Een relevant begrip is het 'opgevraagde deel van het kapitaal'. Dit is het geplaatste kapitaal voor zover dat niet is gestort, maar waarvan de onderneming heeft besloten dat het
volgestort dient te worden. In dit geval heeft de onderneming een directe vordering op de aandeelhouders. Zie ook ‘Aandelenkapitaal’.
Gestratificeerde steekproef – De massa wordt op grond van een aantal kenmerken onderverdeeld in
geledingen of strata. Uit elk van deze strata worden vervolgens aselect sub-steekproeven getrokken.
Zie ‘Steekproef’.
Gestructureerd interview – Zie ‘Interview’.
Gestructureerd vraaggesprek – Vraaggesprek m.b.v. een vragenlijst die uitsluitend gesloten vragen
bevat.
Gestructureerde enquête – Enquête waarbij de vragenlijst geprepareerd is met vragen die letterlijk
in een bepaalde volgorde moeten worden gesteld.
Getal – Een getal (hoeveelheid) is de aanduiding van een hoeveelheid. Oorspronkelijk was het begrip
getal synoniem met aantal, dus voor de getallen een, twee, drie, enz., maar het heeft een ruimere
betekenis gekregen, zodat ook gebroken, negatieve en zelfs complexe getallen als getal aangemerkt
worden. Getallen kunnen in woorden of met symbolen weergegeven worden. Tegenwoordig worden
voor deze symbolen, behalve in speciale gevallen, uitsluitend cijfers gebruikt en aanvullende tekens,
zoals de komma of decimale punt, een plus- of minteken e.d. Verder is er nog de wetenschappelijke
notatie. Een getal is verschillend van een cijfer: cijfers zijn symbolen die gebruikt worden om getallen
weer te geven. In de natuurkunde komen getallen meestal in combinatie met een eenheid voor. Er
zijn echter ook natuurkundige grootheden die door dimensieloze getallen (zonder eenheid) worden
voorgesteld. Beide stellen (natuurkundige) grootheden voor. Getallen als begrip zijn taalonafhankelijk. Ook de symbolische voorstelling van getallen in de decimale schrijfwijze is op enige kleinigheden
na in de meeste talen hetzelfde. In gesproken taal en geschreven als woord heeft men wel een taalafhankelijke voorstelling van getallen door middel van telwoorden. Een voorbeeld van regelmatige
benaming vindt men bij: Telwoord in Esperanto. Getallen worden ook gebruikt als codering. Zo worden voor belangrijke autoroutes door verschillende taalgebieden heen meestal genummerde benamingen gebruikt (letter A, E, N, R… gevolgd door een getal). Datatypen voor getallen zijn onder meer
diverse varianten van integer en zwevendekommagetal.
Getaxeerde polis – Zie ‘Voortaxatie’.
Getrapte steekproef – Een steekproef waarbij de steekproeftrekking in meer dan een fase plaats
vindt. Men trekt een steekproef van woningen, inventariseert daarna de huishoudingen welke in
deze woningen aanwezig zijn en bepaalt daarna via loting de te interviewen personen binnen de
huishouding.
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Geurtest – Verschillende aspecten verbonden aan de geur worden onderzocht. Welke associaties de
geur oproept. Beoordeling positief of negatief. Geursterkte op een geurschaal. De geur van bv. waspoeder kan erg belangrijk zijn voor de beleving van de kwaliteit door de gebruiker.
Gevaarlijke goederen – Zie ‘Gevaarlijke lading’, ‘Goederenclassificatie’.
Gevaarlijke stoffen – Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die door hun intrinsieke eigenschappen of de
omstandigheden waaronder ze voorkomen gevaar, schade of ernstige hinder voor mens, dier of milieu kunnen veroorzaken. Gevaarlijke stoffen worden geclassificeerd naar hun intrinsieke eigenschappen of de omstandigheden waaronder ze voorkomen in gevarenklassen, die per wetgeving verschillen. Onder het GHS moet dit geharmoniseerd worden. Er zijn verschillende nationale en internationale wetten en voorschriften van toepassing voor productie, vervoer, opslag, gebruik en afvalverwerking waarbij de exacte definitie kan verschillen. Voor de internationale regelgeving dienen de VNaanbevelingen voor het vervoer van gevaarlijke goederen als leidraad. De onder de vervoerswetgeving vallende gevaarlijke stoffen hebben een uniek VN-nummer. Risico's van een gevaarlijke stof zijn
vastgelegd in een veiligheidsinformatieblad voor die stof. Of vereenvoudigd beschikbaar in werkinstructiekaarten.
Gevaarsobject – Stoffelijk object dat door een verzekerde gebeurtenis kan worden getroffen. De
materiële zaak die onderwerp is van de verzekering, wanneer aan deze zaak schade is ontstaan door
een gedekt gevaar ontstaat er recht op schadevergoeding. Zo is het verzekerde huis het gevaarsobject van de brandopstal verzekering en de verzekerde inboedel het gevaarsobject van de brandinboedel verzekering. De omvang van de schade aan het gevaarsobject hoeft niet in relatie te staan tot
de te vergoeden schade. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de brandbedríjfsschadeverzekering, waarbij
het bedrijfspand en de inhoud hiervan het gevaarsobject vormen maar de bedrijfsschade betrekking
heeft op de doorgaande vaste lasten en netto winst. Er zijn ook verzekeringen zonder gevaarsobject,
bijvoorbeeld de aansprakelijkheidsverzekering. Zie ‘Verzekerde zaak’.
Gevarenklassen – Er zijn heel veel stoffen die door hun specifieke eigenschappen tot de groep van
gevaarlijke stoffen behoren. Afhankelijk van de specifieke eigenschappen zijn deze ingedeeld
in gevarenklassen. Voor het goederenvervoer is het van belang dat gevaarlijke stoffen worden ingedeeld in bepaalde groepen. Het vervoer van bepaalde gevaarlijke stoffen is in sommige tunnels verboden. In Nederland zijn de tunnels onderverdeeld in twee categorieën: I) Verboden
voor tankvervoer van brandbare en/of giftige gassen. II) Verboden voor nagenoeg alle vervoer van
gevaarlijke stoffen. Het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg is in Europa geregeld in
het ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route). Sinds 1 januari 2010 is een nieuwe classificering voor tunnels van kracht: A t/m E. Indeling van de
gevarenklassen in groepen stoffen die tijdens het vervoer een gelijksoortig hoofdgevaar bezitten:
Groep 1: Ontplofbare stoffen en voorwerpen (Gevaar voor massa-explosie; Gevaar voor scherfwerking, geen gevaar voor massa-explosie; Gevaar voor brand, maar weinig gevaar voor scherfwerking
en drukwerking; Gering gevaar voor ontploffing; Zeer ongevoelige stoffen en voorwerpen, wel gevaar
voor massa-explosie; Uiterst ongevoelige stoffen en voorwerpen, zeer gering ontploffingsgevaar).
Groep 2: Gassen (Brandbare gassen; Verstikkende gassen; Giftige gassen; Oxiderende gassen; Corrosieve gassen). Groep 3: Brandbare vloeistoffen (Brandbare vloeistoffen met een kookpunt tot 35 °C;
Brandbare vloeistoffen met een vlampunt lager dan 23 °C en een kookpunt boven 35 °C; Vloeistoffen
met een vlampunt tussen 23 °C en 60 °C en een kookpunt boven 35 °C alsmede gasolie, dieselolie en
lichte stookolie vanwege hun overeenkomstige eigenschappen). Groep 4 (Brandbare vaste stoffen;
Voor zelfontbranding vatbare stoffen; Stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen). Groep 5 (Oxiderende stoffen; Organische peroxiden). Groep 6 (Giftige stoffen; Infectueuze stoffen). Groep 7: Radioactieve stoffen. Groep 8: Corrosieve stoffen (Zuren; Basen). Groep 9: Diverse
gevaarlijke stoffen en voorwerpen. De gevarenklasse staat in combinatie met
een stofidentificatienummer vermeld op een rechthoekig oranje bord.
Het Gevaarsidentificatienummer (GEVI) - ook wel Kemler-getal of Kemler-code genoemd - staat al-
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tijd boven het stofidentificatienummer. De symbolen in de gevaarscode komen grotendeels overeen
met de stofklassen.
Gevestigde handel – Handelsbedrijven met een vaste vestigingsplaats. Zie ook ‘Ambulante handel’.
Gevolgschade – Schade die als uitvloeisel of bijkomende schade optreedt bij letselschade of materiële schade. Wanneer een persoon bij een verkeersongeval letsel oploopt zijn de kosten van medisch
herstel de directe schade terwijl de inkomensderving tijdens de herstelperiode gevolgschade zijn.
Wanneer een bedrijfsgebouw met inhoud door brand verwoest wordt is de herbouw en vervanging
van respectievelijk gebouw en inhoud de directe schade en is het verlies van de bruto winst tijdens
de bedrijfsstagnatie de gevolgschade.
Gevolmachtigd agent (1) – Een in art. 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) gedefinieerd
begrip: degene die optreedt als gevolmachtigd agent. Zie ook ‘Volmacht’.
Gevolmachtigd agent (2) – Persoon die als gevolmachtigde van de verzekeraar in naam en voor rekening van de verzekeraar het verzekeringsbedrijf uitoefent.
Gewapend conflict – Een op 2 november 1981 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank in Den
Haag gedeponeerd molestbegrip: elk geval waarin staten of andere georganiseerde partijen elkaar met gebruik van militaire machtsmiddelen - bestrijden. Ook gewapend optreden van een Vredesmacht van de Verenigde Naties valt onder deze definitie. Zie ook ‘Molest’.
Gewassenverzekering – Verzekering van te velde staande gewassen of gewassen in tuinbouwkassen.
Zie ook ‘Glastuinbouwverzekering’, ‘Hagelschadeverzekering’.
Gewezen deelnemer – Je bent gewezen deelnemer als je deelname aan de pensioenregeling is gestopt doordat je niet langer bij het bedrijf of in de bedrijfstak werkt Je houdt recht op wat je hebt
opgebouwd, maar bouwt nu niet meer op.
Gewicht (1) – Een getal tussen 0 en I dat de mate aangeeft waarin men een relatie tussen mediumbereik en reclamebereik en tussen mediumbereik en reclame-effect aanwezig acht. De inbouw van
de kwalitatieve bereikgegevens in de keuze van de mediumdrager geschiedt via het aanbrengen van
gewichten. Men vermenigvuldigt dan de in aanmerking komende bereikcijfers met dat bepaalde
getal. We kennen leeswaarschijnlijkheidsgewichten (kans dat men een specifiek nummer leest), leesintensiteitsgewichten (gedeelte van het nummer dat men leest), mediumgewichten (impact van het
medium) en persoonsgewichten (geven het belang van de bereikte doelgroep aan).
Gewicht (2) – Het belang van een gegeven in relatie tot andere gegevens. Elk gegeven wordt vermenigvuldigd met het gewicht dat men aan het gegeven hecht. Zie: ‘Gewogen gemiddelde’, Engels:
‘Weight’.
Gewijzigde herhalingsaankoop – Aankoop van een industriële onderneming die - bij iets gewijzigde
specificaties of bij een bepaalde wijziging in het aanbod - opnieuw binnen een bepaalde productgroep een aanschaf doet. Zie ‘Modified rebuy’.
Gewijzigde herkoop – Zie ‘Industriële koopsituaties’.
Gewogen distributie – Bij gewogen distributie een relatie gelegd tussen de grootte van de outlets en
hun omzet in de markt. In formule: Gewogen distributie = numerieke distributie A x grootte indicator
A. Zie ‘Marktbereik’, ‘Gewogen spreiding’ en ‘Coverage’.
Gewogen distributie – Ook ‘Effectieve distributie’ of ‘Marktbereik’. Het marktaandeel van de ingeschakelde verkooppunten ten aanzien van het onderhavige product. Het geeft aan hoeveel de omzet
in een bepaald product is van de ingeschakelde winkels in verhouding tot de omzet in dat product
van alle winkels.
Gewogen gemiddelde – Het rekenkundig gemiddelde dat rekening houdt met de gewichten van de
scores. Men neemt de som van alle scores of cijfers nadat deze vermenigvuldigd zijn met hun gewichten daarna deelt men de uitkomst door het aantal. Zie ‘Centrale tendentie’.
Gewogen samengesteld indexcijfer – Verhoudingsgetal dat betrekking heeft op meerdere producten. De prijzen van de verschillende producten worden gewogen met het bestedingspatroon van het
basisjaar. Zie ‘Indexcijfer Fisher’, ‘Laspeyres’ en ‘Paasche’.
Gewogen spreiding – Zie ‘Gewogen distributie’.
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Gewogen steekproef – Een steekproef wordt geacht een correcte afspiegeling te zijn van de populatie, waaruit zij is getrokken. Indien dit niet zo is, worden er achteraf gewichten aangebracht, geënt op
de populatie.
Gewone bedrijfsuitoefening – Het primaire proces dat een onderneming uitvoert. Onder het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening verstaat de wetgever de winst of het verlies als gevolg van de
productie of dienstverlening die het bedrijf verzorgt. Winst op verkoop van gebouwen of verliezen
door deelneming in andere ondernemingen, bijvoorbeeld, vallen hier buiten. Deze staan apart vermeld in het resultatenoverzicht.
Gewoonte – Een vaste volgorde van stimulus en response, d.w.z. gedrag dat steeds terugkeert bij
ongeveer dezelfde prikkels. Bijvoorbeeld: stimulus einde van de maaltijd, respons sigaret opsteken.
Gewoonteprijs – Prijs die door vrijwel alle aanbieders van soortgelijke (concurrerende) producten
wordt gevraagd.
Gezamenlijk eigendom – Gezamenlijk eigendom wordt ook wel gemeenschappelijk eigendom genoemd. Hiervan is sprake als twee of meer mensen eigenaar zijn van één zaak, zoals een huis.
Gezin – 1) Een groepje mensen dat meestal bestaat uit vader, moeder en een of meer kinderen.
{Volksmond}. 2) Consumptiehuishouding: een persoon of meer personen die met elkaar een economische eenheid vormen. Zij vormen de basis van de vraagzijde in de handel in goederen en diensten.
Tegenover de consumptiehuishoudingen staan de productiehuishoudingen (bedrijven of producenten) die ervoor zorgen dat er goederen en diensten worden gemaakt. {Micro-economie}. Synoniem:
consument.
Gezin – Eng.: Core family. Elke zelfstandige gemeenschap (samenlevingsvorm) van twee of meer personen die een huishouding vormen. Door de sterke emotionele band beïnvloeden de leden van het
gezin elkaar ook in het consumentengedrag.
Gezinsbereik – Zie ‘Bereik’.
Gezinsenquête – Onderzoek waarbij men informatie verzamelt die op gezinsniveau relevant is.
Gezinsgrootte – Eng.: Household size. De gezinsgrootte is de laatste decennia aanzienlijk gedaald en
ligt in Nederland tussen de twee en drie personen.
Gezinshoofd – In de meeste huishoudingen zien we een mannelijk gezinshoofd, bij de 1 persoonshuishoudingen is dat de enig aanwezige persoon en bij ontbreken van een mannelijk gezinshoofd
wordt de vrouw als zodanig aangemerkt.
Gezinslevenscyclus – Eng.: Family life cycle. De classificatie van gezinnen/personen in de diverse
stadia van hun ontwikkeling: - jong vrijgezel - jong getrouwd zonder kinderen - getrouwd grote kinderen - getrouwd kinderen de deur uit - alleenstaand. Consumptiepatronen zijn veelal met de verschillende stadia gerelateerd. Zie ook ‘Family life cycle’.
Gezinsrente – Zie ‘Ideaalrente’.
Gezondheidsverklaring – Een gezondheidsverklaring is een formulier met persoonlijke gezondheidsvragen. Het dient te worden ingevuld bij de aanvraag van een verzekering met een overlijdens- of
arbeidsongeschiktheidsdekking. Bij twijfel over de gezondheid en bij hoge verzekerde bedragen kunnen er aanvullende vragen of een medische keuring worden geëist.
GIDI – Gedragscode informatieverstrekking dienstverlening intermediair (vervallen)
GIF – Graphics Interchange Format. Gif is een bestandsindeling voor het opslaan van een digitale
afbeelding. GIF is de afkorting van Graphics Interchange Format, een grafische bestandsindeling met
pixels. Het aantal kleuren in een GIF-bestand is beperkt tot maximaal 256 (door het gebruik van 8
bits), die elk wel uit 262.144 verschillende gekozen kunnen worden. Het formaat is uitermate geschikt om zeer scherpe plaatjes met weinig verschillende kleuren op te slaan en te versturen. GIF
biedt ook de mogelijkheid om simpele bewegende beelden te gebruiken, men spreekt dan over 'Animated Gif'. Een ander veel gebruikt grafisch formaat is de JPEG.
Gimmick – Een onverwacht element in een advertentie (of andere reclame-uiting) dat op karakteristieke wijze een bewering symboliseert en daardoor een eigen vormelement toevoegt.
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Giraal geld – 1) Tegoed bij de Postbank of de andere banken waarmee betalingen verricht kunnen
worden. Giraal geld en chartaal geld vormen samen de contante betaalmiddelen, ook wel als ‘cash’
aangeduid. 2) Misconcepties: cash, kasgeld of kas [euro] {Financiering}.
Glasbak – De glasbak is een container voor het gescheiden inzamelen van glasafval, met name flessen. De glasbakken kunnen zowel bovengronds staan als afgewerkt zijn onder het maaiveld, als een
ondergrondse vuilcontainer. Bij veel glasbakken kan het glas op kleur gesorteerd ingeleverd worden
zodat het beter hergebruikt kan worden. De kleurcategorieën zijn wit (doorzichtig), groen en bruin +
restkleuren.
Glasbreuk – Het breken van glas onder meer door stoten, vallen of ander geweld uitgeoefend ten
opzichte van het glas. Glasbreuk kan worden verzekerd op een speciale glasverzekering en is meeverzekerd onder de brandverzekering wanneer de breuk is veroorzaakt door een op de polis gedekte
oorzaak, terwijl als optie ook de andere vormen van breuk kunnen worden meeverzekerd. Schade
ontstaan aan de op de uitgebreide brandverzekering verzekerde zaken door scherven en andere gevolgen van het gebroken glas vallen eveneens onder deze verzekering.
Glasverzekering – Verzekering die de breuk dekt van het verzekerde glas dat dient tot het doorlaten
van daglicht. Plaatsingskosten worden eveneens vergoed, evenals veelal het treffen van noodvoorzieningen. Uitbreiding is mogelijk voor glas met een andere functie zoals spiegels en wandversieringen. Over het algemeen wordt schade door eigen gebrek bij glas in lood en bubbelglas uitgesloten
van de dekking. De uitkering wordt in veel gevallen 'in natura' verricht. De glasverzekering kan zelfstandig gesloten worden, maar is ook vaak onderdeel van de uitgebreide brandverzekering voor
woonhuizen.
Gliedertaxe – Een regeling bij de ongevallenverzekering ter vaststelling van de mate van blijvende
invaliditeit tengevolge van een ongeval. Het betreft een tabel waarin voor bepaalde lichaamsdelen
(Glieder) het (functionele) gemis of de invaliditeit daarvan in een uitkeringspercentage wordt uitgedrukt van het voor blijvende invaliditeit verzekerde bedrag.
Global advertising – De onderneming (multinational) gebruikt voor alle landen een standaard advertentie/reclamespot.
Global partnership – Samenwerkingsverband tussen (met name high tech) giganten om wereldmarkten strategisch te beheersen.
Globalisatie – Vereenvoudigde methode binnen de margeregeling voor de BTW-heffing. Hiermee is
het mogelijk om de winstmarge niet per transactie, maar per belastingtijdvak vast te stellen.
Goals down - plans up planning – Vorm van organisatie van het planningsproces waarbij op hogere
niveaus in de organisatie de doelstellingen van een deel van de organisatie worden vastgesteld. De
lagere niveaus in dit deel van de organisatie maken vervolgens plannen die moeten leiden tot realisering van deze doelstellingen. Door beleidsregels hebben de hogere niveaus toch voldoende invloed
op de plannen. Uiteraard moeten de gemaakte plannen door de hogere niveaus worden goedgekeurd.
Goals-down-plans-up-planning – In overleg formuleert het topmanagement de doelstellingen en
targets, de lagere echelons formuleren uitvoeringsplannen om die doelen te realiseren.
Godzilla grant – Toekennen van nieuwe opties op aandelen van het eigen bedrijf met behoud van de
oude opties in situaties waarin de beurskoers aanzienlijk gedaald is onder de uitoefenprijs door oorzaken die buiten de invloed van een directie liggen {Externe Verslaggeving}. Deze variant van Repricing (Herwaardering opties) bestaat naast option swap en option regrant.
Goede en kwade tijding – Indien een (beurstransport) verzekering wordt afgesloten 'op goede en
kwade tijding' dient de verzekeraar in geval van schade aan te tonen dat een schade al bestond op
het moment dat de polis werd afgesloten en dat de verzekerde daarvan op de hoogte was, mits de
polis melding maakt van het laatste bericht dat verzekerde over het verzekerde voorwerp had ontvangen.
Goederenclassificatie (2) – Indeling van producten, die een functie kan hebben voor het formuleren
van het marketingbeleid. We kennen de volgende indelingen: 1) Consumentengoed/industriële goed:
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deze indeling is gebaseerd op de afnemer; 2) de indeling van Copeland: deze indeling is gebaseerd op
de koopinspanning die de (gemiddelde) consument voor de producten bereid is te plegen, en die
samenhangt met de lengte van het koopbeslissingsproces: convenience goods (weinig koopinspanning), shopping goods (wel enige koopinspanning: winkelen), specialty goods (grote voorkeur, dus
ook grote koopinspanning) en unsought goods (geen koopinspanning). 3) Homogeen/heterogeen
product: deze indeling is gebaseerd op de mate waarin de afnemer onderscheid waarneemt tussen
de verschillende aangeboden producten en/of merken. 4) Luxegoed/noodzakelijk goed: deze indeling
is gebaseerd op de mate waarin een product functies (bevredigingsmiddelen) verschaft die voor het
overleven van de consument nodig zijn.
Goederenklassificatie (1) – Aan de hand van de risicofactor die zij opleveren zijn goederen voor verzekeringsdoeleinden ingedeeld in klassen. Er bestaan goederenklasse-indelingen ten behoeve van
brandverzekeringen (waarin de brandbaarheid is aangegeven) en inbraakverzekeringen (waarin de
attractiviteit van de goederen voor inbraak is aangegeven).
Goederentransportverzekeríng – Verzekering van goederen gedurende de periode dat ze vervoerd
worden. Een goederentransportverzekering kan worden gesloten door de verlader (degene die de
goederen verzendt) of door de ontvanger, e.e.a. afhankelijk wat tussen partijen in de leveringscondities is overeengekomen, of door degene die de goederen ten eigen behoeve vervoert. Er bestaan
verschillende dekkingsmogelijkheden, waarvan de bekendste zijn All Risks (alle van buiten komende
onheilen zijn gedekt, met uitzondering van opzet door de verzekerde zelf en Oorlogs- en Stakersmolest) en Vrij van Beschadigdheid (in dat geval is uitsluitend beschadigdheid ten gevolge van een aantal met name genoemde gevaren en verlies gedekt). Het Oorlogs- en Stakersrisico kan desgewenst
apart worden meeverzekerd.
Goederenvervoer, Overeenkomst van – Zie ‘Overeenkomst van goederenvervoer’.
Goedkeuring – Dit is de publiekrechtelijk aanduiding voor de van een ander bestuursorgaan vereiste
toestemming voor de inwerkingtreding van een besluit van een bestuursorgaan. Zie ook ‘Bestuursorgaan’, ‘Publiekrecht’, ‘Verklaring van geen bezwaar’.
Gogle.com – Gogle.com is een domein geregistreerd door Google Inc. ter voorkoming van typfouten.
Google wil zelf natuurlijk altijd gevonden worden en heeft daarom een groot aantal eventuele typfouten laten registreren als domeinnaam. Gogle.com is bijvoorbeeld de uitkomst bij te snel typen.
Voor meer informatie over domeinnamen zie aldaar.
Going concern – 1) Term om de continuïtet van een onderneming tot uitdrukking te brengen. De
gedachte van het ''going concern'' vormt de basis bij het opstellen van jaarrekeningen en periodieke
overzichten. 2) Insolventierecht. Engels: ‘bloeiende onderneming’. Als er mogelijkheden bestaan, zal
de curator of bewindvoerder trachten de onderneming te verkopen op een zgn. ~ basis om zodoende
een hogere opbrengst voor de boedel te realiseren. Deze kan dan worden aangewend voor verdeling
onder de crediteuren. In geval van een faillissement kunnen bestaande arbeidsovereenkomsten
worden opgezegd en is de koper niet verplicht tot continuering van dergelijke overeenkomsten. Deze
regel is niet van toepassing op een surseance van betaling. Om deze reden wordt surseance veelal
omgezet in een faillissement om daarmee de overdracht van de onderneming mogelijk te maken.
Going rate pricing – Ook ‘Me-too pricing’. Prijsstrategie waarbij de producenten hun verkoopprijs op
de gemiddelde marktprijs of op de prijs van de prijsleider baseren. De strategie komt veel voor in
oligopolistische markten met weinig verschillen in de aangeboden producten. Theoretisch wordt ze
verklaard door de zogenoemde geknikte vraagcurve: bij een lagere prijs dan de marktprijs wordt de
individuele aanbieder geconfronteerd met een inelastische vraag en boven de marktprijs is de vraag
elastisch. In beide gevallen is het niet interessant van de marktprijs af te wijken. Alleen indien alle
aanbieders door sterke kostenstijgingen worden gedwongen hun prijzen te verhogen, of als de prijsleider de prijs verhoogt, verandert de marktprijs (going rate pricing).
Goo.gl – goo.gl is een dienst van Google die het mogelijk maakt om lange url's in te korten. Verkorte
url's hebben vooral aan populariteit gewonnen door de internethype Twitter. Om berichten zo kort
mogelijk te maken was het van belang om url's in te korten. Verkorte url's worden ook meer en meer
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gebruikt door spammers, omdat een verkorte url niet laat zien wat het exacte doeldomein is. Ook bij
malware-verspreiders is de relatief nieuwe dienst populair.
Goodwill – 1) Algemene (= connotatieve) definitie. Meerwaarde van een onderneming vanwege de
inkomsten die verwacht mogen worden dankzij de klantenbinding die is opgebouwd in de loop van
een aantal jaren. Het gaat dus feitelijk om de economische waarde van de reputatie die een bedrijf
heeft opgebouwd. Het gebruik van de term goodwill hangt af van de persoon en de situatie waarin
deze persoon zich bevindt. Daardoor zijn er een groot aantal operationele definities van goodwill. 2)
Eigen goodwill: meerwaarde van de onderneming bekeken vanuit de eigenaar. a) Schatting van de
tijd en investering die nodig was om het huidige bestand aan klanten op te bouwen, ervan uitgaande
dat deze klantenkring gehandhaafd blijft (retrospectief) [euro]. b) Schatting van de waarde van een
onderneming op basis van de contante waarde van de overwinst (prospectief, dus vooraf te bepalen)
[euro]. Dit bedrag is de uitgangssituatie bij de overname van een bedrijf, maar zal nooit helemaal
verdisconteerd worden in de prijs, want anders heeft de koper geen voordeel aan de overname. c)
Balanswaarde van de klantenbinding die vertegenwoordigd is in de netwerken die het bedrijf heeft
opgebouwd. Deze is per definitie € 0,- , want het is wettelijk niet toegestaan om de eigen goodwill te
activeren op de balans. 3) Verwachte goodwill: meerwaarde die een potentiële koper van een onderneming verwacht te behalen. a) Een schatting van de tijd en energie die iemand zich bespaart
door een bestaande zaak over te nemen, in plaats van een nieuwe zaak op te bouwen [euro]. b)
Schatting van de eigen goodwill, maar gecorrigeerd voor het mogelijke klantenverlies door de verandering van eigenaar en aangevuld met opties voor mogelijke extra winst uit projecten of opties voor
voordelen uit de synergie (meer omzet of minder kosten door samenvoeging van bedrijven) [euro].
4) Vraagprijs voor de eigen goodwill in geval een onderneming te koop staat. a) De meerwaarde van
de onderneming boven het ‘aanwezige’ eigen vermogen van de onderneming. Anders gezegd de prijs
die betaald moet worden voor de verwerving van een onderneming voor zover die hoger is dan de
waarde van de actief- minus passiefbestanddelen van de verworven onderneming [euro]. In dit geval
vindt eerst een herwaardering van de activa en passiva plaats, zodat er een juiste schatting is van het
aanwezige eigen vermogen van de onderneming. Het is een benadering van de methode die onder 1
genoemd staat. (Ex ante, dus vooraf te bepalen). b) De meerwaarde van de onderneming boven het
‘zichtbare’ eigen vermogen van de onderneming op de balans. Anders gezegd de prijs die betaald
moet worden voor de verwerving van een onderneming voor zover die hoger is dan de waarde van
de actief- minus passiefbestanddelen van de verworven onderneming [euro]. In dit geval speelt de
waardering van de activa een grote rol in de vaststelling van de goodwill, want de stille reserves worden zo onderdeel van de goodwill. Het is een slordige benadering van de methode die onder 1 genoemd staat, omdat er mogelijk afwijkingen zijn tussen de reële waarde van de balansposten en de
boekwaarde. (Ex ante, dus vooraf te bepalen). 5) Gekochte goodwill, zoals die na de overname uit de
overeenkomst blijkt. a) Bedrag dat een onderneming bij fusie of overname heeft betaald om gebruik
te mogen maken van de activa, de naam en de reputatie van een ander bedrijf [euro per gebeurtenis] {Kostencalculatie en Externe Verslaggeving}. Volgens de IFRS-regelgeving moet er een herwaardering van alle balansposten op basis van de reële waarde (fair value) plaatsvinden voordat het bedrag van de goodwill als resultante van Eigen Vermogen na herwaarderingen en overnameprijs wordt
vastgesteld. (Ex post, dus een boekhoudkundige constructie die achteraf is vast te stellen). b) Verschil
tussen de waardering op basis van de verwervingsprijs van de aandelen (en dus niet de activa en
passiva uit de balans) en de nettovermogenswaarde [euro] {Externe Verslaggeving}. Dit saldo kan
zowel positief als negatief zijn. (Ex post, dus achteraf vast te stellen). c) Bedrag dat bij de immateriële
vaste activa op de balans is opgenomen om de waarde uit te drukken die nog bestaat voor de overname die in het verleden heeft plaatsgevonden van een ander bedrijf. [euro]. Oorspronkelijk vond
jaarlijks een afschrijving plaats op dit bedrag, zodat de betaalde goodwill in de loop van een paar jaar
via de Winst- en Verliesrekening werd weggeboekt (zie de wettelijke balansmodellen: bedrijfseconomische-modellen.nl) {Externe Verslaggeving}. Sinds de invoering van IFRS is dat niet meer toegestaan voor beursgenoteerde onderneming, maar moet de betaalde goodwill omgerekend worden
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naar de waarde die zij alsnog heeft in het maatschappelijk verkeer (impairment toets). (Ex post, dus
achteraf vast te stellen)
Googelen – Googelen is het werkwoord voor het invoeren van een zoekopdracht in de zoekmachine
Google.
Google Apps – Google Apps is het gebundelde Software Pakket van Google met de belangrijkste "Office" toepassingen zoals Gmail, Docs en Spreadsheets. Het pakket is in 2006 gelanceerd en wordt
gezien als een grote concurrent voor Microsoft Office dat sinds het midden van de jaren 90 dominantie had op de office software markt.
G-organisatie – Zie ‘Geografische organisatieopbouw’.
Gossen, Eerste wet van – Volgens deze wet wordt het extra nut dat een consument ontleent aan een
extra eenheid van een goed, lager naarmate de consument over meer eenheden van dat goed de
beschikking heeft.
Gossen, Tweede wet van – Deze wet stelt dat de consument een bestedingsevenwicht heeft bereikt
als hij van alle gewenste goederen zoveel heeft gekocht, dat het nut van de laatst bestede geldeenheid in alle aanwendingsrichtingen gelijk is (grensnutnivellering).
Gouden handdruk – Bij ontslag heeft een ex-werknemer vaak recht op een financiële schadeloosstelling. Een Gouden Handdruk is een soort schadevergoeding voor de werknemer voor de geboden
loyaliteit, gederfde inkomsten en gemiste pensioenopbouw.
Governance – Integer en transparant handelen door overheidsorganisaties en bestuurders en het
organiseren van toezicht hierop. Belangrijke vragen hierbij zijn hoe het bestuur van de instelling verantwoording aflegt over de besteding van publieke gelden en de behaalde resultaten en aan wie
verantwoording wordt afgelegd.
Governancecode Bve –De afspraak die leden van de MBO Raad hebben gemaakt over professioneel
bestuur, onafhankelijk intern toezicht, dialoog met de omgeving en verantwoording over geleverde
prestaties.
Graderen – Functie van de handel waarbij natuurproducten in kwaliteits- of gewichtsklassen worden
ingedeeld (het verdelen van een ongeordende massa in bepaalde klassen). Aangezien bij gradering
van nauwkeurig omschreven normen wordt uitgegaan, ontstaan zo standaardkwaliteiten. Bij natuurproducten, die alle verschillend zijn, wordt de massa ingedeeld in bepaalde kwaliteiten of grootten.
Voorbeeld: eieren naar gewicht. Zie ook ‘Functies van de handel’.
Gradering – Indelen van een ongeordende massa in bepaalde klassen. Bij natuurproducten, die alle
verschillend zijn, wordt de massa ingedeeld in bepaalde kwaliteiten of grootten. Bijvoorbeeld eieren
naar gewicht.
Grafiek – Een makkelijk leesbare weergave van een grafische verdeling (bv. frequentieverdeling) in
een twee-assig stelsel.
G-rekening – Een g-rekening is een geblokkeerde rekening die aannemers kunnen gebruiken om
loonheffingen (al dan niet met btw) van door hen ingehuurd personeel aan de belastingdienst of aan
onderaannemers te voldoen. Van een g-rekening kunnen geen andere betalingen gedaan worden. De
rekening beschermt partijen tegen wanbetalingen van loonheffingen. Voor het openen van een grekening is toestemming nodig van de bank en van de belastingdienst. Wanneer de onderaannemer
of uitlener geen loonheffing betaalt, is volgens de belastingdienst de aannemer cq. inlener (als zijnde
opdrachtgever) verantwoordelijk. Om je als opdrachtgever hier tegen in te dekken betaal je niet het
gehele bedrag van de gerekende kosten aan de andere partij, maar het deel van de loonsom dat
overeenkomt met de loonbelasting of premies volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen op de g-rekening van de onderaannemer of uitlener. Deze g-rekening mag alleen gebruikt
worden om de loonheffing en -premies aan de belasting te betalen (of om het loonbelastingdeel van
een door hem ingehuurde partij op diens g-rekening of op de rekening van een bedrijfsvereniging te
betalen), waardoor de betalende partij is ingedekt tegen loonbelastingfraude.
Grensopbrengsten – Betekent hetzelfde als fysieke meeropbrengsten.
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Griffierecht – Dit is het deel van de kosten die u betaalt als u een procedure voert bij de rechtbank,
het gerechtshof of de Hoge Raad. U betaalt deze kosten aan het begin van de procedure aan de gerechtelijke instantie waar uw zaak dient. U betaalt alleen griffierecht bij civielrechtelijke en bestuursrechtelijke zaken. U betaalt geen griffierecht bij strafrechtzaken.
Grijze golf – Met de grijze golf wordt geduid op de ontgroening en vergrijzing van het personeelsbestand in de bve-instellingen.
Grijze kanaal – Een distributiekanaal dat naast het traditionele distributiekaal loopt. Bijvoorbeeld:
nieuwe auto-onderdelen verkregen via het kanaal fabrikant-importeur-dealer en verkregen via eigen
import.
Groeifase – 2e fase in de levenscyclus van een product. In deze fase is de winst hoog en wordt met
name aandacht besteed aan uitbreiding van het distributienet. Zie ‘Product life cycle’.
Groeifase – Fase van de productIevenscyclus waarin een versnelde groei van de omzet optreedt. We
zien adoptie door de verschillende categorieën adopters. Concurrenten komen op de markt.
Groeimatrix van Ansoff – Hulpmiddel bij het creatieve proces van verzamelen en beoordelen van
mogelijke strategieën om de strategische kloof te overbruggen. Men deelt de mogelijke strategieën
in vier groepen in: marktpenetratie, marktontwikkeling, productontwikkeling en diversificatie.
Groeimodel van Viehoff – Hulpmiddel bij de keuze van de meest wenselijke strategie van de onderneming om de strategische kloof te overbruggen. De twee criteria om de groeimogelijkheden duidelijk te maken zijn de gebruikte technologie en de markt.
Groeistrategieën – Zie ‘Ansoff’.
Groen beleggen – 1) Vorm van duurzaam beleggen, d.w.z. een vorm van beleggen waarbij niet alleen
een (hopelijk) positief rendement wordt behaald, maar waar ook de gevolgen voor mens en milieu
meespelen bij het nemen van beleggingsbeslissingen. 2) Bepaalde vormen van duurzaam beleggen
die fiscale voordelen opleveren vanwege voorwaarden die de overheid stelt. Bijvoorbeeld beleggingen in duurzame energieprojecten of gebouwen, biologische landbouwbedrijven en natuurontwikkelingsprojecten. Deze ‘groenprojecten’ hebben een groenverklaring van de overheid nodig en geven
beleggers bepaalde vrijstellingen van heffingen.
Groen onderwijs – Onderwijs in de groene sector in de vakrichtingen landbouw, natuurlijke omgeving en levensmiddelentechnologie.
Groene Hypotheek – Een groene hypotheek is een financiële regeling van de overheid om duurzaam
bouwen te stimuleren. Wanneer men voldoet aan een aantal eisen op het gebied van duurzaam
bouwen, kan een groene hypotheek worden verstrekt tot maximaal 34.034 euro. Een groene hypotheek wordt verstrekt voor een periode van 10 jaar met een rente die over het algemeen 1 à 2 procent onder de marktrente ligt.
Groene kaart – Bewijs tegenover de autoriteiten van de aangesloten landen waar een WAverzekering wettelijk is voorgeschreven, waaruit blijkt dat het motorrijtuig, waarvoor het bewijs is
afgegeven, is verzekerd overeenkomstig de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen. De
houder van de groene kaart is verzekerd conform de wetgeving van het land waarin de schadegebeurtenis, die aanleiding gaf tol aansprakelijkheid, plaatsvond. De Nederlandse verzekeraar die de
groene kaart heeft afgegeven, zal de schaderegeling in het algemeen voor zijn rekening moeten overlaten aan Nationaal Bureau van het land waarin de gebeurtenis plaatsvond. De namen van de landen,
waarvoor de verzekering dekking biedt, zijn aangegeven op de groene kaart.
Groep – 1) Sociologisch: een verzameling mensen die elkaar regelmatig ontmoet, een onderlinge
rangorde (pikorde) kent en eigen normen en waarden heeft. 2) Sociaalpsychologisch: een verzameling mensen die wat vaker met elkaar optrekken. 3) Economisch: een groep is een economische eenheid waarin rechtspersonen organisatorisch verbonden zijn, bijvoorbeeld via deelnemingen of via
dochtermaatschappijen.
Groepsaansprakelijkheid – Conform artikel 6:166 Burgerlijk Wetboek is ieder lid van een groep
hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige schade, die ontstaat aan anderen als gevolg van het
groepsoptreden, tenzij het betreffende groepslid kan aantonen dat hij getracht heeft de groepsleden
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van het schadetoebrengende gedrag te weerhouden dan wel zich uit de groep heeft verwijderd. Conform lid 2 van dit artikel kan degene, die de schade heeft vergoed, verhaal plegen op de overige
groepsleden.
Groepsdiscussie (1) – Discussie tussen een aantal geselecteerde personen. De discussieleider heeft
tot taak het gesprek te richten op het gekozen onderwerp. Doel van de discussie is vooral verkennend materiaal aan te dragen, een uitgangspunt te vinden voor verder onderzoek etc.
Groepsdiscussie (2) – Ook ‘Groepsgesprek’. Discussie tussen een aantal geselecteerde personen.
Doel is vooral materiaal aan te dragen voor verder onderzoek. Meestal exploratief onderzoek (zie
aldaar).
Groepsgericht leiderschap – Richting en sturing geven aan een groep, samenwerkingsverbanden tot
stand brengen en handhaven.
Groepsgesprek – Zie ‘Groepsdiscussie’.
Groepsverzekering – Zie ‘Collectief contract’.
Grofvuil – Grofvuil is een term om afval aan te duiden dat te groot en/of te zwaar is om in de grijze
minicontainer te doen, die door de vuilnisophaaldienst periodiek aan huis opgehaald wordt. Grofvuil
bestaat uit meubels (bankstellen, fauteuils, tafels), grote apparaten (koelkasten, ovens, tv's), en sanitair (badkuipen, toiletten, gootstenen. Een groot gedeelte (30-60%, afhankelijk van het gebied) van
het grofvuil wordt meegenomen voordat het door de vuilnisophaaldienst meegenomen kan worden.
Dit is een vorm van hergebruik. Takken, loof, stukken boomstam en ander gft-afval worden ook betiteld als grofvuil, alhoewel deze ook gescheiden ingezameld worden om versnipperd te worden en/of
om gecomposteerd te worden. Bij de inzameling van grofvuil wordt zowel het haalconcept als het
brengconcept gebruikt. Bij het "halen" zijn er twee vormen. Grofvuil kan met een zekere regelmaat,
zoals een keer per maand, ingezameld worden van de straat (voetpad naast de rijbaan). Of het kan
op afroep door de vuilnisophaaldienst opgehaald worden. De laatste vorm is soms gratis en soms
moet ervoor betaald worden.Bij het "brengen" transporteert de burger zelf het grofvuil naar het
afvalbrengstation, waar hij het volgens de aanwijzingen van het personeel op de juiste plaats achterlaat. Het gescheiden aanbieden van grofvuil (en andere soorten afval) speelt een belangrijke rol bij
het op een meer verantwoorde manier omgaan met afval. Wanneer de verschillende soorten grofvuil
gesorteerd zijn, kunnen er meer waardevolle materialen uit teruggewonnen worden dan wanneer er
geen sortering heeft plaatsgevonden. Ook de app Afvalscheidingswijzer van Milieu Centraal geeft
antwoord op dit soort vragen. De wijzer geeft van bijna zevenhonderd afvalproducten aan waar ze
thuishoren. Zoeken is mogelijk via een zoekscherm, of een scrollbare lijst. Wie zijn afvalproduct niet
ziet vermeld, kan via het Informatiescherm contact opnemen met Milieu Centraal, waarna de voorlichtingsorganisatie uitzoekt waar het afval hoort.
Grondrechten – Grondrechten, ook wel fundamentele rechten of mensenrechten, zijn rechten van
individuele burgers tegenover de staat en indirect (door een belangenoverweging) tussen burgers.
Grondrechten zijn onder meer opgenomen in: • Hoofdstuk 1 van de Nederlandse Grondwet; • Het
Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM); • Europees Sociaal Handvest (ESH); • Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (BUPO); • Internationaal Verdrag inzake
economische, sociale en culturele rechten (IVESC); • Handvest van de grondrechten van de Europese
Unie; • EU-verdrag. (mensenrechten) "rechten van individuele burgers tegenover de staat. "Klassieke
grondrechten" garanderen burgers bepaalde vrijheden van staatsinmenging. Dit zijn bijv. de vrijheid
van meningsuiting, de vrijheid van drukpers en de godsdienstvrijheid. Daarnaast worden vaak ook
"Sociale grondrechten" genoemd, welke een verplichting voor de staat inhouden om bepaalde zorg
beschikbaar te stellen, bijv. werkgelegenheid of sociale zekerheid."
Grondrente – De grondrente is een rentevergoeding voor de grondkosten tussen het moment van
aankoop en moment van daadwerkelijke overdracht.
Grondstoffen – Industriële goederen die fysiek in het eindproduct overgaan.
Grondwet – zie constitutie.
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Groot molest – Bij veel verzekeringen (niet behorend tot de transportverzekeringsbranche) wordt
onderscheid gemaakt tussen 'groot molest' en 'klein molest'. Zoals blijkt uit een door het Verbond
van Verzekeraars bij de griffie van de arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage gedeponeerde
tekst vallen onder het begrip 'groot molest': gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse
onlusten, oproer en muiterij. Schade ontstaan door groot molest is doorgaans uitgesloten van de
verzekeringsdekking. Klein molest is doorgaans wel verzekerd. Onder groot molest vallen: gewapend
conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer, muiterij. Zie ook ‘Molest’,
Grootboek – De verzameling van alle grootboekrekeningen. Onderdeel van de boekhouding, waarbij
de balansposten elk een eigen overzicht in scontrovorm krijgen om alle wijzigingen in die balansposten vast te leggen. Ter ondersteuning vindt een uitsplitsing plaats van grootboekrekeningen in hulprekeningen die uiteindelijk weer samenkomen in de balansposten. Belangrijk hulprekeningen zijn de
rekeningen die betrekking hebben op de opbrengsten en kosten van een periode en die gezamenlijk
de resultatenrekening bepalen. Het saldo van de resultatenrekening komt als mutatie bij het eigen
vermogen op de eindbalans.
Grootboekrekening – Overzicht van de beginstand en de wijzigingen die zich in een bepaalde periode
voordoen in een bezitting, in een schuld of in het eigen vermogen.
Grootfiliaalbedrijf – Zie ‘Grootwinkelbedrijf’.
Groothandel – Ondernemer die zich heeft gespecialiseerd op de wederverkoop van artikelen aan
andere ondernemingen. Zie ook ‘Grossier’. Deze definitie geldt voor de distribuerende groothandel.
Zie ook ‘Collecterende groothandel’. Zie ‘Soorten handel’.
Grootheid – “Ik heb wel een getal uit deze som, maar ik heb geen idee wat ik uitgerekend heb.”
Grootheden zijn begrippen met een naam, een waarde en een dimensie. De naam zegt iets over de
betekenis van de grootheid. De waarde is een getal dat net zo goed een ander getal kan zijn. De dimensie is de maatstaf die betekenis geeft aan het getal. Zonder vermelding van de naam en de dimensie weet je eigenlijk niet wat het getal voorstelt. Economen gebruiken twee soorten grootheden:
voorraadgrootheden en stroomgrootheden. De balans bijvoorbeeld geeft een beeld van de situatie
op een bepaald moment en dus staan daar voorraadgrootheden op. De resultatenrekening geeft een
beeld over een periode en dus staan daar stroomgrootheden op.
Grootte-indicator – Indicatie van de relatieve grootte van de verhandelende winkels. Geeft aan of u
bij relatief grote of kleine winkels zit. Te berekenen door gemiddelde omzet productgroep per verhandelende winkel te delen door de gemiddelde omzet van alle potentiële winkels. Zie ook ‘Selectieindicator’, ‘Verkrijgbaarheid’.
Grootwinkelbedrijf – Ook ‘GWB’. Een onder een eenheidsnaam werkende, overwegend centraal
bestuurde detailhandelsorganisatie met meerdere filialen en/of ten minste 50 werknemers. Om de
verbondenheid van de filialen bij de consument duidelijk te maken hebben ze allemaal dezelfde house style. Een grootwinkelbedrijf is I tevens een grootfiliaalbedrijf als het minstens 15 filialen heeft.
Warenhuizen zijn grootwinkelbedrijven met een breed assortiment van artikelen uit verschillende
branches. Veelal werken ze met eigen distributiecentra en schakelen de grossier dus uit. Zie ‘Grootfiliaalbedrijf’.
Gross line – Het absolute bedrag dat een verzekeraar is aangegaan op een bepaald risico, inclusief
het bedrag dat, in ongeacht welke vorm, is herverzekerd. Ingeval het herverzekerde gedeelte buiten
beschouwing wordt gelaten, spreken we over net line.
Gross rating points – De Engels uitdrukking voor bereik. Een rating is een procent van de tvtoestellen die zijn afgestemd op een bepaald programma. Het aantal gross rating points voor een
commercial is gelijk aan de som van de ratings van alle programma's die de commercial 'dragen'.
Grosse – De grosse is een afschrift van de hypotheekakte. De grosse blijft op het kantoor van de notaris totdat een geldnemer in betalingsproblemen komt. De hypotheekhouder kan met de grosse
beslag leggen op het met hypotheek bezwaarde goed en overige goederen van een geldnemer.
Grossier – Zie ‘Groothandel’.
Grossier – Zie ‘Soorten handel’.
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Grossierreclame – Reclame gevoerd door de grossier (veelal gericht op detailhandel of consument).
Group Captive – Captive verzekeringsmaatschappij waarbij het moederbedrijf niet bestaat uit een
onderneming, maar uit een groep ondernemingen, die de group captive gezamenlijk hebben opgericht om daarin een of enkele risico's die zij lopen te verzekeren.
Groupagefunctie – Zie ‘Distributiecentrum’.
Groupware – Software die draait op een lokaal netwerk en die mensen op dat netwerk in staat stelt
deel te nemen aan een gezamenlijk, veelal complex project.
Grove schuld – Van schuld is sprake als er verwijtbaarheid is. Daarbij zijn gradaties mogelijk. Bij lichte
schuld treft de veroorzaker van de schade nauwelijks schuld. Bij grove schuld is er echter sprake van
ernstige verwijtbaarheid, een in laakbaarheid aan opzet grenzende schuld. Schade die is ontstaan
door grove schuld is in principe uitgesloten van verzekeringsdekking, met uitzondering van de aansprakelijkheidsverzekering waarbij schuld juist een voorwaarde is (maar waar opzettelijk toegebrachte schade eveneens is uitgesloten).
GS – Grootste schade
GSM – GSM staat voor Global System for Mobile Communications en is een aanduiding voor een
standaard voor digitale mobiele telefonie. GSM wordt in verschillende typen aangeboden. Het grootste verschil tussen de typen is de bandbreedte waarop het GSM-netwerk actief is. Hier komen de
termen Single-Band, Dual-Band, Tripple-Band en Quad-band vanaf.
GTF-afval – GFT-afval staat voor groente, fruit en tuinafval. Dat zijn bijvoorbeeld schillen en resten
van groenten, fruit en aardappelen, resten van gekookt eten, vlees- en visresten (inclusief graten,
schelpen en botjes), pinda- en notendoppen, eierschalen, plantaardige olie, gestold vet, onkruid,
klein snoeiafval, gemaaid gras en bladeren. GFT-afval wordt apart ingezameld en verwerkt tot compost.
Guarantee maintenance – Zie ‘Onderhoudstermijn’.
Guerilla marketing – Geen gezag erkennende manier van marketing bedrijving waarbij men met minimale inspanning zoveel mogelijk resultaat wil bereiken. Goed resultaat wordt vaak bereikt door
creatief, verassend, origineel, en geniaal te zijn.
Guttman schaal – De vragen van de schaal vertonen een duidelijke onderlinge samenhang die een
cumulatief aspect heeft. Een ondervraagde, die op de eerste vraag 'ja' zegt moet dit ook doen op alle
volgende vragen.
GVR – Genootschap Voor Reclame. Doelstelling: behartigen van communicatie tussen belangen van
en informatie door alle groeperingen uit de reclamewereld.
GVS – Geneesmiddelenvergoedingensysteem

Uitgeverij Streutker

269

Bedrijfskunde, Begrippenbank

H
H- en P-zinnen: Op verpakkingen van alle gevaarlijke stoffen dienen de H- en P-zinnen voor te komen. Gevaarlijke stoffen of mengsels van gevaarlijke stoffen moeten volgens de voorschriften van
GHS ingedeeld worden in één of meerdere categorieën. Voor elke categorie schrijft GHS voor welk
pictogram, signaalwoord, bijhorende gevarenaanduidingen (H-zinnen; hazard) en voorzorgsmaatregelen (P-zinnen; precaution) op het etiket moeten vermeld worden.
Haastgoederen – Zie convenience goods.
Habit – Zie ‘Gewoonte’.
Hagelschadeverzekering – Verzekering die dekking verschaft tegen de schade ontstaan door hagel.
Deze verzekering kent drie opties die, eventueel gecombineerd, kunnen worden afgesloten, namelijk:
het glas in broeikassen, warenhuizen e.d., de gewassen onder het glas en land- en tuinbouwgewassen te velde. De verzekering voor broeikassen e.d. omvat niet alleen een dekking tegen hagelschade
maar vergoedt schade ten gevolge van alle van buitenkomende onheilen. De gewassen onder glas
zijn gedekt tegen schade als gevolg van glasbreuk en andere van buitenkomende onheilen terwijl
eveneens de zogenaamde teeltplanschade, die ontstaat wanneer als gevolg van een gedekt onheil
een voorgenomen teelt niet tijdig kan worden geplant. Gewassen te velde tenslotte zijn gedekt tegen
hagelschade, terwijl in sommige gevallen ook stormschade kan worden meeverzekerd.
Hague Rules 1922 – Ook wel Brussels cognossementsverdrag van 1924 genoemd. Dit zijn regels, opgesteld door de International Law Association, betrekking hebbende op de beperking van de bevoegdheid van de zeevervoerders om hun aansprakelijkheid voor schade overkomen aan door hen
onder cognossement ten vervoer aangenomen zaken uit te sluiten of te verminderen.
Hague-Visby rules – Een groep regels met betrekking tot de aansprakelijkheid van zeevervoerders
voor schade aan de vervoerde goederen. In veel landen, waaronder Nederland, zijn deze regels in de
wetgeving verwerkt' Harde dekking: Bij brandverzekeringen wordt hiermee bedoeld dat het gebouw
een dak van steen heeft (beton of pannen) en niet van bijvoorbeeld hout of riet. Zie ‘Hague Rules’.
Half gestructureerd interview – Vraaggesprek m.b.v. een vragenlijst die zowel open als gesloten
vragen bevat.
Half gestructureerd onderzoek – Engels: Semi structured interview. Een half gestructureerd interview staat tussen het open en gesloten interview in. Er is een vaste vraagstelling maar de volgorde is
niet dwingend.
Halffabricaten – Grondstoffen in een zodanig stadium van bewerking dat zij al op een markt gevraagd/aangeboden (kunnen) worden.
Halfwezenuitkering – Uitkering aan de ouder of verzorger van een kind dat jonger is dan 18 jaar, en
dat als gevolg van het overlijden nog maar één ouder heeft. Vloeit voort uit de Anw en bedraagt 20%
van het netto minimumloon.
Halo-effect – De neiging een oordeel te geven op basis van slechts één (uitspringend) kenmerk. Een
goed gekleed persoon wordt beoordeeld als rijk, intelligent, gestudeerd of als succesvol zakenman.
Halve kwartielafstand – Zie ‘Spreiding’.
Handbereikclausule – Komt voor bij geldtransportverzekeringen en bepaalt dat schade door bijvoorbeeld diefstal of vermissing niet is gedekt als de geldoverbrenger zijn tas met geld ergens onbewaakt
achterlaat, bijvoorbeeld in de auto die hij even verlaat of in de horecagelegenheid waar hij pauzeert.
Handel – Het kopen en vervolgens weer verkopen van goederen met het oogmerk winst te maken.
Zie ‘Functies van de handel’, ‘Soorten handel’.
Handelaarsplaten – Motorrijtuigverzekering die dekking geeft voor schade door en/of aan een willekeurig motorrijtuig zolang dit is voorzien van het in de polis vermelde (handelaars)kenteken. De motorrijtuigen kunnen dus voortdurend wisselen; bepalend voor de dekking is slechts of het motorrijtuig op het moment van het voorvallen van de schade van het bewuste kenteken.
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Handelarenpanel – Een permanente steekproef in een bepaalde branche. Geeft inzicht in verkoopcijfers, aanbieders, kopers, export en import.
Handeling, Feitelijke – Zie ‘Feitelijke handeling’.
Handelingsvoorschrift – Operationele definitie voor de wijze waarop je de waarde van een grootheid
kunt berekenen. Makkelijk te onthouden zijn de fundamentele definities, zoals nettowinst in een
handelsbedrijf = brutowinst - alle bedrijfskosten. Of brutowinst = omzet - inkoopwaarde van de omzet. Moeilijker wordt het als een opgave contrair (tegen de draad in) is. Je moet dan een berekening
omkeren. In plaats van de brutowinst te berekenen volgens het tweede bovenstaande handelingsvoorschrift moet je de brutowinst herleiden uit de som van de nettowinst en de totale bedrijfskosten, dus door omvorming van het als eerste genoemde handelingsvoorschrift. Je bent bij de berekening van de brutowinst in eerste instantie geneigd om te zoeken naar de omzet en de inkoopwaarde
van de omzet, maar bij een contrair vraagstuk zijn die niet gegeven. Contraire vraagstukken zetten je
dus op het verkeerde been en daarom is het belangrijk daar alert op te zijn.
Handelsagent – Ook ‘Agent’ of ‘Fabrieksagent’. Handelstussenpersoon die zijn bedrijf maakt van het
verlenen van bemiddeling bij het tot stand komen van koopovereenkomsten tussen een bedrijf
waarmee hij in vaste betrekking staat en een derde. Verkrijgt de goederen niet in eigendom.
Handelsbemiddelingsbedrijf – Dienstverlenend bedrijf dat bemiddelt bij de totstandkoming van inen verkoopcontracten.
Handelscrediteuren – Leveranciers van goederen, grondstoffen of diensten die bedoeld zijn voor het
primaire proces, dus het bedrijfsproces waar het bedrijf zich volgens haar statuten op richt: handel,
productie, geldleningen, verzekeringen, etc. {Externe verslaglegging, Boekhouden}. Soms worden de
handelscrediteuren op de balans opgenomen in een bredere post, namelijk crediteuren.
Handelsfuncties – Functies die worden verricht door handelsgeledingen in een bedrijfskolom: collecteren en distribueren, sorteren en graderen, transport, financieren, assortimentsvorming, dragen van
risico en informeren.
Handelsmarge – Zie ‘Functioneel rabat’.
Handelsmerk – Een handelsmerk is het beeld dat de producent voor zijn product met woorden of
symbolen oproept. Het is wettelijk beschermd indien het ingeschreven staat in het merkenregister;
we noemen het dan een (wettig) gedeponeerd handelsmerk.
Handelsonderneming – Onderneming die goederen inkoopt met de bedoeling deze in onveranderde
vorm met winst te verkopen.
Handelspromotie – Zie ‘Trade promotion’.
Handelsreclame – Reclame gericht op de tussenhandel.
Handelsregister – Door elke Kamer van Koophandel en Fabrieken bij te houden register van alle ondernemingen in haar ressort. Het Handelsregister bevat per bedrijf alle noodzakelijke informatie
waaronder bijvoorbeeld de tekeningbevoegdheid van werknemers van bedrijven, het vermogen van
bedrijven, enzovoort.
Handelsreiziger – Ook ‘Vertegenwoordiger’. Handelstussenpersoon die in dienst is van een onderneming. Hij sluit transacties af op naam en voor rekening van zijn werkgever.
Handelstuncties – Zie ‘Functies van de handel’.
Handelstussenpersonen – Personen die hun bemiddeling verlenen bij het tot stand komen van zakelijke transacties zonder dat ze zelf de goederen in eigendom verkrijgen (handelsagent, makelaar) of
waarbij de goederen wel in eigendom worden verkregen (commissionair). Zie ook ‘Commissionair’,
‘Handelsagent’, ‘Handelsreiziger’, ‘Makelaar’.
Handlichting – Aan een persoon boven de zestien jaar, die de leeftijd der meerderjarigheid, t.w.
achttien jaar, nog niet heeft bereikt, kan de kantonrechter op verzoek handlichting verlenen, opdat
deze persoon zelfstandig in verband met zakelijke activiteiten kan handelen.
Handling – Het verwerken/vervoer van goederen.
Handlingkosten – De kosten die zijn verbonden aan de fysieke voortstuwing. Als we handling vertalen met 'behandelen', dan vallen hieronder alle kosten verbonden aan: het in voorraad nemen en
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opslaan, het uit de opslag halen, het hergroeperen en het overslaan. Ook het opladen in vrachtwagens en het uitladen vallen hieronder. Onder handlingkosten vallen niet: ruimtekosten (rentekosten,
verwarmingskosten, enzovoort) en transportkosten (autokosten).
Hard bounce – Een hard bounce houdt in dat een bericht niet kan worden verzonden omdat het geadresseerde e-mailadres niet bestaat. Zie voor meer informatie bounce.
Hard market – In het geval van een 'hard market' is er sprake van een markttendens waarbij verzekeraars de neiging hebben om voor hen adequate premies te offreren en een kritisch acceptatiebeleid
te voeren.
Hardcore beperkingen – Mededingingsbeperkingen. Op basis van vaste jurisprudentie van het Hof
van Justitie vallen mededingingsbeperkende afspraken niet onder het kartelverbod, wanneer de afspraak geen merkbare effecten heeft.[1] Dit kan zijn omdat de afspraak de tussenstaatse handel niet
merkbaar beperkt[2] of omdat er geen merkbare effecten op de mededinging zijn. In de bekendmaking overeenkomsten van geringe betekenis die de mededinging niet merkbaar beperken in de zin
van art. 101 VwEU van 2002 heeft de Commissie dit merkbaarheidscriterium voor wat betreft mededinging ingevuld met kwantitatieve drempels in de vorm van marktaandelen.[3] Hierbij werd een
onderscheid gemaakt tussen overeenkomsten tussen concurrenten (horizontale overeenkomsten) en
tussen niet-concurrenten (verticale overeenkomsten, veelal distributie-overeenkomsten).
Hard-kapitaalverzekering – Een levensverzekering waarbij er altijd hetzij bij leven hetzij bij overlijden
een kapitaal wordt uitgekeerd, wat bij een zuivere risicoverzekering niet het geval is. Voorbeelden:
gemengde verzekering, studieverzekering.
Hardware & System Maintenance – De contractueel vastgelegde verantwoordelijkheid voor het op
continue basis plannen en uitvoeren van alle activiteiten gerelateerd aan het onderhoud van hardware en systeemsoftware binnen goed gedefinieerde service levels om gebruik, flexibiliteit en kostenbesparing met betrekking tot de applicaties te maximaliseren.
Havenverzekering – Zie ‘Cascoverzekering’.
Haviltex-regel – Uitlegregel die bepaalt dat het bij de uitleg van een beding aankomt op de zin die
partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan dit beding mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten.
HBO – Hoger Beroeps Onderwijs
HBO-Raad – Overkoepelende vereniging van alle hogescholen. www.hbo-raad.nl
Head – De Head is het begin van een HTML document en toont onder water voor de gebruiker onzichtbaar informatie over het document. Zie voor meer info bij head tag.
Head tag – Een "head tag" bevat achtergrond informatie van een HTML pagina. Een Head tag wordt
voor de gebruiker onzichtbaar geplaatst aan het begin van een pagina. Een Head tag moet voor
zoekmachine optimalisatie minimaal een goede title tag, een description tag en een keyword tag
bevatten. De title tag en de description tag zijn in feite essentieel, de keyword tag is enkel voor de
volledigheid aanvullend en heeft geen tot nauwelijks effect op de optimalisatie.
Heavy users – Gebruikers van een merk of product met een gemiddeld hoger consumptieniveau dan
het gemiddelde van alle gebruikers van het product. Zie ‘Zware gebruikers’. Zie ‘Gebruikshoeveelheid’.
Hedgefonds – 1) Risicovol financieel instituut dat long-posities (langlopende leningen) financiert met
short-posities (kortlopende leningen) waarbij zij erop speculeren dat er een gunstig hefboomeffect
optreedt, omdat de short-posities doorgaans een lagere rente dragen dan de long-posities. 2) Misconceptie:beleggingsfondsen met afgedekte risico’s. Hedging is immers het verminderen van risico,
terwijl deze financiële instituten bewust het risico inbouwen dat de kortlopende rente de langlopende rente gaat overstijgen. Een misconceptie is dat de risico’s worden afgedekt, terwijl het omgekeerde vaak het geval is. Long-posities worden niet afgedekt door short-posities, maar gefinancierd met
shortposities (speculerend op een gunstig hefboomeffect).
Hedgen – Zie ‘Soorten handel’.
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Hedge-ratio – 1) De verhouding tussen de waardeverandering van de optie enerzijds en de koersverandering van de onderliggende waarde anderzijds. 2) Verhouding tussen de (geschreven) opties en
de aandelen die nodig is om een risicoloze portefeuille te creëren.
Hedging – 1) Het verminderen van risico door financiële transacties af te dekken met tegengestelde
transacties. 2) Het verminderen van eventuele financieringstekorten of -overschotten, door componenten binnen een bedrijf aan elkaar te koppelen (totale in plaats van partiële financiering). 3) Het
verminderen van koersrisico op beleggingen (bijvoorbeeld obligaties) door tegengestelde transacties
op termijn uit te voeren. 4) Het verminderen van renterisico door het indekken via rente-futures (dus
tweezijdige opties) of rente-swaps (meestal een vaste rente die uitgewisseld wordt tegen een variabele rente). 5) Het verminderen van risico op valuta- en renteverschillen door het indekken via valutatermijntransacties, valutaopties of valutaswaps.
Hefboomeffect – (Economie). Het verbeteren van de opbrengst van het eigen vermogen door met
geleend geld een opbrengst te halen die groter is dan de interest die over het geleende geld betaald
wordt. {financiering}. Voorbeeld: Ik heb 1000 euro eigen geld en leen 1000 euro tegen 10% interest
per jaar. Voor 2000 euro koop ik aandelen en deze zijn na 1 jaar 2500 euro waard. Bij verkoop levert
het mij dan een winst op van 2.500-2.000 = 500 - 100 interest = 400 netto op. De opbrengst van het
totale vermogen (Rentabiliteit Totaal vermogen/ RTV)= 500/2.000 = 25%. De opbrengst eigen geld:
(rentabiliteit Eigen Vermogen/REV)= 400/1000 = 40%. Rentabiliteit vreemd vermogen/RVV of IVV) is
100/1000 = 10%.
Heffingskorting – Vaste korting op de totale belastingsom (in plaats van belastingvrije som) in het
huidige belastingstelsel (2001). Iedere werknemer (en uitkeringsgerechtigde) heeft recht op de algemene heffingskorting. Naast deze algemene korting zijn er nog extra kortingen zoals ouderenkorting en arbeidskorting.
Heffingsrente – Heffingsrente is rente die u moet betalen of die u krijgt over een uitstaand bedrag na
een bepaalde datum. Dat gebeurt na 1 juli van het daarop volgende jaar.
Helikopterkwaliteit – Beziet problemen vanuit alle invalshoeken. Onderscheidt hoofd- van bijzaken
en concentreert zich op de kern. Overziet de gevolgen van beslissingen volledig, ook op langere mijn.
Kijkt altijd over regionale grenzen heen.
Helikopterview – Ook wel helikopterblik. Houdt het overzicht over de delen en het geheel van een
vraagstuk, gegevens of project. Gedragsbeschrijvingen: a) Overziet delen en geheel van een vraagstuk, gegevens of een project. b) Kan een stap terug doen en zaken van een afstand bekijken. c) Kan
zich losmaken van een onderdeel om de grote lijnen en het totale proces te overzien. d) Behoudt het
overzicht in een grote diversiteit van taken, ontwikkelingen of processen.
Helpstrategie – Aardige geste van de auteur van een werkboek of tentamen om je te ondersteunen
bij het oplossen van vraagstukken. Bij voorbeeld: a) de gegevens staan opgesomd in de volgorde
waarin je ze nodig hebt; b) er zijn geen overbodige gegeven; c) er is een vraag naar één of meer tussenresultaten voordat de hoofdvraag komt; d) je moet een fundamentele berekening uitvoeren; e)
de uitkomst is een mooi rond getal; f) voor de hand liggende foute uitkomsten hebben geen mooi
rond getal; g) de vragen zijn onderverdeeld in clusters die bij elkaar horen. Elke helpstrategie kan ook
veranderd worden in een antiheldstrategie door precies het tegenovergestelde te doen.
Herberekening annuïteit – Als u extra aflost op een annuïteitenhypotheek kan de maandtermijn
worden herberekend/verlaagd. Dit wordt een herberekening van de annuïteit genoemd. Een aantal
banken voeren deze herberekening uitsluitend op verzoek van de cliënt uit. Indien deze herberekening niet plaatsvindt, is het gevolg van de extra aflossing pas merkbaar na renteherziening.
Herbouwwaarde – Bedrag dat benodigd is voor herbouw van het verzekerde gebouw op dezelfde
locatie en naar constructie en indeling gelijkwaardig onmiddellijk na de gebeurtenis. Deze waarde is
nodig voor een opstalverzekering en kan worden opgenomen in een taxatierapport. Doorgaans is de
herbouwwaarde als gevolg van inflatie hoger dan de oorspronkelijke nieuwprijs van de opstal. Dat is
ook het geval als de opstal deel uitmaakt van een groter geheel of een nieuwbouwproject, zoals een
halfvrijstaande woning.
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Hergebruik – Bij hergebruik wordt een voorwerp opnieuw gebruikt, al dan niet voor een ander doel.
Een essentiële voorwaarde voor hergebruik is het vooraf sorteren van afval, bijvoorbeeld via een
containerpark. Er bestaan verschillende vormen van hergebruik: 1) Hergebruik van het gehele voorwerp: bijvoorbeeld door tweedehands verkoop in een kringloopwinkel of het weg te geven in een
weggeefwinkel; 2) Hergebruik van een onderdeel van een voorwerp voor een vergelijkbare toepassing in een ander apparaat of constructie; 3) Hergebruik van een onderdeel van een voorwerp voor
een heel ander doel zonder dat het materiaal hoeft te worden omgesmolten.
Herhalingsaankoop – De aankopen van consumenten die na een probeeraankoop het nieuwe product/merk blijven kopen. Zie ook ‘Repeat buy(ing)’. Zie ‘Aankoop’.
Herinneringsfout – Fouten in een marktonderzoek, veroorzaakt door het tekortschieten van het geheugen van de ondervraagde. Men verwart merken met producten.
Herinneringstest – Methode om herinneren en vergeten te meten. Op een lijst komen bekende en
onbekende begrippen en woorden voor. De ondervraagde moet aangeven welke woorden en begrippen hij kent en welke niet. Zie ‘Reclame-effectonderzoek’.
Herinrichtingskosten – Herinrichtingskosten zijn de kosten voor het bewoonbaar maken van een huis
bij het verhuizen. Met ingang van het belastingjaar 1996 zijn deze kosten wettelijk aftrekbaar.
Herinvesteringsclausule – Clausule, voorkomend in brandpolissen, waarin is geregeld dat de schade
aan gebouwen alleen op basis van herbouwwaarde wordt vergoed wanneer de verzekerde voornemens is de schadepenningen aan te wenden voor herstel of herbouw van de beschadigde gebouwen.
Is hij dat niet van plan, dan wordt de schade geregeld op basis van verkoopwaarde (met als maximum de herbouwwaarde). Wanneer de bedrijfsuitrusting of inventaris is verzekerd op basis van
nieuwwaarde wordt de schade krachtens deze clausule uitsluitend geregeld op basis van nieuwwaarde wanneer de verzekerde de beschadigde of verloren gegane zaken vervangt door soortgelijke
nieuwe zaken. ls hij dat niet van plan, dan vergoedt de verzekeraar niet meer dan de vervangingswaarde. De verzekerde dient de verzekeraar binnen 12 maanden op de hoogte te stellen of hij wil
herstellen/herbouwen, danwel de verloren gegane zaken wil vervangen door nieuwe zaken.
Herkenning – Maatstaf om te bepalen wat er geleerd (en vergeten) is. (Engels: recognition).
Herkenningstest – Zie ‘Reclame-effectonderzoek’.
Herleveringsclausule – Komt voor bij CAR-verzekeringen en vindt zijn oorsprong in de zogenaamde
Monolietaffaire. Uitgesloten zijn de kosten van herlevering van (geprefabriceerde) bouwmaterialen
en/of onderdelen van het werk die vervangen moeten worden omdat zij met een gebrek of tekortkoming op het bouwterrein waren aangevoerd en tot een CAR-schade aanleiding gaven.
Herontwerp MBO – De bve-instellingen zijn bezig met het herontwerpen van het mbo, met als doel
een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Daartoe komt er een nieuwe structuur van
kwalificaties waaraan deelnemers moeten voldoen en die tegemoet komt aan de vraag van het bedrijfsleven om breed inzetbare en flexibel ingestelde vakmensen.
Herpositionering – Indien de in het verleden gekozen positionering van een merk door ontwikkelingen op de markt of door smaakveranderingen van de consument niet meer aan de oorspronkelijke
doelstellingen beantwoordt dan wel indien door een verandering van doelstelling de gekozen positionering niet meer past, zal de onderneming het product of merk in het productveld een andere positie trachten te geven: de herpositionering. Dit kan door aanpassing van instrumentele producteigenschappen en/of door veranderingen in de expressieve lading van het merk.
Herrekening – Een ondernemer die goederen en diensten gebruikt voor zowel belaste als vrijgestelde prestaties, kan te maken krijgen met herrekening van de afgetrokken voorbelasting. Als het gebruik van de goederen of diensten op jaarbasis afwijkt van het verwachte gebruik op het moment
van de aanschaf, dan wordt de voorbelasting die de ondernemer bij aanschaf heeft afgetrokken herrekend met behulp van de gegevens voor het hele jaar.
Hersey, Paul – Paul Hersey geniet internationale vermaardheid als pedagoog, spreker en congresleider. Halverwege de jaren zestig stichtte hij het Center for Leadership Studies in Californië. Dit insti-
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tuut geeft adviezen op het gebied van leidinggeven, management, scholing, verkooptraining, programmaontwikkeling en onderzoek.
Herstelkosten – In principe alle kosten die het herstel van de beschadigde zaken in de staat, waarin
zich voor de schadegebeurtenis bevonden, met zich meebrengt, waaronder de kosten van demontage, reparatie en montage en bijkomende kosten als transport e.d. Wanneer alleen de reparatiekosten als zodanig worden bedoeld spreekt men wel van herstelkosten in enge zin.
Herstelperiode – Herstelperiode is een periode van drie maanden waarbinnen de ondernemer de bij
oplevering geconstateerde tekortkomingen moet herstellen. Dit wordt opgenomen in een koop/aanneemovereenkomst.
Herverzekeraar – De verzekeraar die tegen betaling van een premie een gedeelte van het risico (of
soms zelfs het gehele risico) overneemt van een andere verzekeraar. In de meeste gevallen treden op
herverzekering gespecialiseerde bedrijven op als herverzekeraar, maar ook een gewone verzekeraar
kan zaken in herverzekering accepteren van een andere verzekeraar. Een in art. 1:1 van de Wet op
het financieel toezicht (Wft) gedefinieerd begrip. Zie ‘Cedent’.
Herverzekering – Vorm van verzekering, die een verzekeringsmaatschappij ter bescherming van zichzelf tegen premiebetaling afsluit bij een andere verzekeringsmaatschappij, meestal een gespecialiseerde herverzekeraar. De herverzekerde verzekeraar beschermt zichzelf aldus tegen de kans dat zijn
vermogenspositie in gevaar komt doordat hij omvangrijke schades aan zijn verzekerden moet vergoeden of doordat het aantal schades, dat hij moet vergoeden aan zijn verzekerden, onverwacht
groot is. Bij herverzekering vergoedt, binnen de bepalingen van het herverzekeringscontract, de herverzekeraar aan de verzekeraar een gedeelte van (soms de gehele) schade die de verzekeraar aan
zijn verzekerden moet uitbetalen. De verzekeraar die zichzelf herverzekert wordt de 'cedent' genoemd. De herverzekeraar kan zich op zijn beurt weer herverzekeren bij een andere herverzekeraar,
in dat geval spreekt men van 'retrocessie'. Herverzekering kan plaatsvinden op incidentele basis,
m.a.w. een gedeelte van het door de cedent verzekerde risico krachtens een specifieke polis wordt
herverzekerd, men spreekt dan van facultatieve herverzekering. Herverzekering vindt ook vaak plaats
op basis van een herverzekeringscontract, waarbij de cedent zich verplicht een gedeelte van alle door
hem verzekerde risico's van een omschreven soort, gedurende een bepaalde periode (meestal een
jaar) te herverzekeren en de herverzekeraar zich verplicht deze in herverzekering te aanvaarden,
men spreekt dan van obligatoire herverzekering.
Herverzekering, Financiële – Een mengvorm tussen herverzekering enerzijds en een financiële transactie tussen verzekeraar en herverzekeraar anderzijds. Door de verzekeraar (de cedent) wordt tegen
premiebetaling een beperkte hoeveelheid verzekeringsrisico overgedragen aan de herverzekeraar,
maar daarnaast vindt tegelijkertijd een fondsopbouw plaats, waaruit de contractueel vastgelegde
schades worden betaald. Zijn de betaalde schades aan het eind van de looptijd van het contract lager
dan verwacht, kan het niet gebruikte deel van de betaalde premie, samen met de beleggingsopbrengsten daarop, geheel of gedeeltelijk aan de cedent worden teruggestort. ls er aan het eind van
de periode een tekort, dan kan zijn geregeld dat de cedent premie moet bijbetalen. Deze contracten
zijn per definitie tailor-made en komen voor in talloze variaties.
Herverzekering, Richtlijn –
Herverzekeringsbemiddelaar – Een in de Wet op het financieel toezicht (Wft) gedefinieerd begrip:
degene die herverzekeringsbemiddelt. Een veelgebruikte Engelse benaming voor de herverzekeringsbemiddelaar is ‘Reinsurance broker’. Zie ook Herverzekeringsbemiddelen’’ .
Herverzekeringscommissie – Een provisie die door de herverzekeraar betaald wordt aan de cederende verzekeraar en die bestaat uit een percentage van de herverzekeringspremie. De herverzekeraar kent deze commissie toe in verband met de kosten die de cederende verzekeraar moet dragen
voor de administratie, schaderegeling en distributie van de verzekeringen. Zie ‘Ceding commission’.
Herverzekeringscontract – Het contract of de overeenkomst waarin de herverzekering geregeld is.
Herverzekeringscontracten worden wel onderscheiden in proportionele herverzekeringscontracten
(bijvoorbeeld 'quota-share' contracten en 'excedenten' contracten) en non-proportionele herverzeUitgeverij Streutker
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keringscontracten (bijvoorbeeld 'excess-of loss' contracten en 'stop loss' contracten). Bij een proportioneel herverzekeringscontract herverzekert de verzekeraar (de cedent) een contractueel vastgelegd
gedeelte van het door hem geaccepteerde verzekeringen bij de herverzekeraar, die in gelijke mate
deelt in de premie en de schade. Bij een non-proportioneel herverzekeringscontract wordt door de
cedent met de herverzekeraar overeengekomen, dat deze het bedrag betaalt waarmee het zogenaamde 'eigen behoud' van de cedent (dit is het bedrag dat de cedent voor eigen rekening neemt)
overschreden wordt. Een non-proportioneel contract kan gesloten worden op basis van een 'eigen
behoud' per schadegeval ('excess-of-loss working cover'), per schadegebeurtenis, waardoor meerdere verzekerden van de cedent door getroffen zijn ('excess-of-loss catastrophe cover') of per periode
('stoploss' contract), meestal een jaar. De premie wordt bij non-proportionele herverzekering per
contract tussen de cedent en de herverzekeraar overeengekomen.
Herverzekeringsmakelaar – Een gespecialiseerde tussenpersoon die toelegt op het bemiddelen tussen verzekeraars en herverzekeraars. De herverzekeringsmakelaar ontvangt van de herverzekeraar
hiervoor een commissie die niet verward moet worden met de herverzekeringscommissie.
Herverzekeringspremie – De premie die de verzekeraar, die een herverzekeringscontract sluit bij een
herverzekeraar, moet betalen aan de herverzekeraar.
Herwaarderingsreserve – De herwaarderingsreserve is een onderdeel van het eigen vermogen dat
ontstaat door herwaardering van vaste activa of voorraden, bijvoorbeeld op basis van waardering
van activa tegen de actuele waarde. In de commerciële jaarrekening (die dus in het jaarverslag staat)
is deze aanpak toegestaan. In de fiscale jaarrekening (de basis voor de belastingen) is dit niet toegestaan.
Herziening – Bij levering of gemengd gebruik wordt binnen de herzieningstermijnen teruggekomen
op de afgetrokken voorbelasting. Herziening komt voor bij onroerende goederen en bij investeringsgoederen.
Herzieningsclausule – Clausule die de verzekeraar het recht geeft om de premie en/of voorwaarden
van bepaalde groepen verzekeringen 'en bloc', dus geldend voor alle in die groepen lopende polissen, te wijzigen De verzekeringnemer wordt van de wijziging op de hoogte gesteld en wordt geacht
hiermee te hebben ingestemd, tenzij hij binnen de op de kennisgeving aangegeven termijn schriftelijk heeft medegedeeld dat hij met de wijziging niet akkoord gaat waarna de verzekering wordt beëindigd op de in de kennisgeving genoemde datum. Komt voor bij alle onopzegbare schadeverzekeringen en bij de meeste andere schadeverzekeringen. Andere benamingen zijn 'Aanpassingsclausule',
'En bloc bepaling' en 'Premieherzieningsclausule'.
Het Geheim Van Het Noordeinde – Alle gesprekken tussen koningin en kabinet blijven geheim. Dit
gebeurt omdat de koningin onschendbaar is.
Het korte kanaal – De fabrikant levert rechtstreeks aan de uiteindelijke afnemer.
Het lange kanaal – Distributiekanaal met één of meer schakels tussen fabrikant en uiteindelijke afnemer.
Het Vakcollege – De opleiding van een vakcollege is een leerroute binnen het vmbo en mbo, waarbij
een student in zes jaar een diploma op mbo-2 behaalt. De student wordt opgeleid tot vakman of
vakvrouw met een stevig accent op de praktijk en een nauwe verbinding met het bedrijfsleven.
Heterogeen – Van verschillende soort of aard. Zich onderscheidend.
Heterogeen oligopolie – Is een marktvorm met weinig aanbieders (en veel vragers) en een heterogeen product. Zie voor kenmerken ook oligopolie. Zie ‘Marktvormen’.
Heterogeen polypolie – Zie ‘Marktvorm’. Zie ‘Monopolistische concurrentie’.
Heterogene goederen – Zijn goederen die volgens de consument verschillend zijn, d.w.z. men heeft
er een verschillende voorkeur voor. Door het verschil in voorkeur kan er op eenzelfde markt een
verschillende prijs ontstaan.
Heterogene markt – Markt met mensen met verschillende motieven, voorkeuren en gezochte nuttigheden, of een markt met in de ogen van de consument verschillende producten.
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Heterogene oligopolie – Marktvorm met enkele aanbieders die een heterogeen product aanbieden.
Zie voor kenmerken: ‘Oligopolie’.
Heterogene polypolie – Zie ‘Monopolistische concurrentie’.
Heterogene producten – Producten die in de perceptie van de consument ten opzichte van de concurrent onderling verschillen. Door het verschil in voorkeur kan er op eenzelfde markt een verschillende prijs ontstaan.
Heuristiek – Vuistregel om sneller de correcte uitkomst van een berekening te vinden. Voorbeelden
van heuristieken zijn: ‘zet eerst alle gegevens bij elkaar’, of ‘onderstreep de belangrijkste woorden in
een tekst’, of ‘maak eerst eens een schatting van de uitkomst’. Polya deed de suggestie: ‘Bij een
complexe berekening bedenk je eerst een voorbeeld met mooie ronde getallen om de systematiek te
achterhalen en daarna pas je de gevonden systematiek toe in de complexe situatie’.
Heuristisch denken – Zoekend denken. Denken waarbij de analyse van het probleem centraal staat.
Je gaat op zoek naar een herdefiniëring van het probleem in deelproblemen of je zoekt een probleem
wat er op lijkt en waar je wel een oplossing voor weet. Of je probeert je voor te stellen hoe de oplossing van het probleem er ongeveer uitziet, waarna je je afvraagt welke stappen er aan vooraf gaan:
'backward reasoning' ofwel een doelanalyse. Soms kun je ook gebruik maken van heuristieken, maar
dat zijn dan hulpmiddelen in het zoeken naar een oplossing die door anderen zijn bedacht en in
vuistregels zijn samengevat. De tegenhanger van heuristieken zijn algoritmen. Een algoritme geeft
stap voor stap aan hoe een probleem is op te lossen. Doorgaans heeft een docent bij de uitleg van
een vraagstuk al een algoritme in zijn hoofd. Maar als student ken je dat algoritme nog niet en ben je
aangewezen op heuristieken om het oplossingspad te achterhalen. Docenten zouden dus geen voorinzage in de uitwerking van vraagstukken moeten hebben, zodat zij ook gedwongen zijn hardop denkend aan te geven hoe je een oplossing zoekt als je nog niet weet hoe het algoritme eruit ziet.
High service retailing – Detailhandel met een diep assortiment, veel service en hoge prijzen. Ook wel
servicedistributie genoemd.
Highly protected risks – Risico's, waarbij uitgebreide maatregelen getroffen zijn om het aantal en de
omvang van schadegevallen te reduceren, zoals het aanleggen van een sprinklerinstallatie en het
installeren van een brandmeldsysteem. Deze maatregelen kunnen leiden tot een aanzienlijke daling
van de premie voor de brandverzekering.
Histogram – Grafiek in de vorm van een aaneengesloten staafdiagram. Wordt met name gebruikt bij
metrische gegevens.
Historische kosten – 1) Misconceptie: De balanswaarde van vaste en vlottende activa op basis van de
bedragen die in het verleden voor die activa zijn betaald. [euro] Omdat het een bedrag gemeten in
euro is, is het zuiverder om in plaats van over historische kosten te spreken over de historische uitgaven of de historische waarde. Het gaat immers om een waarderingsmethode voor balansbedragen
die ook in euro zijn uitgedrukt. Zie ook de term kosten, betekenis 7. 2) Idem, maar dan bedoelt men
dat de uitgaven die in het verleden zijn gedaan inmiddels zijn gecorrigeerd voor afschrijving op vaste
activa.
Historische kostprijs – 1) Misconceptie: aanschafprijs van een gebouw of machine zoals die in het
verleden is betaald. Beter zou zijn historische prijs. Zie ook kostprijs. Consumenten vragen naar de
kosten van een product als zij de prijs van een product willen weten, maar economen weten dat een
prijs geen ‘kosten’ of ‘kostprijs’ is. Toch is de traditie sterker dan het gezond verstand {Externe verslaglegging}. 2) Idem, maar dan bedoelt men dat de prijs die in het verleden is betaald inmiddels is
gecorrigeerd voor afschrijving op vaste activa.
Historische prijs – 1) Prijs die in het verleden betaald is bij aanschaf van het productiemiddel [euro,
want het gaat om een bedrag op de balans en niet om de inkoopprijs per eenheid]. Deze aanschafprijs staat tegenover de vervangingswaarde, d.w.z. de prijs die bij vervanging op dit moment op de
inkoopmarkt betaald zou moeten worden. In de externe verslaggeving is in het kader van IFRS de
term ‘fair value’ inmiddels geïntroduceerd als alternatieve waardemaatstaf in de jaarrekening. 2)
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Idem, maar dan bedoelt men dat de prijs die in het verleden is betaald inmiddels is gecorrigeerd voor
de afschrijving op de vaste activa.
Historische uitgaven – 1) De uitgaven die in het verleden zijn gedaan om gebouwen of machines aan
te schaffen. Onder economen is gebruikelijk dat men hiervoor de term historische kosten hanteert,
maar dit is onzuiver taalgebruik (zie historische kostprijs). 2) Idem, maar dan bedoelt men dat de
uitgaven die in het verleden zijn gedaan inmiddels zijn gecorrigeerd voor afschrijving op vaste activa.
Historische waarde – 1) De waarde van vaste activa die voortvloeit uit de uitgaven die in het verleden zijn gedaan om de activa te verwerven en rekening houdend met de afschrijving die op de activa
is toegepast. 2) Idem, maar dan bedoelt men dat de waarde van de activa inmiddels zijn gecorrigeerd
voor afschrijvingen.
HISWA-voorwaarden – De door de leden van de HISWA Vereniging gebruikte algemene aannemings, verkoop- en leveringsvoorwaarden. Watersporters en hun cascoverzekeraars kunnen ermee te maken krijgen o.a. bij de bouw, stalling en reparatie van vaartuigen. Zie ook ‘Werfcondities’.
Hit – Een hit komt overeen met het opvragen van een bepaald bestand bij een server. Een 'hit' is een
slechte maat voor het aantal bezoekers of exposures. Computers zoals zoekmachines kunnen hits
genereren zonder dat ooit iemand de advertentie te zien krijgt. Weer andere computers, waaronder
proxies en firewalls, kunnen een pagina een keer opvragen en naar meerdere gebruikers versturen.
Hoekmeter – Instrument waarmee men kan meten onder welke hoek een proefpersoon een object
nog kan waarnemen.
Hoeveelheidsaanpasser – Aanbieder die bij de gegeven marktprijs alleen de aangeboden hoeveelheid kan vaststellen. Deze marktstrategie geldt voor de marktvorm volkomen concurrentie. De individuele afzetcurve loopt bij hoeveelheidsvariatie horizontaal.
Hoeveelheidskartel – Is een samenwerkingsvorm tussen oligopolisten waarbij men gezamenlijk de
productie beperkt om de prijs op het gewenste niveau te houden. Dit is in veel gevallen een alternatief voor het prijskartel. Het hoeveelheidskartel wordt ook wel productiekartel genoemd. Zie eventueel ook andere kartelvormen.
Hof van Justitie (HvJ) – Het Hof van Justitie (HvJ) van de Europese Unie moet ervoor zorgen dat de
wetten en regels die in Europa gemaakt worden, goed worden toegepast. De Europese wetten - het
gemeenschapsrecht - moeten in alle landen hetzelfde worden uitgevoerd, zodat het niet uitmaakt of
je in Nederland of in een andere lidstaat woont. Het Hof van Justitie kijkt daarom bijvoorbeeld ook of
rechters in Nederland de Europese wetten wel goed toepassen. Het Hof oordeelt over overtredingen
van Europese regels, en over het niet nakomen door lidstaten van gemaakte afspraken en verplichtingen die uit de Verdragen voortvloeien onder andere mededinging.
Hoge Raad – Het hoogste rechtscollege in Nederland, de Hoge Raad kan vonnissen vernietigen.
Holding – Een moedermaatschappij die een meerderheidsbelang in verschillende dochter- en (eventueel ook) kleindochtermaatschappijen heeft.
Hole in one-verzekering – Zie ‘Golfersverzekering’.
Home country control (1) – Het systeem van toezicht in de Europese Unie is gebaseerd op het principe van home country control. Dit houdt in dat een financiële instelling onder het solvabiliteitstoezicht staat van de toezichthouder van het land waar zij juridisch gevestigd is en haar vergunning heeft
verkregen (home country).
Home country controle (2) – Benaming voor het beginsel dat verzekeraars, die in lidstaat van de
Europese Unie werken, maar hun hoofdvestiging in een andere lidstaat van de Europese Unie hebben, dat kunnen doen op grond van de vergunning (de zogenaamde 'single license') die is afgegeven
door het toezicht houdend orgaan in het land van hoofdvestiging.
Homepage (1) – De term homepage kan op twee verschillende manieren opgevat worden. Soms
wordt er een persoonlijke website bedoeld, een zogenaamde thuishonk (home). Vaker zal er echter
een pagina bedoeld worden waar men bij binnenkomst op belandt: de beginpagina van een website.
Een website kent altijd een pagina waarop men het eerst binnen komt, bijvoorbeeld wanneer de
domeinnaam wordt ingevoerd in de adresbalk, namelijk de homepage. Een homepage is dus als het
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ware een entree voor de website en dus het startpunt voor de rest van de website. Andere termen
die voor een homepage gebruikt worden zijn entry page, splash page, indexpagina of intropagina,
alhoewel met het laatste vaak een pagina bedoeld wordt die een interactief element bevat, zoals een
flash intro. Vanaf een homepage zijn er interne links opgenomen naar subpagina's binnen de website. Het is van belang dat een bezoeker bij het bezoeken van de homepage niet overspoeld wordt met
informatie, zoals een hoeveelheid aan banners, afbeeldingen en teksten. Vooral bij commerciële
websites zou de homepagina een indruk moeten geven van de inhoud van de website en kunnen er
hyperlinks worden geplaatst naar andere secties binnen de website. Van daaruit kunnen er interne
links naar dieper liggende pagina's worden opgenomen.
Homepage (1) – Een Homepage is een beginpagina van een abonnee op Internet. Daarmee presenteert hij zich op het World Wide Web. Die gebruiker kan een particulier zijn, maar meestal gaat het
om bedrijven en organisaties. Die kunnen daar allerlei informatie kwijt over producten en diensten.
Maar ze kunnen ook iets aanbieden dat meteen gekocht kan worden.
Homogeen – Van dezelfde soort of aard. Zich niet onderscheidend.
Homogeen oligopolie – Is een marktvorm met weinig aanbieders (en veel vragers) en een homogeen
product. Omdat homogene goederen bij het oligopolie weinig voorkomen zijn de meeste oligopolies
heterogeen. Zie voor kenmerken ook oligopolie. Zie ‘Marktvormen’.
Homogeen polypolie – Zie ‘Marktvormen’. Zie ‘Volledige vrije mededinging’.
Homogeen product – Homogene producten zijn identieke producten of producten die door de consument als identiek worden ervaren. Zie ook ‘Marktvormen’.
Homogene goederen – Zijn goederen die volgens de consument hetzelfde zijn. Er zijn geen kopersvoorkeuren, behalve dan voor de prijs. Daarom hebben homogene goederen op eenzelfde markt
(vrijwel) dezelfde prijs.
Homogene markt – Markt (meestal een deelmarkt) met mensen met dezelfde motieven, voorkeuren
en gezochte nuttigheden, of een markt met in de ogen van de consument gelijke producten.
Homogene oligopolie – Marktvorm met enkele aanbieders die een homogeen product aanbieden.
Omdat homogene goederen bij het oligopolie weinig voorkomen zijn de meeste oligopolies heterogeen. Zie voor kenmerken ‘Oligopolie’. Zie ‘Volledige vrije mededinging’.
Homogene producten – Producten die in de ogen van de consument ten opzichte van de concurrent
onderling niet verschillen. Er zijn geen kopersvoorkeuren, behalve dan voor de prijs. Daarom hebben
homogene producten op eenzelfde markt (vrijwel) dezelfde prijs.
Homogene waar – Artikelen waarvan de voorkeur van de afnemers uitsluitend wordt bepaald door
de prijs.
Homogeniteit – Het identiek zijn. Bij marktonderzoek spreekt men van homogene populaties indien
deze op alle aspecten identiek zijn. Men kent ook homogeniteit op slechts enkele aspecten bv. populaties met gelijke gemiddelden maar verschillende spreiding zijn homogeen voor wat betreft hun
gemiddelden.
Homoniem (taalmechanisme) – Term die verschillende betekenissen kan hebben al naar gelang de
situatie waarin de term gebruikt wordt. De term vormt een begrippenpaar met synoniem. Kennis van
de situatie is dus nodig om de betekenis van de term op dat moment vast te stellen. Bijvoorbeeld
‘bot’ staat voor: platvis, niet scherp, stug, kiem in een plant, gebeente. Homoniemen zijn gebruikelijk
in de taal, alleen de wetenschap pretendeert termen eenduidig te definiëren, maar blijkt in de praktijk daar niet in te slagen als het gaat om alledaagse woorden, zoals kosten, uitgaven, winst, etc.
Houding – Mentale instelling bij het uitvoeren van een taak. Een ondernemer moet zowel gericht zijn
op het vinden van nieuwe afzetmogelijkheden als het tevredenhouden van zijn klanten. Houding
behoort naast kennis en vaardigheden tot de essenties van competent handelen. In vacatures staan
vaak houdingsaspecten opgesomd: ‘Wij zoeken een fijne college, die vol inzet en toewijding in teamverband kwalitatief hoogstaand werk aflevert.’. Om deze reden zijn curricula vaak gericht op competentiegericht leren.
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Hondenverzekering – Verzekering van geldelijk verlies als gevolg van een ongeval overkomen aan
c.q. de sterfte van (kostbare) rashonden. Wordt slechts door een enkele, daarop gespecialiseerde
maatschappij geaccepteerd. Soms bedoeld als dekking van medische kosten na een ongeval.
Honorarium – Vergoeding van de diensten van een specialist of deskundige op basis van arbeidstijd
[uur/periode]. Het bedrag dat in rekening wordt gebracht omvat niet alleen het salaris voor de specialist of deskundige, maar ook een bedrag voor huisvesting, administratie, personele ondersteuning,
en dergelijke. Synoniem: uurtarief. Een honorarium is dus iets heel anders dan een remuneratie.
Honorering reclamebureau – In principe komt de honorering van het reclamebureau van twee zijden. Dit hangt af van de verrichte werkzaamheden. Voor de voorbereidende, uitvoerende en controlerende werkzaamheden die verband houden met een advertentiecampagne ontvangt een reclamebureau, indien het erkend is, 15 % van de plaatsingskosten. Het ontvangt dit van de media. Voor creatieve en productiewerkzaamheden en eventuele andere werkzaamheden, zoals marktonderzoek bij
een ful1 service bureau, wordt een nota gestuurd naar de opdrachtgever, hetzij op basis van een
uurtarief, hetzij op basis van de inkoopkosten plus een toeslag.
Hoofdelijke aansprakelijkheid (1) – Bij het aangaan van een verplichting, bijvoorbeeld een hypotheek, stelt men één of meerdere personen persoonlijk aansprakelijk voor de verantwoordelijkheden
die aan die verplichting zitten. Deze personen zijn dan aansprakelijk met hun privévermogens en hun
gemeenschappelijk vermogen. Dit geldt voor zowel mensen die in gemeenschap van goederen als
voor mensen die op huwelijkse voorwaarden zijn gehuwd.
Hoofdelijke aansprakelijkheid (2) – Wanneer op ieder van twee of meer personen een verplichting
rust tot volledige vergoeding van dezelfde schade, dan is ieder van die personen hoofdelijk aansprakelijk. De schadeleidende partij kan dus volledige schadevergoeding eisen van onverschillig welke van
die twee of meer personen.
Hoofdkostenplaats – Een kostenplaats van waaraf direct een verband gelegd kan worden met de
eenheden producten waar de kosten aan toegerekend moeten worden {Kostencalculatie}. Naast de
hoofdkostenplaats bestaan de zelfstandige kostenplaats en de hulpkostenplaats.
Hoofdverdichtingen – Bedragen op een aantal 'groepsrekeningen' worden op één 'hoofd rekening'
gebundeld.
Hoog-/laagconstructie (1) – Constructie, waarbij je kunt kiezen voor een hogere uitkering in de eerste jaren van je pensioen en daarna een lagere, of omgekeerd. Een variatie tussen de hoogste en de
laagste uitkering van maximaal 100:75 is toegestaan. Je hoeft je niet aan die grens te houden als je je
pensioen eerder in laat gaan en in de periode tot 65 jaar wil voorzien in een AOW-overbrugging.
Hoog-/laagconstructie (2) – Wanneer u kapitaal opbouwt in een levensverzekering kunt u ervoor
kiezen om dit te doen door middel van de hoog-laagconstructie. Dit betekent dat u de eerste jaren
een veel hogere premie betaalt, waardoor direct een kapitaal wordt opgebouwd en uw vervolgpremies lager zullen zijn.
Hoogconsumptieven – Mensen met een bepaalde levensstijl, mensen die men kan kwalificeren als
de opzichtigen, de nouveau riche, de geslaagde zakenmensen die de buitenwacht laten zien dat het
hen goed gaat door in het oog lopende luxe te kopen, en de avenuïsten, die individuele ontplooiing
centraal stellen en kiezen voor kwaliteit en verantwoorde vormgeving.
Horizontaal eigendom – Horizontaal eigendom is een aandeel in een gebouw met de bijbehorende
grond met toebehoren, ook wel appartementsrecht genoemd. Het beheer van de gemeenschappelijke ruimte van het gebouw is gereglementeerd door de eigenaren.
Horizontale afspraken – Dit zijn afspraken tussen ondernemingen die feitelijk met elkaar in concurrentie staan. Met dergelijke ‘onderonsjes’ kan de concurrentie worden verhinderd of vervalst. Concurrenten worden bondgenoten, zij strijden niet langer om de gunst van de klant maar vormen een
blok om zodoende bijvoorbeeld de prijs op (een deel van) de markt te dicteren of de markt onderling
te verdelen.
Horizontale concurrentie – Concurrentie tussen bedrijven op hetzelfde niveau in de bedrijfskolom.
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Horizontale differentiatie – Het uitbreiden van een assortiment in de diepte met variëteiten die heel
anders, doch niet kwalitatief hoog- of laagwaardiger zijn: anders in kleur, vorm, smaak, e.d.
Horizontale integratie – Zie ‘Ondernemingsgroeistrategieën’.
Horizontale natrekking – Horizontale natrekking doet zich voor wanneer een persoon een pand gedeeltelijk op de grond van zijn buurman bouwt. Deze persoon wordt dan eigenaar van het gehele
pand ondanks dat dit op de grond van zijn buurman staat. De buurman kan natuurlijk wel vorderen
dat het gedeelte wat op zijn grond staat wordt afgebroken. Overige oplossingen zijn het deel verkopen of er een opstalrecht op vestigen.
Horizontale overeenkomsten – Overeenkomsten tussen productieondernemingen of distributiebedrijven onderling. In de Europese Gemeenschap is het ondernemingen verboden overeenkomsten af
te sluiten of zich anderszins zo te gedragen als onderneming dat de concurrentie wordt vervalst en
de handel tussen de lidstaten ongunstig wordt beïnvloed.
Horizontale portaal – Een horizontale portaal is een portaal dat informatie verzamelt binnen verschillende sites en branches. Zoekmachines vallen om die reden onder horizontale portalen. Een
ander type portaal is de verticale portaal, waarbij slechts een bepaald onderwerp of sector bedekt
wordt.
Horizontale prijsbinding – Afspraken tussen 2 of meer partijen die zich in dezelfde geleding in de
bedrijfskolom bevinden inzake de prijsstelling van de door hen aangeboden goederen.
Horizontale promotie – Zie ‘Breedtepromotie’.
Horizontale promotions – Zie ‘Indeling sales promotion’.
Horizontale samenwerkingsovereenkomst – Een samenwerking is ‘horizontaal’ van aard als een
overeenkomst wordt gesloten of aan onderling afgestemde feitelijke gedragingen wordt deelgenomen tussen ondernemingen die op hetzelfde niveau of dezelfde niveaus van de markt werkzaam zijn.
In de meeste gevallen komt horizontale samenwerking neer op samenwerking tussen concurrenten,
wat tot mededingingsproblemen kan leiden als dat aanleiding geeft tot negatieve markteffecten met
betrekking tot de prijzen, de productie, de innovatie of de diversiteit en kwaliteit van de producten.
Horizontale samenwerking kan echter ook aanzienlijke economische voordelen opleveren als het een
middel wordt om risico’s te delen, kosten te besparen, knowhow gezamenlijk te benutten en sneller
te innoveren. Deze richtsnoeren bevatten de beoordelingsprincipes voor horizontale samenwerkingsovereenkomsten, om na te gaan of ze verenigbaar zijn met het EG-Verdrag.
Hosting – Hosting is het 'onderdak bieden' aan een website. Elke website moet op een server staan
die met het Internet verbonden is. Ervoor zorgen dat deze server beheerd wordt en dat uw website
bereikbaar is, heet 'hosting'. Voor goede web-hosting is flink wat technische kennis vereist, vandaar
dat uw website meestal door een daarin gespecialiseerd bedrijf gehost wordt.
Houdbaarheidsverzekering – Verzekering die dekking verleent voor de schade die ontstaat door
bederf van goederen (veelal levensmiddelen in blik) binnen een in de polis genoemde termijn (die
kan oplopen tot 2 jaar) na aankomst van deze goederen na een transport. De verzekering stelt de
fabrikant van de goederen in staat een zekere garantie te geven.
House parties – Verkoopmethode waarbij de verkoper particulieren thuis bezoekt. De ontvangende
particulier heeft tevens een aantal buren, kennissen en/of familieleden uitgenodigd. Bijvoorbeeld
Tupperware-parties.
Household size – Zie ‘Gezinsgrootte’.
Household-stock-reward-premiums – De consument ontvangt een beloning in de vorm van geld of
een cadeau indien hij/zij een of meerdere goederen (thuis) in voorraad heeft.
Houseparty’s – Verkoopmethode waarbij de verkoper particulieren thuis bezoekt. De ontvangende
particulier heeft tevens een aantal buren, kennissen en/of familieleden uitgenodigd. bv. Tupperwareparties.
Howard & Sheth-model – Koopgedrag in verschillende situaties. Zie ‘Uitgebreid probleem oplossend
gedrag’; ‘Beperkt probleem oplossend gedrag’; ‘Routine koopgedrag’.
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Howard-Shethmodel – Expliciet model om het consumentenbeslissingsproces samenhangend te
verklaren; vooral de relatie tussen waarnemen en leren staat centraal.
HPR – Highly protected risk
HR – Hoge Raad
HRM (Anglicisme): Human Resource Management – Zie Human Resource Management.
HTML – HTML staat voor "HyperText Markup Language" en is een computertaal voor de opmaak van
documenten op het World Wide Web (www).
HTML code – HTML code is een andere woord voor broncode of gewoon HTML. Zie aldaar.
HTML Validator – Een HTML Validator is een tool waarmee je kunt controleren of een pagina voldoet
aan de W3C Guidelines. Zie de zeer uitgebreide uitleg op W3C HTML Validation Service.
HTML, Hypertext Markup Language – De taal waarin WWW-pagina's op zijn opgemaakt. Doordat de
makers van bladerprogramma's steeds nieuwe dingen bedenken is er geen eenduidige specificatie
van deze taal. Ontwerpers van internetpagina's moeten daar goed rekeningen mee houden. Een
HTML bestand herkent men meestal aan de extensie *.htm of *.html.
HTTP – HTTP is de afkorting van HyperText Transfer Protocol en staat voor alle afspraken ofwel protocollen rond het gebruik van pagina's op het Internet door en tussen clients en servers. Zie HyperText Transfer Protocol voor meer informatie.
HTTPS – Hypertext Transfer Protocol Secure (afgekort tot HTTPS) is een uitbreiding op het Hypertext
Transfer Protocol (HTTP) , met behulp van het HTTPS - protocol wordt communicatie tussen een client en server versleuteld verstuurd. Zie HyperText Transfer Protocol Secure voor meer informatie.
Hubs – Hubs zijn websites met weinig eigen content met veel links op de eigen website maar welke
ook veel links heeft vanuit andere websites. Een voorbeeld is Startpagina.nl.
Huis-aan-huis blad – Blad dat gratis huis-aan-huis wordt verspreid. Verschijningsfrequentie minder
dan 6x per week. De inhoud van deze nieuwsbladen bestaat vooral uit advertenties en beperkte informatie over het verzorgingsgebied.
Huis-aan-huis verkoop – Verkoop aan huis via colportage, rijdende winkels, etc.
Huis-aan-huisreclame – Gedrukte reclame die ongeadresseerd in de brievenbus wordt gestopt.
Huisdierenverzekering – Betreft veelal een dierenartskostenverzekering voor honden en katten, ook
wel beperkt tot verkeersongevallen. De dekkingsmogelijkheden zijn schaars. Knie- en heupoperaties
die bij honden veel voorkomen, zijn standaard vaak uitgesloten, tenzij tegen extra premie meeverzekerd. De branche is fraudegevoelig, mede door antiselectie.
Huisenquête – Ondervraging bij mensen thuis. We kennen ook de straatenquête, waarbij de mensen
op straat worden ondervraagd.
Huishoudelijk afval – Huishoudelijk afval is voor een heel groot deel te recyclen. Huishoudens moeten dit afval dan wel zo veel mogelijk scheiden. U kunt bijvoorbeeld gescheiden inleveren: gft-afval;
grofvuil; klein chemisch afval (kca); papier en karton; glas; elektronische apparatuur (witgoed en
bruingoed); plastic afval zoals plastic of kunststof verpakkingen; bouwafval of sloopafval; oude kleding en textiel.Gemeenten moeten uw huishoudelijk afval inzamelen. Zij mogen zelf weten hoe zij dit
doen. Zo kunnen gemeenten het afval huis-aan-huis ophalen. Of via een centrale verzamelplaats bij u
in de straat. Gemeenten moeten ook een afvalbrengstation of milieustation hebben waar u uw afval
heen kunt brengen. De regels voor afvalinzameling staan in het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP).
Gemeenten moeten plastic en andere kunststof verpakkingen gescheiden inzamelen. Zij mogen zelf
weten hoe ze dit doen. Zo kunnen zij bakken op straat zetten of een speciale afvalzak voor kunststof
verpakkingsafval gebruiken. Ook kunnen zij deze verpakkingen achteraf scheiden van de rest van het
huishoudelijk afval. Sinds 1 januari 2013 betalen bedrijven een bijdrage aan het Afvalfonds Verpakkingen (zie aldaar). Met dit geld betaalt het fonds gemeenten die verpakkingsmateriaal inzamelen.
Dit is zo afgesproken in een raamovereenkomst over de aanpak van verpakkingen en zwerfafval. Als
huishouden betaalt u voor de inzameling en verwerking van uw afval via gemeentelijke afvalstoffenbelasting of reinigingsrecht.Gemeenten moeten huishoudelijk afval laten verwerken. En zo veel mogelijk laten recyclen. De regels voor afvalverwerking staan in het Landelijk afvalbeheerplan (LAP).
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Huishouden – Een aantal personen dat in gezinsverband leeft en als zodanig als een eenheid wordt
beschouwd.
Huishoudpanel – Een steekproef welke uit huishoudingen bestaat. Een panel is een continue steekproef, die wel regelmatig 'ververst' moet worden. De huisvrouw is meestal de informant.
Huismerk – 1) Detaillistenmerk met toegevoegde waarde. 2) Een merk dat exclusief in één enkele
winkelketen wordt verkocht en daardoor het ‘merk van het huis’ is. Traditioneel hebben huismerken
de connotatie een kopie te zijn van de fabrikantenmerken, waarbij zij eenzelfde kwaliteit trachten
aan te bieden aan een lagere prijs. Zij worden ook steeds meer als dusdanig door de consumenten
gepercipieerd. Deze merken kunnen ofwel een paraplumerk zijn op winkelniveau, vaak met dezelfde
naam als de winkelketen, ofwel beperkt zijn tot een specifiek assortiment. Zie ook ‘Retailer brand’.
Huisstijl – Eng.: ‘Corporate identity’. De huisstijl van een organisatie of merk wordt ook wel de corporate identity of brand identity genoemd. De huisstijl omvat alle uitingen van een bedrijf, zoals de
bedrijfsnaam of merknaam, logo, slogans, tone of voice van taalgebruik en de vormgeving van de
website, drukwerk, bedrijfskleding, reclamespotjes, slides bij presentaties enz. Vaak wordt de huisstijl vastgelegt in huisstijlrichtlijnen om te zorgen dat deze binnen de organisatie consequente wordt
toegepast.
Huizenprijzen – Huizenprijzen is de term voor de aankoopprijzen van Nederlandse huizen. Dit begrip
is niet gelijk aan vraagprijzen.
Hulpdienst – Organisatie die is belast met (het organiseren van) de uitvoering van bij motorrijtuigverzekeringen gebruikelijke dienstverlening bij het uitvallen van de bestuurder, na een ongeval of bij
pech.
Hulpkostenplaats – Een kostenplaats die niet fysiek, maar alleen op papier bestaat omwille van de
kostenverbijzondering {Kostencalculatie}. Naast de hulpkostenplaats bestaan de hoofdkostenplaats
en de zelfstandige kostenplaats.
Hulppost – Zie ‘Line’.
Hulprekeningen van het Eigen vermogen – Grootboekrekeningen welke per oorzaak de mutaties in
het eigen vermogen gedurende de lopende periode weergeven.
Hulpstoffen – Industriële goederen, die niet fysiek in het eindproduct overgaan maar wel bijdragen
aan het tot stand komen van die eindproducten, bijvoorbeeld smeerolie voor een machine.
Hulpverleningsdienst – Dienst of organisatie die als onderdeel van de dekking van sommige verzekeringsvormen aan de verzekerde hulpverlening van uiteenlopende aard aanbiedt, wanneer de verzekerde door een gedekte oorzaak in problemen is geraakt of dreigt te raken. Komt vooral veel voor als
onderdeel van autoverzekeringen (berging beschadigde auto, vervoer passagiers na een ongeval),
reisverzekeringen (repatriëring per ambulancevliegtuig -gipsvlucht- en medische begeleiding, opsporings- en reddingsacties, opsturen medicijnen) en tegenwoordig ook steeds vaker bij particuliere
opstal- en inboedelverzekeringen (noodreparaties, organiseren vervangend verblijf).
Human Resource Management (HRM) (1) – (Anglicisme). Personeelsbeleid dat zich richt op het leveren van een positieve bijdrage aan gedragingen, attitudes en prestaties van werknemers door het
ontwerpen en implementeren van strategische doelen, patronen en activiteiten die het behalen van
de organisatiedoelstellingen ondersteunen. Essentieel is dus het werken op basis van competenties
van werknemers.
Human Resources Management (HRM) (2) – Human resource management betekent letterlijk ‘beheer van menselijke productiemiddelen’. Het is een veelgebruikte term die zoiets betekent als ‘personeelsbeleid’, (afdeling) ‘personeelszaken’ of ‘strategisch personeelsmanagement’. Vaak echter
wordt HRM gezien als een specifieke invulling van het personeelsbeleid. Humanresourcesmanagement is gebaseerd op een aantal uitgangspunten: 1) Mensen vormen binnen een organisatie geen
kostenpost, maar zijn activa. Een beter gebruik van de mogelijkheden van de medewerkers leidt tot
betere prestaties van de organisatie. 2) Personeelsbeleid (zoals het hire and fire beleid) is in eerste
instantie een lijnverantwoordelijkheid (dat wil zeggen: een verantwoordelijkheid van het management), niet een verantwoordelijkheid van personeelsfunctionarissen. 3) Er is sprake van een langeUitgeverij Streutker
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termijnvisie op personeelsbeleid. 4) Personeelsinstrumenten moeten geïntegreerd worden toegepast. Werving en selectie, personeelsplanning, het opstellen van functieprofielen met bijbehorende
competenties en opleidingsplannen staan in directe relatie tot elkaar. 5) Strategisch beleid van de
organisatie en personeelsbeleid beïnvloeden elkaar. Het systematisch managen van personeel in een
flexibele, open organisatie met oog voor veranderingen, op zodanig motiverende en op de organisatie afgestemde wijze, dat het personeel zoveel mogelijk toegerust wordt met bagage waarmee zij
hun werk vorm en inhoud kunnen geven, zonder dat veelvuldige inmenging van een leidinggevende
is vereist. De elementen waar HRM voortdurend aandacht aan moet besteden, zijn: 1) Permanent
leren. Veranderingen volgen elkaar snel op. 2) Onderlinge samenwerking. Door middel van het instellen van kwaliteitskringen bevordert men de onderlinge samenwerking en ontwikkelt men collectieve
verantwoordelijkheid. 3) Versterken van de onderlinge betrokkenheid van de onderneming en het
imago in de markt. Vertrouwen in het merk door middel van customerservice (klantenservice) is het
concurrentiewapen van de onderneming. 4) Het beschikbaar stellen van een set van actuele informatie in de vorm van HR Analytics, waardoor stuurinformatie voor de lijn continu beschikbaar is. 5) Het
opmaken en bepalen van werkroosters.
Huurbeding – Het huurbeding is een beding dat de woning niet zonder toestemming van de hypotheekhouder verhuurd mag worden. Dit beding wordt opgenomen in de hypotheekakte.
Huurdersbelang – De kosten door de verzekerde gemaakt ter verbetering of aanpassing van het gehuurde gebouw of de gehuurde ruimten. Indien de verzekerde huurder is van een particuliere woning, dan is onder zijn inboedelverzekering tevens begrepen de voor zijn rekening in de woning aangebrachte betimmeringen, schilderen behangwerk en dergelijke. Het verzekerde huurdersbelang kan
tevens gelden voor buiten de woning geplaatste, duurzame bouwsels zoals schuren en schuttingen.
Huurderving – Gemis van huurpenningen, onder meer door het verloren gaan van het verhuurde
object, bijvoorbeeld door brand of storm. Zie ook ‘Huurdervingsverzekering’.
Huurdervingsverzekering – Verzekering tegen geldelijk verlies door huurderving ten gevolge van het
geheel of gedeeltelijk verloren gaan van de verhuurde, meestal onroerende, zaken door een in de
polis genoemd gevaar. Onder uitgebreide opstalpolissen wordt veelal een aanvullende dekking gegeven voor huurderving, tot 10% van de materiële schade. Zie ook ‘Bedrijfsschadeverzeekering‘.
Huurkoop – Huurkoop houdt koop en verkoop op afbetaling in, waarbij wordt overeenkomen dat het
eigendom niet bij de levering overgaat op de koper maar pas als het hele verschuldigde bedrag voldaan is. Op huurkoop van onroerend goed is een andere regeling van toepassing.
Huurwaarde – 1) Waarde van een gebouw in verhuurde staat [euro per stuk]. De prijs die kopers
bereid zijn te betalen voor een huis dat verhuurd is, ligt lager dan de waarde in het vrije economische
verkeer. 2) Contante waarde van een gebouw in verhuurde staat op basis van de te verwachten inkomsten aan huur (ingaande kasstroom) en de te verwachten uitgaven voor onderhoud e.d. (uitgaande kasstroom) [euro per stuk].
Huurwaardeforfait – Het huurwaardeforfait is de vroegere benaming van het eigenwoningforfait. Dit
zijn denkbeeldige inkomsten uit de eigen woning. Bij de aangifte inkomstenbelasting dient dit forfait
bij het inkomen te worden opgeteld. De hoogte van deze fiscale huurwaarde is een bepaald percentage van de WOZ-waarde (Wet Onroerende Zaakbelasting) van de woning.
Huwelijksdagverzekering – Zie ‘Trouwdagverzekering’.
Huwelijkse voorwaarden – Volgens de wet ontstaat bij het sluiten van een huwelijk een gemeenschap van goederen en behoort 50% van het vermogen aan iedere partner. Als men dit wil voorkomen moeten er huwelijkse voorwaarden opgemaakt worden. Deze voorwaarden kunnen heel divers
worden ingevuld, van totaal geen gemeenschappelijk vermogen tot een bepaalde verrekening van
vermogen. De voorwaarden moeten tot stand komen via een notariële akte en ingeschreven worden
in het openbaar huwelijksregister.
Hybride hypotheek – De hybride hypotheek wordt ook wel de spaarbeleggingshypotheek genoemd.
Men kan binnen de verzekering kiezen tussen spaar en beleggen of een combinatie van beide. Bij
deze hypotheekvorm wordt er tussentijds niet afgelost en profiteert u maximaal van het fiscaal voorUitgeverij Streutker
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deel. Bij een ongewijzigde rente en premie blijven de nettolasten en brutolasten gedurende de hele
looptijd gelijk.
Hybride model – Een combinatie van twee of meer betalingsmogelijkheden bij een advertentie
campagne. Bijvoorbeeld een Fixed fee en een betaling per klik: CPC.
Hyperlink – Een hyperlink is tegenwoordig beter bekend als link. In het Nederlands wordt hiervoor
de term koppeling gehanteerd. Een hyperlink is dus een verwijzing naar een andere pagina, dit kan
zowel intern als extern zijn. In plaats van hyertext kunnen er ook afbeeldingen gebruikt worden. Een
ander veel voorkomende hyperlink is een klikbare flash element.
Hypermarkt – Is een grootschalige winkel waar naast supermarktartikelen (dagelijkse boodschappen)
ook warenhuisartikelen (niet dagelijkse artikelen) te koop zijn. Zelfbedieningswarenhuis gericht op
massale distributie. Groot aantal parkeerplaatsen. Groot verkoopoppervlak. Zeer breed assortiment.
Hypermarkten worden in Nederland ook wel `Weidewinkels` genoemd.
Hypertext – Hypertext is tekst die een koppeling, zogeheten hyperlink of link, bevatten naar andere
teksten of documenten. Zie link tekst voor meer informatie.
HyperText Transfer Protocol – HyperText Transfer Protocol, afgekort HTTP, staat voor alle afspraken
ofwel protocollen rond het gebruik van pagina's op het Internet door en tussen clients en servers.
HyperText Transfer Protocol handelt als het ware de aanvragen van een client af, zoals een browser,
en de antwoorden van de server. Zo een server, die informatieaanvragen via het Internet afhandelt,
wordt een webserver genoemd.
HyperText Transfer Protocol Secure – HyperText Transfer Protocol Secure (afgekort tot HTTPS) is,
net als Hypertext Transfer Protocol een protocol voor het afhandelen van aanvragen tussen een client, zoals een browser en een webserver. HTTPS is hier echter een uitbreiding op, HTTPS draagt namelijk zorg voor een veilige communicatie tussen de twee partijen. Bij HTTPS wordt informatie versleuteld voordat het verstuurd wordt naar de andere partij. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een
Secure Sockets Layer certificaat (afgekort tot SSL). De zogenaamde sleutels om de berichten na aankomst te kunnen ontsleutelen, worden meegestuurd bij een aanvraag of request. Deze SSL certificaten zijn niet te kopieeren doordat er per domeinnaam en bijbehorend IP adres een certificaat wordt
uitgegeven. In de meest bekende en gebruikte browser wordt de adresbalk met een geel achtergrond getoond en begint de URL met https://. Aan de rechterkant wordt er nog een afbeelding/icoon
van een hangslotje getoond. Voornamelijk bij het online betalingsverkeer is het van belang dat gegevens niet onderschept kunnen worden door kwaadwillende personen. Uiteindelijk is het op het web
minder eenvoudig om een crimineel te achterhalen, een logische stap is dus om vanuit je eigen positie veiligheid te waarborgen. Met behulp van de SSL-certificaat en de HTTPS-protocol zijn browsers
en servers in staat informatie dat verstuurd moet worden, eerst te versleutelen en bij aankomst weer
te ontsleutelen. Veilig online bankieren of het veilig aankopen doen op webshops wordt hiermee
gewaarborgd.
Hypothecair belangverzekering – De hypothecair belangverzekering is een verzekering die de geldgever kan afsluiten indien een geldnemer gewetensbezwaarde is en zich niet wil verzekeren. Het
onderpand dient echter verzekerd te zijn tegen brandschade en dergelijke en in zo’n geval kan de
geldgever dan zelf het onderpand verzekeren middels de hypothecair belangverzekering.
Hypothecaire crediteur – Zie ‘Hypotheekgever’.
Hypothecaire debiteur – Zie ‘Hypotheekhouder’.
Hypothecaire inschrijving – De hypothecaire inschrijving is de vermelding van een recht van hypotheek in het hypotheekregister, hierbij wordt ook vermeld aan wie dit is verleend en voor welk bedrag. Op het moment van inschrijving komt de hypotheek tot stand.
Hypothecaire lening – Een hypothecaire lening is een lening met het recht van hypotheek als zekerheid. Het gaat hierbij vaak om een relatief hoog bedrag en een lange looptijd van 30 jaar. In de
volksmond wordt de hypothecaire lening vaak hypotheek genoemd. Synoniem: ‘Hypotheek’.
Hypothecaire lening – Lening met een onroerende zaak als onderpand.
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Hypotheek – 1) Het recht van een hypotheeknemer (bijvoorbeeld de bank) om een onroerend goed
in het openbaar te verkopen als de hypotheekgever (bijvoorbeeld een persoon of een bedrijf) zijn
verplichtingen (in casu het betalen van rente en/of aflossing en/of eventuele boetes) niet nakomt.
{Juridisch}. 2) Het bedrag dat een persoon of bedrijf ontvangen heeft van een geldgever om een gebouw of ander vast goed te financieren. Dit bedrag kan minder, gelijk of meer zijn dan de prijs van
het vast goed. 3) Het bedrag dat een persoon of bedrijf nodig heeft van een geldgever om een gebouw of ander vast goed aan te schaffen. Dit bedrag kan minder, gelijk of meer zijn dan de prijs van
het vast goed.
Hypotheekadviseur – Een hypotheekadviseur is de schakel tussen de klant en de hypotheekverstrekker. De adviseur analyseert de financiële situatie van de klant en geeft vervolgens een passend advies
voor een hypotheek. Een goede hypotheekadviseur is volstrekt onafhankelijk en kan een hypotheek
in principe bij alle geldverstrekkers onderbrengen. Van groot belang is natuurlijk dat een adviseur
goed opgeleid is. Dit wordt gegarandeerd door de erkenningsregeling van Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs. De erkenning is persoonsgebonden; elke Erkend Hypotheekadviseur heeft
de benodigde diploma's behaald en voldoet aan de praktijkvoorwaarden
Hypotheekakte – De hypotheekakte een notariële akte waarmee het recht van hypotheek gevestigd
wordt. In de hypotheekakte worden onder andere de naam van de geldgever en geldnemer opgenomen, gegevens van de notaris en gegevens van het onderpand.
Hypotheekaktekosten – Hypotheekaktekosten zijn de kosten die de notaris in rekening brengt voor
het opmaken en passeren van de hypotheekakte en de recherche en registratie in het kadaster.
Hypotheekgever – Degene die van een ander geld ter leen opneemt en als zekerheid daarvoor het
zakelijk recht van hypotheek op een onroerende zaak geeft.
Hypotheekhouder – Degene die aan anderen geld heeft uitgeleend en als zekerheid daarvoor het
zakelijk recht van hypotheek op een onroerende zaak heeft verkregen.
Hypotheekkantoor – Hypotheekkantoor is een andere benaming voor het kadaster. Bij het kadaster
is het eigendom van alle onroerende zaken vastgelegd. Het kadaster beheert de kadastrale kaarten
en openbare registers.
Hypotheeknemer – De hypotheeknemer is degene die het recht van hypotheek als zekerheid aanvaardt en ook de geldgever. De hypotheeknemer wordt ook wel hypotheekhouder genoemd. Zie
‘Hypotheekhouder’.
Hypotheekofferte – De hypotheekofferte is een voorstel van de geldgever om een lening te verstrekken tegen bepaalde voorwaarden. De gedragscode hypothecaire financieringen bepaalt welke zaken
in een offerte aan bod moeten komen.
Hypotheekregister – In het hypotheekregister van het kadaster wordt vastgelegd of er een hypotheek rust op een onroerende zaak. Iedereen kan door middel van een uitreksel informatie verkrijgen
uit het register.
Hypotheekrenteaftrek – De rente die u betaalt over lening(en) voor de eigen woning, mag u aftrekken in box 1. Het gaat om lening(en) die zijn afgesloten voor de aankoop(kosten), voor verbouwing
en onderhoud van de eigen woning en/of voor de afkoop van de rechten van erfpacht, opstal of beklemming. De rente over die schuld kunt u in principe aftrekken als kosten van de eigen woning in
box 1. De aftrek van de hypotheekrente is gemaximeerd op 30 jaar vanaf 1 januari 2001.
Hypotheekschuld – 1) Het deel van een opgenomen hypotheek dat nog niet is afgelost. Zie ook:
Schuld. 2) Een bedrag aan achterstallige betalingen voor aflossing en eventueel rente. 2) Een bedrag
aan openstaande schulden nadat het onderpand van de hypothecaire lening is verkocht. Synoniem:
Restschuld.
Hypotheekverklaring – Zie ‘Hypothecaire verklaring’.
Hypothese – In het marktonderzoek werken we met hypothesen, veronderstellingen dat 'iets' juist of
onjuist is. Deze veronderstelling dient dan later bewezen te worden.
Hypothetisch – Denkbeeldig.
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I
I.M.K. – Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf, voorheen C.I.M.K.; een overheidsinstelling die zich
bezig houdt met individuele en collectieve voorlichting aan het midden- en kleinbedrijf. Het I.M.K.
houdt over deze bedrijven ook statistieken bij.
IAB – Het IAB staat voor Interactive Advertising Bureau. Dit bureau is een onafhankelijk orgaan en
kennisplatform op het gebied van online advertising, interactieve marketing mobile advertising en
iTV. Er zijn diverse IAB's in Europa waarvan. Het IAB standaardiseert advertentieformaten, stelt gedragscodes en richtlijnen op voor rich media, e-mailmarketing en sms. Daarnaast strijd het IAB tegen
allerlei vormen van spam. Al laatste is het IAB een kenniscentrum met veel informatie over interactieve marketing.
IAS – 1) International Accounting Standard, Inmiddels verouderde internationale standaard gericht
op richtlijnen voor een bepaald terrein van de verslaggeving. Bijvoorbeeld IAS: Fusies en overname
{Externe Verslaggeving}. 2) International Accounting Standards (meervoud): Twee of meer internationale standaarden. Bijvoorbeeld: Alle IAS zijn… {Externe Verslaggeving}. 3) Stelsel van internationale
standaarden, ontwikkeld door IASC, voorloper van IFRS. Bijvoorbeeld: de bepalingen onder IAS zijn…
{Externe Verslaggeving}.
IASB: International Accounting Standards Board – De IASB is sinds 2001 de opvolger van de IASC en
organisator van de IFRS (International Financial Reporting Standards). De IASB is een nonprofitfoundation (geen overheidsinstelling) waarin een groot aantal organisaties op het gebeid van
verslaggeving vertegenwoordigd is. Dit in tegenstelling tot de IASC waarin alleen (zes) nationale organisaties voor accountants vertegenwoordigd waren. De IASB is de toonaangevende instantie in
Europa voor de externe verslaggeving. Zusterorganisatie van de FASB uit de Verenigde Staten en de
ASB uit het Verenigd Koninkrijk. Zij werkt nauw samen met de EFRAG (European Financiel Reporting
Advisory Group) om via de Europese Verordening de regelgeving vanuit de particuliere sector te verheffen tot overheidsrichtlijnen waar alle Europese staten zich aan moeten houden. Zie ook
www.iasb.org .
IASC: International Accounting Standards Committee – De IASC is opgericht in 1973 door zes nationale organisaties voor accountants om afspraken te maken over internationale accounting standaarden (IAS). Deze afspraken hadden na de acceptatie door de IOSCO (beurscommissies) een breder
kader dan alleen accountants nodig. Daarom is toen de IASB opgericht.
IB-groep – InformatieBeheerGroep. Sinds 1 januari 2010 vormt de IB-groep samen met Cfi één organisatie: Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De IB-groep voert in opdracht van OCW de volgende
wetten en regelingen uit: - wet op studiefinanciering (WSF) - wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage
en schoolkosten (WTOS) - les- en cursusgeld (LCW).
IBNER – Incurred but not enough reported
IBNR – Incurred but not reported
IBNR-reserve – Zie Incured but not reported reserve.
ICC – Institute Cargo Clauses
ICIA – International Credit Insurance Association
Ideaal punt – Punt in het positioneringsveld dat de voorkeur aangeeft die consumenten hebben ten
aanzien van productattributen.
Ideële reclame – Reclame door de SIRE, Stichting Ideële Reclame. Gericht op het welzijn in de maatschappij.
Ideële schade – Zie ‘Immateriële schade’.
Identieke producten – Producten waarbij de consument geen verschillen ziet. (Of er wel verschillen
zijn, is niet van belang.)
Identificatie – Het zich identificeren met mensen met dezelfde problemen. Zie ook ‘Frustratie’.

Uitgeverij Streutker

287

Bedrijfskunde, Begrippenbank

Identificatieplicht – Sinds de invoering, op 1 januari 2005, van de Wet op de uitgebreide identificatieplicht moet iedereen in Nederland van 14 jaar en ouder een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen
als politie of andere toezichthouders daar om vragen. In de praktijk betekent dit dat ingezetenen van
14 jaar en ouder altijd een geldig identiteitsbewijs bij zich moet dragen.
IETF – IETF staat voor Internet Engineering Task Force, de organisatie die over de Internetstandaarden gaat. Zie Engineering Task Force voor meer informatie.
IFRIC: International Financial Reporting Interpretations Committee – De IFRIC is sinds 2001 de opvolger van het SIC (Standing Interpretations Committee). Dit comité is belast met het geven van advies over de interpretatie en toepassing van IAS en IFRS.
IFRS – 1) International Financial Reporting Standard, Internationale standaard gericht op richtlijnen
voor een bepaald terrein van de verslaggeving. Bijvoorbeeld IFRS 3: Fusies en overname {Externe
Verslaggeving}. 2) Ontwerp voor een International Financial Reporting Standard. In feite heeft de
standaard dan de status van een Exposure Draft (ED). 3) Standaard die nog niet is omgezet in IFRS,
maar als IAS in gebruik blijft tot de inbouw in IFRS is voltooid. 1) International Financial Reporting
Standards (meervoud): Twee of meer internationale standaarden. Bijvoorbeeld: Alle IFRS zijn… {Externe Verslaggeving}. 2) Stelsel van internationale standaarden. Bijvoorbeeld: de bepalingen onder
IFRS zijn… {Externe Verslaggeving}. Dit stelsel is vanuit de EU verplicht voor geconsolideerde jaarrekeningen van beursgenoteerde ondernemingen. Landen kunnen deze standaarden ook verplicht
stellen voor enkelvoudige jaarrekeningen en zelfs voor niet-beursgenoteerde ondernemingen. 3)
Misconceptie:gebruikt als synoniem voor IAS (International Accounting Standards), dat wil zeggen dat
men IFRS noteert, terwijl het eigenlijk om IAS gaat. Deze misconceptie vloeit voort uit het feit dat de
IFRS weliswaar de opvolgers zijn van de IAS, maar dat nog lang niet alle IAS vervangen zijn door IFRS.
Uitvoerige informatie: zie o.a. International Financial Reporting Standards 2004/2005, een special
voer politieke en inhoudelijke ontwikkelingen met betrekking tot IFRS van Deloitte (auteurs R.L. ter
Hoeven, C.J.A. van Geffen en E.H. Bos), Uitgeverij Kluwer, Deventer, 2004. Zie ook: www.deloitte.nl
en www.iasb.org .
IFRS – International Financial Reporting Standards
IFRS-jaarrekening – Een jaarrekening die geheel op basis van bestaande IAS / IFRS richtlijnen is opgesteld. Deze jaarrekening bevat minimaal een vergelijkingsjaar. Als het om de eerste IFRS-jaarrekening
van een onderneming gaat, moet er ook een herschreven versie bijzitten van de oude jaarrekening
die nog volgens local-GAAP is opgesteld.
IFRS-openingsbalans – De eerste balans die conform de IFRS is opgesteld. Dit betekent de openingsbalans van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin voor het eerst IFRS wordt toegepast, omdat er
altijd een vergelijkend jaar moet zijn.
IFRS-regels – Misconceptie: het gaat om IASB-regels (regels van de International Accounting Standards Board) die als IFRS (met de S van standaarden) bekend staan.
IFRS-reporting date (Anglicisme) – De balansdatum van de eerste IFRS-jaarrekening. Dus die ligt 2
jaar na de datum van de IFRS-openingsbalans.
IFRS-transitiedatum – De begindatum van de vroegste periode die ter vergelijking is opgenomen in
de jaarrekening. Dit is de datum waarvoor de IFRS-openingsbalans wordt opgesteld.
ILT – Zie ‘Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)’.
I'm feeling lucky – "I'm feeling lucky" is een van de twee knoppen op Google.com. Wanneer je een
zoekopdracht invoert in Google en vervolgens op "I'm feeling lucky" klikt dan ga je rechtstreeks naar
de pagina die op nummer 1 staat in Google. De bedoeling is dus dat je met deze functie nog sneller
kunt zoeken.
Image – De wijze waarop een artikel of onderneming bij derden overkomt. Synoniem: ‘imago’.
Image Search Optimization – Image Search Optimization is het optimaliseren van afbeeldingen zodat
deze gevonden zullen worden bij afbeeldinggerelateerde zoekopdrachten.
Image tag – Een image tag dient ervoor om een afbeelding te tonen op een webpagina.
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Image-onderzoek – Het onderzoek dat men verricht naar het beeld van een dienst/product(groep),
merk of onderneming. Men stuit op het probleem dat kwalitatieve factoren een rol spelen en deze
moeilijk kwantitatief zijn vast te leggen.
Imaginaire winst – Winst die nog niet is gemaakt, omdat de zaken nog niet zijn (door)verkocht, maar
die de verzekerde verwacht te zullen maken bij (door)verkoop. De imaginaire winst wordt gebruikelijk onder de transportgoederenverzekering meeverzekerd. Zie ook ‘Winstverzekering’.
Imago – Het beeld dat iemand van een persoon, product of merk heeft. Synoniem: ‘image’.
Imago als prijsdoelstelling – De producent streeft door middel van de hoogte van zijn prijzen naar
een bepaald imago voor de onderneming als geheel of voor zijn producten. We kennen ondernemingen met een 'goedkoop' imago en ondernemingen met een 'prestigieus' imago.
Imagoverhogend assortiment – Artikelen in het assortiment die vooral bedoeld zijn het beoogde
image te versterken.
Imap – Imap staat voor Internet Message Access Protocol en het is een protocol voor het synchroniseren van e-mail. Via Imap wordt er in wezen direct op de mailserver gewerkt. Zo is het mogelijk om
vanaf meerdere mailclients de e-mail te benaderen zonder dat het overzicht verloren gaat. Een goed
voorbeeld hiervan is dat Imap de mappenstructuur zoals die op de server aanwezig is in tact houdt.
Een ander zeer groot voordeel van Imap is dat alle e-mails op de mailserver zelf lijven staan. Hierdoor
wordt het mogelijk om vanaf meerdere locaties met een programma dat Imap ondersteund in te
loggen om alle mail te benaderen. Het is dus een compleet ander protocol van het oudere pop3 dat
de mail steeds opnieuw moet ophalen. Voor meer informatie over pop3 zie aldaar.
Imitatiemethode – De prijzen worden gerelateerd aan die van de prijsleider. Vaak worden ze er juist
iets onder gezet.
IMK – Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf. Een overheidsinstelling die zich bezighoudt met
individuele en collectieve voorlichting aan het midden- en kleinbedrijf.
Immaterieel product – Een immaterieel product is een product met een onstoffelijke inhoud. Een
immaterieel product bestaat uit gegevens, die vastgelegd zijn op een materiële drager. Een immaterieel product ontstaat door ideeën in de menselijke geest, die door de mensen worden uitgedrukt in
het immateriële product. Een immaterieel product heeft voor mensen een betekenis en wordt in de
menselijke geest omgezet in informatie.
Immateriële activa – Activa die niet tastbaar zijn, maar een substantiële waarde voor de onderneming hebben. Voorbeelden: goodwill, octrooien, enzovoort.
Immateriële goederen – Ontastbare goederen of diensten. Kenmerken zijn dat de aanbieder ze niet
op voorraad kan houden en dat productie en consumptie ervan samenvallen.
Immateriële producten – Niet-tastbare producten zoals bijvoorbeeld een vakantiereis; feitelijk dus
een dienstverlening.
Immateriële schade – Schade die niet kan worden aangemerkt als materiële schade (hieronder is te
verstaan: schade in de vorm van achteruitgang in kwaliteit en/of kwantiteit van tastbare, stoffelijke
zaken als onderscheid van schade aan personen, rechten, zuiver geldelijke belangen en aansprakelijkheid).
Immateriële vaste activa – 1) Vaste activa die bestaan uit niet-tastbare kapitaalgoederen, zoals
goodwill en geactiveerde bedragen. De term is wettelijk voorgeschreven voor BV’s en NV’s om hun
balansposten te rubriceren {Externe Verslaggeving}. Zie ook: bedrijfseconomische-modellen.nl. De
post staat naast de materiële vaste activa en de financiële vaste activa. 2) Een niet identificeerbaar,
niet-monetair actief, zonder fysieke gedaante dat bruikbaar is voor productie, aflevering van goederen, voor verhuur aan derden of voor administratieve doeleinden. Voorbeelden zijn: merknamen,
uitgavenrechten, computersoftware, licenties en franchises, octrooien, copyrights, recepten, formules, modellen, ontwerpen en prototypes. Dit alles in gereedheid of in ontwikkeling. (Handboek Jaarrekening 2005). 3) Wettelijke opsomming van categorieën (art. 2: 365 BW): kosten oprichting en
uitgifte aandelen, kosten van onderzoek en ontwikkeling, kosten van verwerving van intellectuele
rechten, kosten van goodwill en vooruitbetalingen.
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Impact – Herinnering. De mate waarin iemand zich een bepaalde boodschap herinnert en het effect
dat een boodschap bij de lezer bereikt. Bij een grote impact kan deze zich er vrij veel van herinneren
en terugvertellen. Het effect van de boodschap kan worden versterkt door de impact van het medium.
Impact damage – Schade veroorzaakt door botsing of aanrijding.
Impact hebben - Een vertrouwenwekkende en positieve, krachtige indruk op anderen hebben.
Impactonderzoek – Een vorm van ex post reclame onderzoek waarbij men aan mensen die met de
reclameboodschap zijn geconfronteerd vragen stelt om te meten wat men zich herinnert om aldus
de impact (de herinneringswaarde) te meten.
Impactvol product – Een financieel product waarvoor het bepaalde in art. 41 lid 2 van de Vrijstellingsregeling Wft niet geldt, zodat voor financiële dienstverleners die met betrekking tot zo’n product
financiële diensten verlenen de in art. 4:23 lid 1 en 2 van de Wet op het financieel toezicht neergelegde (informatie)verplichtingen van kracht blijven.
Impairment (Anglicisme) – Vergelijking van de boekwaarde van materiële of immateriële activa met
de reële waarde die deze activa hebben. Een van de maatstaven daarvoor is fair value. Als de fair
value lager is dan de boekwaarde moet een afboeking van de activa plaatsvinden ten laste van de
resultatenrekening.
Impliciete benadering – Zie ‘Stimulus-/responsmodel’.
Implosie – Wanneer een verlaging van de druk binnen een vat tot (ver) beneden de druk buiten dat
vat leidt tot vervorming, breuk of het in elkaar drukken van dat vat, spreekt men van implosie, a.h.w.
het tegengestelde van explosie. Alhoewel explosie tot de gevaren behoort die standaard zijn meeverzekerd onder een brandverzekering, is implosie expliciet uitgesloten. Het risico is wel verzekerbaar onder een machinebreukverzekering.
Importeur – Iemand die goederen uit het buitenland invoert.
Impressie – Een goede indruk maken en deze indruk handhaven. Gepast en verzorgt overkomen naar
de maatstaven van de organisatie.
Impressieve functie van een product – De gebruiksfunctie van een product, d.w.z. het geeft aan
waarom je het product gebruikt.
Impressieve productwaarden – Zie centrale productwaarden.
Impression – Een ander woord voor exposures.
Impulsaankoop – Een consumentenaankoop die ongepland, dus zonder voorafgaand koopplan, tot
stand komt. Wordt op ingespeeld door in looppaden en bij check-outs van winkels bv. door gebruikmaking van displays waarin bepaalde producten worden uitgestald. Zie ‘Convenience goederen’.
Impulsgoederen – Spontaan gekochte goederen. Zie ook ‘Copeland’. Zie convenience goods.
In gebreke stellen – In gebreke stellen is het schriftelijk melden aan (contract)partij dat deze niet,
niet volledig, of niet tijdig aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
In natura, Verzekering – Bij een aantal verzekeringsvormen (rechtsbijstand-, glas-, begrafenisverzekering) verplicht de verzekeraar zich om, in plaats van schadevergoeding te betalen, bepaalde diensten (rechtsbijstand, verzorging begrafenis) te leveren of de beschadigde zaken (glas) te herstellen of
te vervangen.
In store test – Ned.: Winkeltest. We meten het effect van variabelen in een winkel: andere winkelopstelling, andere schappenvulling, andere verpakkingen, prijskortingen, enzovoort. Het is een vorm
van winkelobservatie die meestal plaatsvindt in de vorm van en experiment in een namaakwinkel.
In-app adverteren – Bij in-app adverteren worden banners en tekstadvertenties getoond binnen
mobiele applicaties. Het is een vorm van mobiele marketing die zich richt op gebruikers van smartphones en tablets die veel gebruik maken van apps. Veel (gratis) apps hebben een verdienmodel dat
bestaat uit het tonen van reclame aan gebruikers. Een klik op een in-app advertentie leidt meestal
naar een mobiele website. In-app advertenties worden ook wel ingezet om andere apps te promoten.
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Inboedel – Alle roerende zaken behorende tot een particuliere huishouding. Niet tot de inboedel
behoren geld en geldswaardig papier, motorrijtuigen (met uitzondering van bromfietsen), vaartuigen
(met uitzondering van kano's en opblaasbare boten) en levende have anders dan kleine huisdieren.
Inboedelverzekering – De inboedelverzekering is een verzekering voor alle roerende zaken die tot
particuliere huishouding van de verzekerde behoren. U kunt hierbij denken aan kleding, televisie en
meubels. Bij schade kan er een vergoeding zijn tegen dagwaarde of nieuwwaarde afhankelijk van de
verzekeringsmaatschappij.
Inbound links – Inbound links zijn inkomende links. Dus hyperlinks vanaf een andere website naar
jouw website. Inbound links zijn belangrijk bij het verhogen van de link popularity, ze worden door
zoekmachines meer gewaardeerd dan een reciprocal link. Een goede manier om inbound links te
verkrijgen is door link baiting toe te passen.
Inbraak – Het met geweld verbreken van een afsluiting of het met toepassing van geweld een toegang forceren, bijvoorbeeld door het inslaan van een raam of deur met het doel zich wederrechtelijk
toegang te verschaffen. Men onderscheidt binnenbraak (inbraak in een binnen een gebouw gelegen
afgesloten ruimte) en buitenbraak (inbraak na braak aan de buitenzijde van een gebouw).
Inbraakbeveiliging – Het geheel van maatregelen waardoor inbraak bemoeilijkt wordt (hang- en
sluitwerk, detectieapparatuur, goed sleutelbeheer e.d.). Sommige verzekeraars geven premiekorting
aan verzekerden die goedgekeurde inbraakbeveiliging hebben laten aanbrengen door erkende bedrijven. In gevallen van inbraakgevoelige risico's wordt het nemen van beveiligingsmaatregelen zelfs
als voorwaarde gesteld voor het toekennen van verzekeringsdekking.
Inbraakpreventie – De meest voorkomende inbraakpreventiemaatregelen herkennen we aan de
letters O, B, E en R: O: organisatorische maatregelen; B: bouwkundige maatregelen (hieronder vallen
ook de C/M maatregelen en meeneembeperkende maatregelen); E: elektronische maatregelen
(hieronder vallen de alarmsystemen); R: reactie (hieronder valt de alarmopvolging).
Inbraakpreventieclausule – Door het plaatsen van deze clausule op de polis geeft de verzekeraar aan
dat geen recht op schadevergoeding bestaat bij inbraakschade die is ontstaan terwijl de inbraakbeveiliginginstallatie niet (meer) voldeed aan de gestelde eisen (deze eisen kunnen betrekking hebben
op de installatie door een erkend bedrijf, het in bedrijf houden van de installatie en het onderhoud
ervan).
Inbraakschade – Zie ‘Braakschade’, ‘Inbraakverzekering’.
Inbraakverzekering – Verzekering voor schade aan de verzekerde roerende zaken veroorzaakt door
diefstal (na braak) en door inbraak. De maatschappij eist dat er sporen van braak aanwezig zijn wil er
van dekking sprake zijn. Ook de bij de inbraak ontstane schade aan de opstallen is (soms als optie)
meeverzekerd. Een inbraakverzekering wordt in het algemeen slechts in combinatie met een brandverzekering of als onderdeel van een uitgebreide gevarenverzekering gesloten.
Incassoprovisie – De provisie die een tussenpersoon ontvangt voor het innen van de premies die,
gedurende de looptijd van de verzekering, aan de maatschappij verschuldigd zijn. Bij levensverzekering is de incassoprovisie doorgaans een klein bedrag terwijl de afsluitprovisie hoog is, bij schadeverzekeringen is de incassoprovisie doorgaans gelijk aan de prolongatieprovisie (dit is de provisie, in de
vorm van een percentage van de premie, dat de tussenpersoon ontvangt wanneer de verzekering
voor een nieuwe contractstermijn wordt verlengd). Zie ‘Provisie’.
Incentives – Een beloning waarmee men iemand een extra prikkel geeft om extra zijn best te doen.
Inchmaree clause – Zie ‘Negligence clause’.
Incidentele baten – Winst die behaald is bij de verkoop van vaste activa of andere voordelen die zich
niet systematisch, maar af en toe voordoen. De incidentele baten kunnen direct toegevoegd worden
aan het eigen vermogen of eerst toegerekend worden aan een periode zodat ze op de resultatenrekening verschijnen. In principe staan baten tegenover lasten of kosten, maar bij incidentele baten
heeft er al een saldering plaats gevonden. Zodoende kunnen er ook incidentele verliezen kunnen zijn.
Incoterms – Gestandaardiseerde voorwaarden die in gebruik zijn bij de internationale handel om de
verplichtingen van de partijen bij een verkoopovereenkomst te definiëren. De voorwaarden regelen
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onder meer kwesties als: 'Wie draagt het risico van verlies of schade terwijl de goederen vervoerd
worden?' Voorbeelden zijn: 'Ex works', 'Free on board' en 'Cost, lnsurance, Freight'.
Increase/decrease-clause – Zie ‘Accres/decres-clausule’.
Increased value clause – In de Institute Cargo Clauses voorkomende clausule die bepaalt dat een
eventueel nog te sluiten meerdere-waardeverzekering in gemeenschap loopt met de onderhavige
polis, waardoor de meerdere-waardeverzekering meebetaalt in de expertisekosten en deelt in een
provenu. Zie ook ‘Meer-waardeverzekering’.
Indeling sales promotion – Sales promotion heeft een groot aantal verschijningsvormen. We kunnen
deze indelen naar: 1) Consumentenpromotions of consumer promotions: doelgroep is de consument. De doelstelling is veelal omzet door het stimuleren van het aankoopgedrag van de consument.
Hierbij valt te denken aan: a) aantrekken van nieuwe gebruikers; b) stimuleren van extra aankoop; c)
ondersteunen van reclame; d) belonen van merkentrouw. 2) Detaillistenpromotions oftrade promotions: doelgroep is de handel. De doelstellingen zijn onder andere: a) vergroten van de numerieke
distributie; b) verbeteren van de voorraadpositie; c) verbeteren van de productpresentatie in de winkel; d) aanmoedigen van aankoop buiten het seizoen. 3) Vertegenwoordigerspromotions: doelgroep
is het eigen verkooppersoneel. Door middel van incentives, wedstrijden e.a. moedigt de onderneming de verkoopinspanning aan. 4) prijspromotion of waardepromotion: voorbeelden van prijspromotion: kortingen, waardebonnen, refund acties; voorbeeld van waardepromotion: premiums. 5)
horizontale of verticale werking: horizontale werking betekent vergroting van omzet bij nietgebruikers van het product of merk. Deze promotions vergroten de penetratie. Voorbeeld: sampling,
waardebonnen, enzovoort. Verticale promotions proberen de gebruiksfrequentie van de huidige
gebruikers te vergroten. Voorbeeld: spaaracties. 6) breedte- of dieptewerking: bij een diepe promotion kan de consument meerdere malen van de promotion profiteren; bij een brede promotion kan
hij er slechts eenmaal van profiteren. 7) directe of indirecte promotions: bij directe promotions
wordt het te behalen voordeel direct bij de koop verkregen. Voorbeeld: prijskortingen. Bij indirecte
promotions valt het te behalen voordeel op een later moment dan de koop. Voorbeeld: spaarsystemen, prijsvragen. 8) omzet- of communicatiedoel: direct doel van promotions is vaak extra verkoop.
Soms is het doel extra communicatie, extra aandacht voor advertenties. Hierbij is dan geen aankoopverplichting aanwezig. Promotions zonder aankoopverplichting heten 'commoties'.
Indemniteitsbeginsel – Uit art. 7:960 van het Burgerlijk Wetboek af te leiden beginsel volgens hetwelk een (schade-)verzekering moet strekken tot vergoeding van schade, de verzekerde mag door de
uitkering niet in een duidelijk voordeliger positie geraken. Op grond van het indemniteitsbeginsel kan
slechts schadevergoeding worden verleend aan een verzekerde, die belang heeft bij het verzekerde
onzekere voorval, welk belang er uit bestaat dat hij als gevolg van dit onzekere voorval schade heeft
geleden en voorts dat de uitkering krachtens de verzekering niet leidt tot een hoger bedrag dan de
schade indien de verzekerde hierdoor in een duidelijk voordeliger positie zou raken. Het indemniteitsbeginsel is niet van toepassing op levensverzekeringen.
Indexcijfer – 1) Verhoudingsgetal. Een variabele wordt in een bepaald jaar op 100 gesteld (basisjaar)
en veranderingen worden aangegeven in procenten van deze basis. 2) Gewogen samengesteld indexcijfer waarbij de prijzen worden gewogen op basis van het meetkundig gemiddelde van Paasche
en Laspeyres. 3) Gewogen samengesteld indexcijfer waarbij de prijzen van het goederenpakket worden gewogen met het bestedingspatroon in het basisjaar. Het goederenpakket is een constante. 4)
Gewogen samengesteld prijsindexcijfer waarbij de prijzen van het goederenpakket in het verslagjaar
worden gewogen met het bestedingspatroon in het basisjaar. De samenstelling van het goederenpakket kan aan verandering onderhevig zijn.
Indexcijfer – Verhoudingsgetal. Een variabele wordt in een bepaald jaar op 100 gesteld (basisjaar) en
veranderingen worden aangegeven in procenten van deze basis.
Indexcijfer (Fischer) – Gewogen samengesteld indexcijfer waarbij de prijzen worden gewogen op
basis van het meetkundig gemiddelde van Paasche en Laspeyres.
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Indexcijfer (Laspeyres) – Gewogen samengesteld indexcijfer waarbij de prijzen van het goederenpakket worden gewogen met het bestedingspatroon in het basisjaar. Het goederenpakket is een
constante.
Indexcijfer (Paasche) – Gewogen samengesteld prijsindexcijfer waarbij de prijzen van het goederenpakket in het verslagjaar worden gewogen met het bestedingspatroon in het basisjaar. De samenstelling van het goederenpakket kan aan verandering onderhevig zijn.
Indexcijfer voor de kosten van levensonderhoud – Zie ‘Consumentenprijsindex’.
Indexclausule – Een clausule, die wordt geplaatst op een verzekering, en die het jaarlijks automatisch
aanpassen (verhogen of verlagen) van het verzekerde bedrag of de verzekerde uitkering regelt. Indexclausules komen veelvuldig voor bij (uitgebreide-) brandverzekeringen voor opstallen (aanpassing
van het verzekerde bedrag op basis van het indexcijfer voor bouwkosten).
Indexeren (1) – Indexeren is het proces van een zoekmachine waarbij zij via een spider webpagina's
binnen een website in haar database plaats. Een synoniem voor indexeren is onder anderen spideren
en crawlen.
Indexeren (2) – Systeem van waardeaanpassing aan algemene prijsontwikkelingen. In termen van de
Nederlandse beurs-brandpolis: automatische en ononderbroken aanpassing van de verzekerde som
aan de overeengekomen index. Wordt bij brandverzekeringen, levensverzekeringen en herverzekeringen toegepast voor de aanpassing van de verzekerde bedragen of limieten.
Indexering (1) – Automatische aanpassing van het verzekerde bedrag (zie 'indexclausule') of uitkering
aan een overeengekomen index.
Indexering (2) – Verhoging van het pensioen naar aanleiding van prijsstijging of loonontwikkeling.
Geldt voor opgebouwde pensioen van deelnemers in een middelloonregeling, het opgebouwde pensioen van slapers en het ingegane pensioen van gepensioneerden. Men noemt dit ook wel toeslag.
Indexering is nagenoeg altijd voorwaardelijk. Dat betekent dat er niet of minder geïndexeerd wordt
als er niet voldoende geld is.
Indexering (3) – (Indicering). Zodra een website online is moet deze vindbaar zijn voor potentiële
klanten. Met de vele zoekmachines die het Internet rijk is, ieder met hun eigen manier van aanmelden en miljoenen pagina tekst, is het tegenwoordig een hele opgave om een pagina zo aan te melden
dat deze ook gemakkelijk gevonden wordt. Vaak bieden zoekmachines ook de mogelijkheid om bepaalde zoektermen te 'kopen'. Een printerfabrikant kan zo zorgen dat bij de zoektermen 'printer' of
'afdrukken' zijn eigen homepage bovenaan komt. Of dat zijn banner speciaal bij deze zoekacties getoond wordt.
Indexoptie – Optie waarbij de beursindex de onderliggende waarde is. Het gaat om het verschil tussen de feitelijke waarde van de beursindex op een afgesproken datum in vergelijking tot de uitoefenwaarde van de beursindex die is afgesproken in de optie-overeenkomst. Indexopties zijn Europese
opties: uitoefening is alleen mogelijk op de afloopdatum.
Indicatie – Zie ‘Offerte’.
Indicatief bodemonderzoek – Door middel van een indicatief bodemonderzoek onderzoekt een gemeente of er sprake is van bodemverontreiniging. Dit doet de gemeente voordat zij een bouwvergunning afgeven voor gesubsidieerde woningen.
Indicator, Landen – Zie ‘Landenindicator’.
Indicator, Objectieve – Indicator aan de hand waarvan een meldingsplichtige onder de Wet melding
ongebruikelijke transacties kan vaststellen of hij verplicht is deze te melden aan het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties.
Indicator, Subjectieve – Indicator aan de hand waarvan een meldingsplichtige onder de Wet melding
ongebruikelijke transacties kan beoordelen of er sprake is van een zodanige situatie dat hij verplicht
is deze te melden aan het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties.
Indicatoren – Aanwijzingen.
Indicatorenlijst – Door de minister van Financiën en de minister van Justitie gezamenlijk vastgestelde
indicatoren aan de hand waarvan moet worden beoordeeld of een transactie moet worden aangeUitgeverij Streutker
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merkt als een ongebruikelijke transactie in de zin van de Wet Melding ongebruikelijke transacties. De
indicatorenlijst wordt elke zes maanden herzien.
Indifferente goederen – Goederen waarbij de prijsverhoging van het ene goed geen invloed heeft op
de gevraagde hoeveelheid van het andere. Voorbeeld: koffiemelk en spijkers.
Indifferentie curve – Geeft een verzameling punten weer van goederencombinaties met voor de
consument eenzelfde nut. De indifferentie curve wordt ook wel iso-nutcurve genoemd. Ten gevolge
van de eerste wet van Gossen lopen de indifferentiecurven krom (hol t.o.v. de oorsprong).
Indirect kanaal – Kan een kort kanaal zijn of een lang kanaal.
Indirect kort distributiekanaal – Levering aan afnemers met tussenkomst van twee of meer tussenschakels.
Indirect onderscheid – Van indirect onderscheid is sprake als in een pensioenregeling een neutraal
criterium wordt gehanteerd, dat echter in het nadeel is van bepaalde groepen. Bijvoorbeeld als bepaalde categorieën werknemers worden uitgesloten van deelname aan de pensioenregeling, waardoor juist vrouwen worden benadeeld. Indirect onderscheid is niet toegestaan, tenzij hiervoor een
objectieve rechtvaardigingsgrond is aan te voeren.
Indirecte concurrentie – Indirecte concurrenten zijn bedrijven die onder een andere bedrijfsformule
met delen van het assortiment van een garagebedrijf concurreren. Indirecte concurrenten van het
garagebedrijf zijn snelservicestations (Kwik Fit, Euromaster), automaterialenzaken (Automat, Halfords) en zelfs de automaterialenafdeling van de warenhuizen.
Indirecte distributie – Onderscheiden worden: distributie via het korte (alleen detaillisten) of via het
lange (detaillisten en grossiers) kanaal. Zie ‘Lengte distributiekanalen’.
Indirecte handel – Handel via tussenpersonen.
Indirecte kosten – Kosten die niet direct aan de eenheden product kunnen worden toegerekend, of
waarvan de directe doorberekening te veel werk vraagt en dus te kostbaar zou zijn. Voor de doorberekening kan men gebruik maken van Activity Based Costing of van de opslagmethode. In de kostenverbijzondering kent men naast de indeling directe / indirecte kosten ook de indeling constante /
variabele kosten {Kostencalculatie}. Zie ‘Kosten’.
Indirecte promotions – Promotions waarbij er een verschil in tijd en/of plaats is tussen aanbod en
ontvangst van het extra. Zie ‘Indeling sales promotion’.
Indirecte schade – Schade die ontstaat als gevolg van een andere (directe) schade. Wanneer bijvoorbeeld een gebouw getroffen wordt door een brand en daardoor wordt verwoest bestaat de directe
schade uit het verloren gaan van het gebouw. De indirecte schade bestaat uit de kosten en verliezen
die ontstaan doordat de productie in afwachting van een vervangend gebouw tijdelijk niet kan worden voortgezet.
Indirecte verzekering – Term waarmee 'herverzekering' wordt bedoeld als onderscheid van 'directe
verzekering' waarmee de verzekeringsovereenkomst, eventueel tot stand gekomen onder bemiddeling van een tussenpersoon, tussen de verzekeraar en de verzekerde particulier, bedrijf of instelling
wordt bedoeld.
Indirecte vraag – Vraag waarbij een omweg gebruikt wordt om het oordeel of het gedrag van de
geënquêteerden te leren kennen.
Individueel merk – Een merkenpolitiek waarbij ieder artikel in het assortiment van een bepaalde
fabrikant een afzonderlijke merknaam heeft. Zie ‘Merk’.
Individueel onderzoek – Onderzoek verricht door marktonderzoekbureaus voor slechts één klant.
Een onderzoek voor meer dan één klant noemt men omnibusenquête of multicliëntonderzoek.
Individuele aanbodfunctie (curve) – Laat zien welke hoeveelheden van een bepaald goed een aanbieder van plan is bij uiteenlopende prijzen te verkopen. De individuele aanbodcurve valt samen met
de marginale kostencurve (MK-curve) vanaf het minimum van de GVK. Wanneer de prijs (GO-curve)
zich tussen de GTK en GVK bevindt, maakt de hoeveelheidsaanpasser verlies, maar gaat toch door
met produceren, omdat stoppen een groter verlies oplevert, namelijk volledig de constante kosten.
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Zakt de prijs onder het minimum van de GVK, dan is het verlies groter dan de constante kosten, en
kan rationeel gesproken de ondernemer beter de productie staken.
Individuele afzetcurve (GO-curve) – Deze beschrijft het verband tussen de prijs en de hoeveelheid
die de producent op de markt af kan zetten. Van een hoeveelheidsaanpasser loopt de individuele
afzetcurve horizontaal, omdat de producent geen invloed heeft op de marktprijs, en valt samen met
de marginale opbrengstencurve (MO-curve). Bij prijszetting is de individuele afzetcurve een dalende
lijn, en valt niet meer samen met de MO-curve. De MO-curve daalt dan twee maal zo snel als de GOcurve, of anders gezegd: de absolute waarde van de richtingscoëfficiënt is tweemaal zo groot.
Individuele verticale prijsbinding – Prijsafspraken tussen verschillende geledingen in de bedrijfskolom. Een fabrikant, importeur of grossier bepaalt de prijs waartegen de volgende geleding moet leveren aan zijn afnemers. Zie ‘Prijsbinding’.
Individugericht leiderschap – Richting en sturing geven aan een medewerker in het kader van diens
taakvervulling.
Inducementnorm – Met de inducementnorm wil de overheid bereiken dat de provisie die de aanbieder betaalt aan de bemiddelaar, de kwaliteit van het advies niet schaadt. Deze norm richt zich op de
bemiddeling van complexe financiële producten en hypothecaire kredieten. De overheid wil hiermee
bereiken dat het advies aan de klant ten goede komt en dat niet de bemiddelingsbeloning van invloed is op de kwaliteit van het advies. Inducement is letterlijk vertaald: stimulerende maatregel of
overredingspoging.
Inductie – Het afleiden van wetmatigheden uit empirisch feitenmateriaal. Staat tegenover deductie.
Inductieschade – Schade aan elektrische- en elektronische apparatuur en -installaties door overspanning in het elektriciteitsnet, al of niet veroorzaakt door blikseminslag. ln principe is inductie
krachtens brandverzekeringen slechts gedekt indien sporen van blikseminslag in of aan het object
waarin de apparatuur of installaties aanwezig zijn, worden aangetroffen.
Industrie – 1) Productie van goederen met behulp van vaste activa. 2) Bedrijfstak (Anglicisme).
Industrieel onderzoek – Industrieel marktonderzoek houdt zich bezig met industriële producten,
verkoopkanalen en inkopers. In principe is er geen verschil met de consumentenmarkt. Men onderzoekt alleen alles wat van belang is voor goederen en diensten voor de niet consumptieve markt.
Industriële aankoopbeslissing – Laatste fase van beslissingsproces. Allerlei invloeden spelen een rol:
omgevingsvariabelen (politiek, economie etc.), gedragsinvloeden (persoonlijkheid inkoper), groepsinvloeden (de Decision Making Unit), resultaten van waardeanalyses en productevaluaties, etc.
Industriële afnemer – Staat tegenover de finale afnemer of consument. Een industriële afnemer
neemt goederen en diensten af teneinde daarmee zelf weer goederen en diensten te kunnen produceren.
Industriële bedrijven – Bedrijven die producten produceren (in enig stadium van bewerking) die bedoeld zijn voor verdere ver- of bewerking. Relevant omdat zij daarmee aan industriële afnemers leveren. Staan tegenover consumentenbedrijven.
Industriële goederen (1) – Goederen die door productiehuishoudingen worden gekocht. We kennen
de volgende indeling: 1) industriële uitrusting: gebouwen, installaties, machines en gereedschappen industriële materialen en grondstoffen: ruwe grondstoffen, halffabricaten, fabricaten en hulpstoffen;
2) industriële voorzieningen: verpakkingsmaterialen en energie; 3) industriële diensten: onderhoud,
transport, opslag, marktonderzoek en reclame Industriële koopsituaties. In de industriële markt is
het koopproces in de meeste gevallen zeer complex. In het algemeen wordt een indeling gemaakt in
drie verschillende koopsituaties: 1) nieuwe eerste aankoop (new task buy): het eisenpakket is nieuw
en men heeft geen koopervaring. Het keuzeproces zal geruime tijd in beslag nemen. Deze situatie
biedt nieuwe aanbieders mogelijkheden; 2) ongewijzigde herkoop (straight rèbuy): de aankoop geschiedt routinematig volgens bekende specificaties. Nieuwe aanbieders komen niet of moeilijk aan
bod; 3) gewijzigde herkoop (modified rebuy): de kopende partij wil iets anders, hetzij een productmodificatie hetzij gewijzigde condities. De huidige leverancier staat nog steeds sterk. Nieuwe aanbieders kunnen echter - zij het met grote inspanning - voor levering in aanmerking komen.
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Industriële goederen (2) – Goederen gekocht door productiehuishoudingen. De volgende indeling is
gebruikelijk: 1) industriële uitrusting: gebouwen, installaties, machines; 2) gereedschappen en accessoires; 3) hulpstoffen: lijm, olie; 4) halffabricaten en onderdelen; 5) onbewerkte en bewerkte grondstoffen.
Industriële marketing – Met industriële marketing bedoelen we marketing waarbij de consument
niet de doelgroep is. Staat tegenover consumentenmarketing en detailhandelsmarketing. Onderscheid van belang omdat commerciële problematiek wezenlijk verschilt. We onderscheiden de volgende groepen afnemers: 1) de industriële markt; 2) de institutionele markt; 3) de wederverkopersmarkt; 4) de overheidsmarkt. Engelse term: ‘Business to businessmarkering’.
Industriële marketingmix – De accenten bij de industriële marketingmix liggen duidelijk anders vergeleken met de consumentenmarkt. Het productbeleid en de serviceverlening zijn belangrijker en het
promotie-element reclame neemt verhoudingsgewijs een minder belangrijke plaats in.
Industriële markt – De markt waar als vragers productieondernemingen (in en veel literatuur ook
handelsondernemingen) optreden. Zie ‘Markt’.
Industriële producten – Goederen en diensten, die bestemd zijn om te worden ge- of verbruikt bij
het produceren van goederen en diensten ter levering aan volgende schakels in de bedrijfskolom.
Industriële reclame – Reclame gericht op industriële afnemer.
Inelastische vraag – Van een inelastische vraag is sprake als de prijselasticiteit van de vraag groter is
dan -1 maar kleiner dan 0; dan leidt een prijsverlaging niet tot een omzetvergroting. Staat tegenover
een elastische vraag.
Inferieure goederen – Goederen met een negatieve inkomenselasticiteit: als het inkomen stijgt, gaat
men er minder van kopen (aardappels).
Inflatie – (Opblazen, groter worden). Inflatie is de waardevermindering van het geld ten gevolge van
prijsstijging. 1) Toename van het nationaal inkomen als gevolg van toename van het nationale product, waarbij de stijging van de prijzen oorzaak kan zijn maar ook de stijging van de geproduceerde
goederen {Monetaire Economie}. 2) Algemene stijging van de prijzen {Volksmond}. 3) Gemiddelde
stijging van de prijzen, meestal gemeten op basis van een index voor de gezinscomsumptie {Centraal
Bureau voor de Statistiek}. In deze index blijven een aantal prijzen buiten beschouwing, zoals veel
tarieven voor overheidsdiensten of belastingen.
Informateur – Wordt door de koningin benoemd om uit te zoeken welke partijen in een nieuw kabinet met elkaar willen samen werken. Lukt dit onderzoek. dan gaat de formateur aan het werk.
Informatie (1) – 1) Antwoord op een vraag op basis van selectie en ordening van data. Een informatiesysteem is iets heel anders dan een database, want een informatiesysteem produceert antwoorden op vragen op basis van data uit de database. {Informatica}. 2) Data die bruikbaar zijn om antwoorden te geven op een vraag, bijvoorbeeld: ‘informatie verzamelen’, of ‘selecteren uit een overvloed aan informatie’ {Volksmond}
Informatie (2) – Informatie is al wat van buitenaf als bericht, als overdracht van kennis of gegeven
tot iemand komt. Informatie kan bij een gebruiker de kennis over of het inzicht in bepaalde zaken
vergroten. Informatie kan ook als ‘trigger’ werken voor de gebruiker en hem tot bepaalde acties aanzetten of emoties bij hem opwekken.
Informatie (3) – Geformaliseerde (op informatiedragers gezette) gegevens die voor gegevensverwerkende machines zoals computers als invoer kunnen dienen. Dit is de betekenis van de term informatie in de huidige informatietechnologie. Men bedoelt met informatie gegevens in de vorm van alfanumerieke velden die op formele wijze zijn opgeslagen in databases. Met de ontwikkeling van multimedia en virtual reality kan de computer ook niet-geformaliseerde en ongestructureerde gegevens,
en daarmee allerlei immateriële producten, opslaan. Wij gebruiken in dit boek de term informatie in
deze betekenis weinig. Onze voorkeur gaat uit naar termen als ‘gegevens’, ‘documenten’ of ‘objecten’.
Informatie analyse – Signaleren en herkennen van belangrijke informatie in een informatierijke omgeving. Verbanden leggen tussen gegevens. Gedragsbeschrijvingen: • Haalt de kern uit een brij aan
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informatie. • Brengt ordening aan in complexe informatie en maakt deze voor anderen toegankelijk.
• Legt verbanden tussen gegevens en weet mogelijke oorzaken van te benoemen. • Herkent en signaleert belangrijke informatie in een informatierijke omgeving.
Informatie- en communicatietechnologie (ICT) – Technologie die wordt ingeschakeld bij het opzetten van een geautomatiseerd informatiesysteem. Zie ‘Informatietechnologie’.
Informatieanalyse – Een onderzoek naar de informatiebehoeften van de diverse functionarissen in
een onderneming. Signaleren en herkennen van belangrijke informatie in een informatierijke omgeving. Verbanden leggen tussen gegevens. Gedragsbeschrijvingen: a) Haalt de kern uit een brij aan
informatie. b) Brengt ordening aan in complexe informatie en maakt deze voor anderen toegankelijk.
c) Legt verbanden tussen gegevens en weet mogelijke oorzaken van te benoemen. d) Herkent en
signaleert belangrijke informatie in een informatierijke omgeving.
Informatiebeheer – Het systematisch verzamelen, verwerken, toegankelijk maken en gebruiken van
relevante beleidsinformatie met betrekking tot input-, through- en outputfactoren
Informatiegedrag – Ook ‘Communicatiegedrag’. Het zich oriënteren over producten en diensten, het
inwinnen van informatie van welke aard ook en het doorgeven van informatie. Informatiegedrag is
een onderdeel van het consumentengedrag.
Informatieplicht – De Wet op het financieel toezicht (Wft) bevat informatieplichten voor financiële
dienstverleners. Een gedetailleerde uitwerking daarvan is te vinden in het Besluit Gedragstoezicht
financiële ondernemingen Wft (BGfo) en de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (NRgfo). Zie ook ‘Financiële bijsluiter’.
Informatiesysteem – Een informatiesysteem is een gegevensverwerkend systeem met als activiteiten het verzamelen, verwerken, bewerken, bewaren, overdragen en verstrekken van gegevens met
betrekking tot een bepaald toepassingsgebied. De term informatiesysteem wordt doorgaans in engere zin gebruikt om een geautomatiseerd systeem aan te duiden en betreft dan de toepassingen inclusief de IT-infrastructuur. In bredere zin omvat een informatiesysteem alle procedures en middelen
met betrekking tot de gegevens van een bepaald toepassingsgebied. Een handmatig administratief
systeem is dus ook een informatiesysteem.
Informatietechnologie (IT) (1) – Informatietechnologie (in engere zin) is het activiteitengebied dat
zich bezighoudt met het ontwerpen en construeren van de in computersystemen te gebruiken apparatuur en basissoftware. In deze betekenis wordt een tamelijk technische vorm van informatietechnologie bedoeld.
Informatietechnologie (IT) (2) – Informatietechnologie (in ruimere zin) is het geheel van toegepaste
kennis om computersystemen en IT-toepassingen te ontwerpen, in te richten en het gebruik ervan te
ondersteunen. Informatietechnologie omvat niet alleen de techniek, maar ook zaken als de architectuur van toepassingen en kennis van methoden en technieken met betrekking tot het ontwikkelen,
beheren en gebruiken van informatiesystemen. In dit boek gebruiken we het begrip IT in deze ruime
zin. Zie ook ‘Informatie- en communicatietechnologie (ICT)’.
Informatieve reclame – Bij deze vorm van reclame staat de informatieverstrekking voorop. Vooral bij
nieuwe producten die nog niet zo bekend zijn.
Information Systems Management – Het voorzien in de onderhoudsbehoefte met betrekking tot de
informatiesystemen van cliënten op basis van een lange termijn service level¬contract. Hierin is opgenomen de verantwoordelijkheid voor planning, management, beschikbaarstelling, bediening en
onderhoud van alle of een gedeelte van de componenten van de informatiesystemen van de cliënt
(zie ook 'Facilities Management' en 'Outsourcing' hierna).
Information Technology Consulting – Advies en expertise met betrekking tot de organisatie van de
informatievoorziening op het niveau van bedrijfsleiding en IT-¬management en advies en expertise
over het gebruik van informatietechnologie in de bedrijfsvoering.
Informeel onderzoek – Het verkrijgen van informatie buiten het bedrijf bij afnemers, leveranciers,
relaties, enzovoort via een min of meer informeel gesprek.
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Informele organisatie – Natuurlijk gegroeide samenwerkingspatronen met daarin meespelende persoonlijkheden, oordelen en gedragingen, welke meestal niet in de formele organisatie zijn voorzien
of opgenomen.
Infrastructuur – De infrastructuur betreft middelen waar een bedrijf van gebruik maakt met de volgende basiskenmerken: 1) het middel heeft een relatief duurzaam of permanent karakter; 2) het
middel is een faciliteit die in belangrijke mate onafhankelijk functioneert van het specifieke gebruik;
3) het middel is een voorziening voor algemeen en gemeenschappelijk gebruik. De infrastructuur
vormt dus het vaste deel van de inrichting van een bedrijf, zoals gebouwen, computersystemen en
de telefooninstallatie. Bedrijven maken ook gebruik van externe (openbare) infrastructuur zoals wegen, telefoonnetwerken en elektriciteitsvoorziening.
Ingaan op bezwaren – Er zijn verscheidene mogelijkheden om in het verkoopgesprek bezwaren van
klanten te overwinnen, zoals: 1) de 'ja, maar'-methode: bezwaren verzachten; 2) de methode van de
tegenvraag: zijn bezwaren wel reëel? 3) de identificatietechniek: bewijzen dat bezwaren onterecht
zijn.
Ingangsdatum – De datum waarop de verzekeringsovereenkomst van kracht wordt.
Ingehouden winst – Dat deel van de winst dat niet uitgekeerd wordt (tantième, dividend), maar aan
de algemene reserve wordt toegevoegd.
Ingestion clause – Bij de verzekering van straalvliegtuigen gebruikte clausule volgens welke schade
aan motoren door naar binnen gezogen steentjes, gruis, stof of zand e.d. is uitgesloten, tenzij er een
evenement heeft plaatsgevonden.
Inhaalpremie – Zie ‘Backservice’.
Inherent vice – Zie ‘Eigen gebrek’.
Inhoudsvaliditeit – Bestaat indien bij een onderzoek de te stellen vragen kunnen worden beschouwd
als een voldoende grote en voldoende gedifferentieerde representatieve steekproef van alle mogelijke vragen.
Initiale kosten – Zie ‘Kosten’.
Initiale vraag – De vraag van hen die voor het eerst het product kopen.
Initiatief – Kansen onderkennen en ernaar handelen. Liever uit zichzelf beginnen dan passief afwachten. Problemen of belemmeringen signaleren, en zo snel mogelijk oplossen. Alert zijn op en anticiperen op kansen, nieuwe situaties of problemen, en er in een vroeg stadium naar handelen. Is trekker
van vele vernieuwingen. Komt frequent met goede ideeën en oplossingen. Ruilt conventionele
werkwijzen makkelijk in voor betere. Is de motor achter activiteiten. Gedragsbeschrijvingen: a) Begint uit zichzelf, wacht niet af. b) Ziet kansen en handelt ernaar. c) Neemt het voortouw in projecten
of andere gezamenlijke acties. d) Draagt uit eigen beweging oplossingen aan.
Initiator – Gangmaker. Een van de rollen in het koopproces, nl. degenen die voor het eerst het plan
opvat een bepaald product te gaan kopen.
Initiators – Degenen die het initiatief nemen tot de aanschaf van een nieuw product.
Initieel onderwijs – Onderwijs dat kinderen volgen vanaf het moment dat ze leerplichtig worden tot
het moment dat zij de arbeidsmarkt opgaan. Het onderwijs dat later kan worden gevolgd als uitbreiding van het initieel onderwijs wordt post-initieel onderwijs genoemd.
Initiële aankoop – De aankoop van een afnemer die voor het eerst tot de aanschaf van een duurzaam consumptiegoed overgaat. Staat tegenover vervangingsaankoop. Onderscheid is mede van
belang omdat de informatiebehoefte en ervaren onzekerheid van de klant verschilt. Zie ‘Aankoop’.
Initiële kosten – Aanloopkosten. Kosten die gemaakt moeten worden voor de introductie van een
nieuw product of voor de betreding van een nieuwe markt. Kunnen pas daarna weer worden terugverdiend.
Initiële vraag – De initiële vraag betreft de vraag van kopers die voor het eerst tot de aanschaf van
het betrokken duurzame consumptiegoed of investeringsgoed overgaan. Staat tegenover vervangingsvraag en additionele vraag. Zie ‘Vraag’.

Uitgeverij Streutker

298

Bedrijfskunde, Begrippenbank

Inklimming – Onbevoegd binnendringen van een gebouw via niet-normale toegangen. Zie ook ‘Inbraakverzekering’.
INK-managementmodel – Organisatieontwikkelingsmodel dat begin jaren ’90 ontwikkeld werd door
het Instituut Nederlandse Kwaliteit als afgeleide van het EFQM Excellence-Model en dat informatie
over organisaties (profit, non-profit, KMO’s, e.d.) structureert aan de hand van de volgende negen
dimensies: leiderschap, strategie en beleid, management van medewerkers, management van middelen, management van processen, klanten en leveranciers, medewerkers, maatschappij en bestuur
en financiers, en deze informatie kadert in vijf opeenvolgende groeifasen van een organisatie: kwaliteit op de werkplek, beheersing van de primaire processen, kwaliteit van de organisatie als samenhangend geheel, samenwerking in de keten en het transformatievermogen.
Inkomen – 1) Vergoeding die een persoon ontvangt voor geleverde arbeid of beschikbaar gestelde
goederen, land of vermogen. De naam van de vergoeding varieert van loon (of salaris) tot huur,
pacht of rente. Ook winst valt onder inkomen indien het ter beschikking van die persoon staat. Opvallend is dat de term inkomen wel gebruikt wordt bij natuurlijke personen en stichtingen, maar niet
bij BV’s of NV’s. 2) Misconceptie: inkomsten. Deze term slaat op alle geldbedragen die binnenkomen.
Dat kan dus ook betrekking hebben op inkomen, maar dat hoeft niet.
Inkomen voor hypotheek – Als inkomen voor de berekening van de hypotheek worden een aantal
inkomens meegenomen. Dit zijn loon uit dienstverband, uitkeringen, winst uit onderneming en eventueel alimentatie. In de meeste gevallen wordt de hypotheek berekend op basis van loon uit dienstverband. Men kijkt dan naar het bruto inkomen en neemt de vaste inkomensbestanddelen mee, dit
zijn onder andere maandsalaris, 13e maand, vakantiegeld en een vaste eindejaarsuitkering.
Inkomensafhankelijke bijdrage – In de Zorgverzekeringswet staat dat alle verzekerden van 18 jaar en
ouder met een inkomen, een inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd zijn voor hun zorgverzekering. Deze bijdrage bedraagt 6,5% van het 'bijdrage inkomen'. (Het bijdrage inkomen bestaat uit belastbaar loon, resultaat uit overige werkzaamheden, winst uit onderneming en bepaalde periodieke
uitkeringen). De inkomensafhankelijke bijdrage wordt ingehouden over uw inkomen. Uw werkgever
of uitkeringsinstantie is verplicht om deze bijdrage te vergoeden. Personen zonder inkomen betalen
geen inkomensafhankelijke bijdrage, zij beschikken niet over een "bijdrage inkomen". Gepensioneerden en mensen met een AOW-uitkering betalen een bijdrage van 4.4% over hun inkomen. Naast de
inkomensafhankelijke bijdrage betaalt de verzekerde voor zijn zorgverzekering een nominale premie.
Inkomenseffect – Het effect dat als gevolg van een prijsdaling van een goed het reële inkomen van
een consument toeneemt. Dit kan leiden tot een grotere vraag naar het goedkoper geworden goed,
maar ook tot een grotere vraag naar andere goederen. Zie ook ‘Substitutie-effect’.
Inkomenselasticiteit – Inkomenselasticiteit van de uitgaven. Reactiemaatstaf die aangeeft in welke
mate de uitgaven voor een bepaalde productcategorie gevoelig zijn voor inkomensveranderingen. De
% verandering in uitgaven gedeeld door de % verandering in het inkomen.
Inkomenselasticiteit van de gevraagde hoeveelheid – Zie ‘Elasticiteiten’.
Inkomentoetsing – Voordat de geldgever een hypotheek verstrekt doet hij eerste een inkomenstoetsing. De geldgever zal u verzoeken om een recente loonstrook en werkgeversverklaring om te toetsen of u voldoende inkomen heeft om de maandelijkse lasten te kunnen dragen.
Inkomsten – 1) Bedrag dat daadwerkelijk ontvangen is om een overeenkomst af te wikkelen [euro }
(vormt dan een begrippenpaar met betaling). 2) Misconceptie: bedrag dat ontvangen zou moeten
worden om een overeenkomst af te wikkelen ontvangsten (vormt dan een begrippenpaar met uitgaven). 3) Misconceptie: Inkomen verdiend in een periode [euro/periode].
Inkomsten in verband met arbeid – Deze inkomsten van je partner (zoals een arbeidsongeschiktheidsuitkering, vut of vervroegd pensioen) worden volledig van de toeslag afgetrokken. Als je partner
meer inkomsten heeft dan € 718,47 bruto per maand, krijg je geen partnertoeslag.
Inkomsten uit vermogen – Inkomsten van je partner uit vermogen, zoals rente of dividend wordt
helemaal niet van de toeslag afgetrokken.
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Inkomstenbelasting – Inkomstenbelasting is de belasting die een natuurlijk persoon over zijn/haar
inkomsten moet afdragen. Loonbelasting wordt als voorheffing op de inkomstenbelasting door de
werkgever ingehouden.
Inkoopcombinatie – Economische samenwerkingsvorm van detaillisten die gezamenlijk de grossiersfunctie hebben overgenomen. Naast het hierdoor ontstane inkoopvoordeel strekken de commerciële
activiteiten van de inkoopcombinatie zich tegenwoordig verder uit: gezamenlijk verkoopbeleid, gezamenlijke reclame, winkelinrichting en administratie.
Inkoopkosten (1) – 1) Kosten (zoals transportkosten) die samenhangen met de ingekochte eenheden
voor zover die eenheden ook daadwerkelijk verkocht zijn (matching) [euro/periode] {Interne Verslaggeving}. Zie ook: bedrijfseconomische-modellen.nl. 2) Uitgaven die op de balans zijn opgenomen
in verband met ingekochte eenheden die nog niet verkocht zijn [euro]. 3) Uitgaven die samenhangen
met de ingekochte eenheden, zoals transportkosten, verzekeringen, e.d. [euro] (maar de ingekochte
eenheden zelf vallen er niet onder). 4) Uitgaven die samenhangen met de ingekochte eenheden die
toegerekend zijn aan een periode [euro/periode] {Kostencalculatie}. 5) Misconceptie: inkoopwaarde
van de ingekochte eenheden (zie inkoopwaarde inkoop).
Inkoopprijs (2) – 1) Prijs die een handelaar bij inkoop moet betalen [euro/stuk; euro/kg.; euro/liter;
euro/uur; et cetera, maar nooit euro]. Synoniem: prijs. 2) Misconceptie: inkoopwaarde (bijvoorbeeld:
inkoopwaarde van de afzet) [euro/periode].
Inkoopretouren – Goederen die aan de leverancier worden teruggezonden en waarvoor die leverancier een creditnota zendt.
Inkoopuitgaven – 1) Uitgaven voor de inkoop van goederen [euro]. Synoniem: inkoopwaarde van de
inkopen. 2) Uitgaven voor de bijkomende kosten bij de inkoop van goederen [euro] die als inkoopkosten toegerekend gaan worden aan de afzet.
Inkoopverklaring – Om de herkomst van margegoederen aan te tonen, moet bij aankopen van goederen van een particulier of een daarmee gelijkgestelde leverancier een inkoopverklaring worden
opgemaakt. Dit geldt niet als het gaat om een levering van minder dan € 227. Ook hoeft geen inkoopverklaring opgemaakt te worden, als de leverancier een factuur uitreikt waarop de vereiste gegevens al staan.
Inkoopwaarde van de afzet – 1) Afzet vermenigvuldigd met de inkoopprijs exclusief inkoopkosten en
BTW {Interne Verslaggeving} [euro/periode]. Zie ook: bedrijfseconomische-modellen.nl. 2) Afzet
vermenigvuldigd met de inkoopprijsinclusief inkoopkosten en exclusief BTW [euro/periode] {Externe
Verslaggeving}. 3) Misconceptie: inkoopwaarde van de ingekochte goederen in een periode (zie inkoopwaarde van de inkoop).
Inkoopwaarde van de inkoop – 1) Waarde van de ingekochte goederen [euro]. 2) Misconceptie: inkoopwaarde van de verkochte goederen (zie inkoopwaarde afzet).
Inkoopwaarde van de omzet – 1) Afzet vermenigvuldigd met de inkoopprijs exclusief inkoopkosten
en BTW {Interne Verslaggeving} [euro/periode].
Synoniem: het zou consistenter zou zijn om van inkoopwaarde van de afzet te spreken. 2) Misconceptie: inkoopwaarde van de ingekochte goederen in een periode (zie inkoopwaarde van de inkoop).
Inkoper – In de industriële markt speelt de inkoper een rol die ligt tussen die van de zeer ter zake
kundige inkoper (met grote macht) en de inkoper die slechts orders noteert. In alle situaties is de
inkoper een expert, die thuis is in de problematiek, die weet wat er te koop is en die weet hoe hij
moet onderhandelen.
Inlener – Een inlener is iedere natuurlijke of rechtspersoon die een medewerker werkzaamheden
onder diens leiding en toezicht in het kader van een uitzend- of detacheringsovereenkomst werkzaamheden laat uitvoeren. De Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI) van 1998
regelt allerhande zaken omtrent sociale premies en loonbelasting die betrekking hebben op inleners.
Inlevingsvermogen/sensitiviteit - Bewust zijn van de gevoelens en behoeften van anderen en hier
rekening mee houden.
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Inlinks – Inlinks is een samenvatting van inbound links en staat voor links van een andere site naar
een bepaalde site. Zie voor meer info bij inbound links.
Inloop – Hiervan is sprake wanneer tijdens de verzekeringstermijn een schade ontstaat waarvan de
eigenlijke oorzaak ligt in de periode voor de ingangsdatum van de verzekering. Is het tegengestelde
van 'uitloop'. Speelt vooral bij aansprakelijkheidsverzekeringen (waarbij inloop of uitloop, of beide
geheel niet of slechts beperkt zijn meeverzekerd) en fraudeverzekeringen (waarbij in- en/of uitloop,
als optie, beperkt meeverzekerd kunnen worden).
Inlooprisico – Schaden waarvan de oorzaak ligt vóór de ingangsdatum van de verzekering, maar die
worden ontdekt tijdens de looptijd ervan zijn in beginsel niet gedekt. Toch kan dit zogenaamde inlooprisico soms voor een bepaalde periode worden meeverzekerd. Wordt ook wel voorrisico genoemd. Zie ook ‘Claims-madebasis’, ‘Fraudeverzekering’, ‘Uitlooprisico’, ‘Innerlijke waarde’.
Innovam – De Innovam Groep bestaat uit stichting VAM (Vakopleiding Automobiel- en Motorrijwielbedrijf) en stichting BeVAM. Onder stichting VAM valt de commerciële dienstverlening betreffende
trainingen, examens, certificering en leermiddelen en de werkzaamheden voor stichting OOMT. Innovam heeft met OOMT een overeenkomst voor het uitvoeren van projecten die betrekking hebben
op het ontwikkelen en uitvoeren van producten en diensten zoals leermeesterondersteuning, Branchekwalificatiestructuur (BKS), regionale praktijktrainingen voor leerlingen en op projecten in het
kader van de invoering van competentiegericht onderwijs. Het IBKI (het onafhankelijke instituut voor
examinering en certificering voor de mobiliteitsbranche) voert binnen de Innovam groep (VAM) de
APK- en WRM-examens uit in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu (voorheen
Ministerie van Verkeer & Waterstaat), voert praktijkexamens uit voor ROC’s en neemt tevens toetsen
af voor de BKS. Stichting BeVAM voert voor de mobiliteitsbranche de taken uit in het kader van de
Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB, 1995). Daaronder vallen het opstellen van kwalificatiedossiers, het erkennen van leerbedrijven en het bevorderen van de kwaliteit van de leerbedrijven. De
strategie focust zich op de volgende vier pijlers: 1) Kennis en vakbekwaamheid. 2) Inzichtelijkheid en
toegankelijkheid. 3) Kennis op maat. 4) Goed vakimago. De missie is: Zorgen voor voldoende gekwalificeerde medewerkers in de mobiliteitsbranche.
Innovatie – Zich met een onderzoekende en nieuwsgierige geest richten op toekomstige vernieuwing
van strategie, producten, diensten, markten.
Innovatief handelen – Vernieuwend denken en handelen; kansen en mogelijkheden zien voor vernieuwing van werkwijzen, producten of diensten; voorkeur voor uitproberen van verbeteringen boven handhaven van bestaande. Zich met een onderzoekende en nieuwsgierige geest richten op toekomstige vernieuwing van strategie, producten, diensten en markten. Gedragsbeschrijvingen: a)
Staat open voor mogelijkheden om zaken en werkwijzen te verbeteren. b) Ziet kansen en bedenkt
mogelijkheden voor nieuwe producten of diensten. c) Past ideeën voor verbetering van zaken zo
mogelijk direct toe. d) Heeft voorkeur om andere inzichten uit te proberen boven bestaande werkwijzen.
Innovatieregisseurs – Elke instelling innoveert op haar eigen manier en naar eigen inzicht. Het project Innovatieregisseurs beoogt instellingen te ondersteunen bij de innovatie in de eigen instelling.
Het doel van het project is professionele regie van innovatie binnen de instellingen te waarborgen.
Inspectie SZW – De Inspectie SZW is een samenvoeging van de organisaties en activiteiten van de
voormalige Arbeidsinspectie, de Inspectie Werk en Inkomen en de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De Inspectie houdt toezicht op de naleving van een aantal sociale wetten. Het gaat om: 1-Wet arbeid vreemdelingen (WAV);
2-Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML); 3-Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs WAADI); 4-Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet); 5-Arbeidstijdenwet (ATW); 6-Besluit
risico's zware ongevallen 1999; 7-Aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie (ARI&E).Op deze
manier werkt de Inspectie aan bestrijding van illegale arbeid, ontduiking van het minimumloon, arbeidsuitbuiting, malafide arbeidsbemiddeling en andere vormen van arbeidsmarktfraude. Ook houdt
de Inspectie SZW zich bezig met bevordering van veilige en gezonde werkomstandigheden en werkUitgeverij Streutker

301

Bedrijfskunde, Begrippenbank

en rusttijden voor werknemers en beperkt de risico’s voor werknemers en de omgeving van bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Daarnaast signaleert de Inspectie ontwikkelingen en risico’s op het werkveld van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en deze melden aan
belanghebbende partijen. De inspecteur van de Inspectie SZW kan bij overtreding van de regels de
volgende maatregelen nemen: a) uw werkgever een officiële waarschuwing geven; b) uw werkgever
een eis stellen tot naleving van de wet; c) het werk stilleggen; d) u of uw werkgever een boete geven;
e) een proces-verbaal maken; f) uw werkgever een dwangsom opleggen. De zwaarte van de overtreding is bepalend voor de sanctie die wordt opgelegd. De Inspectie kan een boete opleggen bij overtreding van de Arbowet of de Arbeidstijdenwet. Deze boete komt meestal voor rekening van uw
werkgever. Uw werkgever kan binnen 6 weken bezwaar maken tegen de boetebeschikking. Als de
inspecteur merkt dat uw werkgever een misdrijf begaat, kan hij ook een proces-verbaal maken. Dit
kan bijvoorbeeld wanneer uw werkgever u laat doorwerken nadat de inspecteur het werk heeft stilgelegd, of wanneer hij kinderen jonger dan 12 jaar laat werken. U kunt ook als werknemer een boete
krijgen bij overtreding van de Arbowet. Bijvoorbeeld als u de verplichte beschermende middelen
zoals veiligheidshandschoenen of een veiligheidsbril niet gebruikt, terwijl deze wel tot uw beschikking staan. Zo nodig zal de inspecteur u horen en uw verklaring in zijn rapport opnemen. U ontvangt
een brief met het voornemen om u een boete op te leggen en een beschrijving van de overtreding. U
heeft 2 weken om hierop te reageren. De Inspectie SZW zal uw reactie meenemen in de uiteindelijke
boetebeschikking. Werknemers kunnen hun klachten indienen bij de Inspectie SZW als hun werkgever bepaalde regels niet naleeft. Het gaat om regels op het gebied van arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden of werktijden. Zij kunnen ook een klacht indienen over een ander bedrijf waar dat
gebeurt. De Inspectie SZW onderzoekt overtredingen op het gebied van: arbeidsomstandigheden,
arbeidstijden, minimumloon en minimumvakantiebijslag en vreemdelingen en werk. Werknemers
kunnen een klacht eerst met hun werkgever of met het bedrijf proberen op te lossen. Als dit niet
mogelijk is, kunnen zij naar de Inspectie SZW stappen. Klachten kunnen worden ingediend via het
digitale meldingsformulier op de website van de Inspectie SZW. De Inspectie SZW maakt nooit aan de
werkgever bekend dat er een klacht is ingediend. Wilt u uw klacht toch anoniem indienen bij de Inspectie SZW, dan respecteert de Inspectie dat. De Inspectie kan u dan alleen niet de resultaat van het
onderzoek meedelen. Soms zal het bedrijf of uw werkgever toch een vermoeden krijgen dat er een
klacht is ingediend. Dan overlegt de Inspectie SZW eerst met u. Pas daarna gaat de Inspectie verder
met de behandeling van de klacht. Een ernstig arbeidsongeval hoeft u als werknemer niet zelf te
melden. Een bedrijf is namelijk verplicht om ernstige arbeidsongevallen direct telefonisch aan de
Inspectie SZW te melden. Het gaat dan om arbeidsongevallen met dodelijke afloop, blijvend letsel of
ziekenhuisopname.
Inspectie van het Onderwijs – De Inspectie van het Onderwijs bewaakt de kwaliteit van het onderwijs op individuele scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs. De
inspectie controleert of scholen zich houden aan wet- en regelgeving en of een school de bedrijfsvoering op orde heeft. Het toezicht van de inspectie is risicogericht. Dat wil zeggen: scholen met risico's, zoals minder goede leerresultaten, krijgen meer toezicht. Sinds november 2007 houdt de inspectie ook toezicht op de examens in het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie.
Innovatieregisseurs – Elke instelling innoveert op haar eigen manier en naar eigen inzicht. Het project Innovatieregisseurs beoogt instellingen te ondersteunen bij de innovatie in de eigen instelling.
Het doel van het project is professionele regie van innovatie binnen de instellingen te waarborgen.
Innovator – Zie ‘Adoptiecategorieën’.
Input – Alle ingebrachte informatie.
Input financiering – Financiële regeling (o.a. gebruikt door de overheid) waarbij het beschikbare
budget afhangt van het aantal cliënten, studenten of leerlingen dat een instelling heeft ingeschreven
op een afgesproken peildatum.
In principe is dit een vorm van financiering die naast andere financieringswijzen kan bestaan, maar
die in extrema als enige financieringsvorm is toe te passen. Bij de input financiering gaat het om het
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aantal inschrijvingen in de afgelopen jaren op een of meer peildata in het jaar. Zie ook: lump sum
financiering en outputfinanciering.
Inputindicatoren – Indicatoren over de beschikbare personeelsmiddelen, investeringsmiddelen, informatie, beschikbare materiële middelen.
Input-publieksgroepen – Publieksgroepen die de organisatie financieel steunen (zoals donateurs en
kapitaalverschaffers), als toeleverancier kunnen dienen (zoals leveranciers) of regulerend optreden
(zoals overheden, kartels etc.).
Inrichting (van een bedrijf) – De ordening van mensen en middelen waarmee een bedrijf zijn bedrijfsvoering realiseert. Het inrichten (dat is het komen tot de juiste inrichting) van het bedrijf betekent het aantrekken van de juiste mensen of het opleiden van de beschikbare mensen en het inzetten van de mensen op de juiste plaats in de bedrijfsvoering. Inrichten betekent tevens het aanschaffen, geschikt maken of creëren van de benodigde middelen en het inzetten van de middelen op de
juiste plaats in de bedrijfsvoering.
Inrichting werkplek – Arbowetgeving. De meeste mensen brengen dagelijks ongeveer een derde van
de tijd door op het werk. Daarom is het belangrijk dat de inrichting van de werkplek voldoet aan de
daarvoor gestelde veiligheids- en gezondheidseisen. Om te beginnen biedt een goede werkplek voldoende armslag om de werkzaamheden naar behoren te kunnen verrichten. Om gezond en veilig te
kunnen werken is voldoende (dag)licht nodig en gelden criteria voor temperatuur, ventilatie en geluid. Maar ook zijn er richtlijnen voor het aantal beschikbare vierkante meters per persoon, het daglicht, meubilair en de werkapparatuur. Als er ondanks goede omstandigheden risico’s voor de gezondheid overblijven, dan moeten werkgever en de werknemer hiervan op de hoogte zijn. Samen
kunnen ze vaststellen hoe je de risico’s zo veel mogelijk beperkt. Daartoe dienen een Risico- Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) en een Plan van Aanpak. Overzicht van onderwerpen: 1-Knel-, snij- en
pletgevaar; 2-Speciale ruimten; 3-Veiligheidssignalering; 4-Verstikkingsgevaar; 5-Vloeren; 6-Werken
op hoogte; 7-Werkplaatsnormen; 8-Aanrijdgevaar; 9-Alleen werken; 10-Bouwproces; 11-Elektriciteit;
12-Ergonomie; 13-Explosieve atmosfeer; 14-Flexibel werken; 15-Gevaarlijk werk; 16-Gevaarlijke stoffen. Zie aldaar.
In-role gedrag (Anglicisme) – Het gedrag dat in de functieomschrijving is vastgelegd. In een PFP (pay
for performance) beloningssysteem vindt salarisbetaling plaats op basis van vergoeding voor het
leveren van de activiteiten die in de functieomschrijving zijn vastgelegd. Nadeel is dat mensen weinig
tijd willen besteden aan het extra-role gedrag dat vaak nodig is voor de samenhang in een organisatie.
Inruilactie – Actie waarbij degenen die bij aankoop van een nieuw product het oude exemplaar inleveren korting krijgen op de prijs van het nieuwe product. Engelse term: ‘Trade-in allowance´.
Inschrijving – Het uitbrengen van een bod door aspirant-kopers op een door hen van tevoren bezichtigde partij goederen. Dit gebeurt door middel van het inleveren van gesloten briefjes. De hoogste
inschrijver wordt eigenaar.
Inschrijvingsborgtocht – Zie ‘Bond’.
Insert – In een tijdschrift meegeplakte of meegeniete folder of antwoordkaart.
Insluiting – Het zich onbevoegd en zonder geweld in een gebouw laten insluiten, veelal gelijkgesteld
met inbraak.
Inspanningsoffer – Extra inspanning, extra ongemak of extra psychische belasting die voor een non
profit dienst veelal moet worden betaald. Voorbeelden zijn: langzamer rijden ter bescherming van
het milieu, glas naar de glasbak brengen, batterijen op bepaalde plaatsen inleveren, het gebruik van
milieuvriendelijke verpakking met statiegeld (de inspanning van het inleveren), het laten staan van
de auto en gebruik maken van het openbaar vervoer (wachten, staan).
Inspecteur – Functionaris bij een verzekeringsmaatschappij, die belast is met de taak het persoonlijk
contact te onderhouden tussen de verzekeringsmaatschappij en de hiermee samenwerkende tussenpersonen. Het behoort mede tot zijn taak nieuwe tussenpersonen voor samenwerking met zijn
werkgever te interesseren. Hij informeert, stimuleert en ondersteunt de tussenpersonen en staat
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hen bij wanneer zich gecompliceerde verzekerings- of schadevraagstukken voordoen. Een alternatieve benaming is 'account manager'. Bij verzekeringsmaatschappijen kent men ook de 'schadeinspecteur', die namens zijn werkgever betrokken is bij de schaderegeling, en de 'technisch inspecteur', die ten behoeve van het acceptatieproces inspecties uitvoert van de te verzekeringen objecten.
Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) – De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) bewaakt
en stimuleert de naleving van wet- en regelgeving voor een veilige en duurzame leefomgeving en
transport. ILT staat voor een goede dienstverlening, rechtvaardig toezicht en adequate opsporing. Dit
zoveel als mogelijk in samenwerking met andere inspecties, risicogestuurd, uitgaande van vertrouwen en gericht op de reductie van de toezichtlast. Beleidmakers bepalen de regels, burgers en bedrijven zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en de inspectie ziet toe op de naleving. De domeinen
Leefomgeving zetten zich in voor het behoud van een veilige en gezonde woon- en werkomgeving en
het beperken van belastende invloeden op het milieu. Denk hierbij aan het toezicht op de veiligheid
van bouwwerken en drinkwater, de beperking van risico's van gevaarlijke stoffen en industrieën, de
verantwoorde verwerking van afval en de preventie en sanering van vervuilingen in bodem en water.
De transportdomeinen zetten zich in voor een veilig transport over de weg, over het water en door
de lucht. Denk hierbij aan het toezicht op bedrijven werkzaam in deze sectoren, de infrastructuur op
het spoor en in de luchtvaart en de eisen gesteld aan de rij- en rusttijden, vakbekwaamheid, belading
en onderhoud.
Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) – De taak van de Inspectie Leefomgeving en Transport
(ILT) is ervoor te zorgen dat bedrijven, organisaties en overheidsinstanties de wet- en regelgeving
over de duurzame leefomgeving en de fysieke veiligheid naleven. De ILT bevordert de naleving van
wetten en regels via vergunningverlening, door middel van handhaving (dienstverlening, toezicht en
opsporing) en door onderzoek te doen. Daarnaast heeft de ILT een rol in de crisisnetwerken. De ILT
werkt vanuit een rechtskader waarin de beginselen van rechtszekerheid, rechtsgelijkheid en rechtmatigheid leidend zijn. Dienstverlening en respect voor burgers en bedrijven vormen voor de ILT, net
als voor iedere andere overheidsorganisatie, de leidraad in het optreden. Voorop staat dat de bedrijven zelf de verantwoordelijkheid nemen om wet- en regelgeving uit eigen beweging na te komen.
Maar constateert de ILT tekortkomingen en overtredingen, dan zal zij de grenzen van de toelaatbaarheid zonder aanzien des persoons markeren. Het is de opdracht van de ILT om de rechten en
plichten van burgers en bedrijven te waarborgen door transparante voorlichting en informatie te
geven. De ILT heeft daarbij de plicht om onafhankelijk en deskundig te oordelen, belangenverstrengeling te vermijden, voorbeeldgedrag te tonen en zich publiekelijk te verantwoorden.
Inspectiekosten – Wanneer men voor een verbouwing de hypotheek verhoogd of er een tweede
hypotheek afgesloten wordt kan de geldgever na de verbouwing het huis laten 'inspecteren'. Een
taxateur beoordeelt dan of de verbouwing tot de beoogde waardestijging heeft geleid om de hogere
of tweede hypotheek te rechtvaardigen. Sommige financiers brengen vervolgens inspectiekosten in
rekening.
Installatiekosten – 1) Misconceptie: [bedrag gemeten in euro, want deze post komt op de balans als
investering] kosten moet zijn: uitgaven, want feitelijk zijn het installatie-uitgaven. Vergelijk ook met
andere kosten die geen kosten zijn, zoals: emissiekosten, sloopkosten en transactiekosten. 2) Kosten
als gevolg van de toerekening van installatie-uitgaven aan het bedrijfsresultaat van een bepaalde
periode [euro/periode].
Installatie-uitgaven – Uitgaven voor het plaatsen van een machine die aangeschaft is [euro].
Installatieverzekering – Deze verzekering is ontwikkeld voor onder meer elektrotechnische installatiebedrijven, c.v.-installateurs, loodgieters, gas- en waterfitters, liftbouwers en montagebedrijven. De
verzekering is te vergelijken met de CAR-verzekering. De rubriek het te installeren werk biedt nagenoeg een all-risksdekking; transportrisico kan worden meeverzekerd.
Instaprente – De instaprente wordt u vaak alleen aangeboden bij het afsluiten van een nieuwe hypotheek. Het is een lage hypotheekrente, die gedurende een bepaalde periode op dit lage nivo blijft,
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meestal 1 tot 2 jaar. Gedurende deze periode kunt u de rente op ieder gewenst moment vast zetten
zonder extra kosten.
Instemmingsrecht – Dit is het recht van beide Kamers om met een wetsvoorstel in te stemmen (goed
te keuren) of niet in te stemmen (af te keuren).
Institute clauses – Standaard sets van clausules die zijn opgesteld door de 'Technical and Clauses
Committee' van het 'Institute of London Underwriters'. Zij worden gebruikt bij transportverzekeringen, niet alleen door Britse verzekeraars maar ook door tal van buitenlandse (waaronder bij verzekeringen op Engelse voorwaarden Nederlandse) verzekeraars. Er zijn sets van clausules ondermeer met
betrekking tot goederentransport (Institute Cargo Clauses), casco (Institute Time Clauses) and molest
(Institute War and Strike Clauses).
Institutional advertising – Zie ‘Institutionele reclame’.
Institutionele belegger – 1) Onderneming die voor grote instituten zoals pensioenfondsen en vermogensfondsen en voor grote ondernemingen beleggingen beheert. De beleggingen die door deze ondernemingen worden beheerd, vormen het overgrote deel van de beleggingsmarkt. 2) Instelling die
gelden krijgt toevertrouwd om die te beleggen, zoals een verzekeringsinstelling, een pensioenfonds
of een beleggingsinstelling. N.B. Beleggingsfondsen die zich voornamelijk richten op geldmarktinstrumenten (de zogenaamde geldmarktfondsen) worden niet tot de institutionele beleggers gerekend.3) De verzamelnaam voor grote, niet-particuliere beleggers zoals beleggingsmaatschappijen en
pensioenfondsen.
Institutionele marketing – Het marketen van de totale organisatie naar alle publieksgroepen toe.
Institutionele markt – Instellingenmarkt. Zie ‘Markt’.
Institutionele reclame – Eng.: Corporate image advertising of institutional advertising. Reclame over
de onderneming, haar functioneren en haar maatschappelijke betekenis. Reclame, gericht op het
vestigen of bevestigen van een positieve houding ten opzichte van het bedrijf als geheel. Engelse
term: ‘corporate advertising’. Zie ‘Reclame’.
In-store-promoties – Promotiemateriaal in de winkel te vinden zoals displays, mobiles.
Instructie – De ontvangen informatie noodzakelijk voor onderzoekbureau dan wel de interviewer. Al
naar gelang van het onderzoek mondeling of schriftelijk. Zie ‘Briefing’.
Instructietechnische notie – Trucje om de uitkomst te vinden, ook al snap je niks van de opgave. Zo is
het gegevensadagium een steuntje in de rug of is het uit het hoofd leren van journaalposten een
mooie truc om te scoren op het tentamen of examen. Ook andere helpstrategieën, zoals de ervaring
dat het eerst genoemde gegeven meestal nodig is om de eerste stap in een berekening te zetten, kan
hulp bieden bij het uitvoeren van een berekening zonder dat daarvoor kennis vereist is. Kortom ingeburgerde manieren waarop de instructie en de toetsing vorm krijgen, kun je gebruiken als hulpmiddelen bij het uitrekenen van een vraagstuk, maar economisch inzicht leveren ze niet op. En inzicht is toch de uiteindelijke doelstelling van het onderwijs. Of niet?
Instrument – Middel om een doel te bereiken.
Instrumentdoelstellingen – Marketingdoelstellingen per marketinginstrument. Het probleem is de
marketing doelstellingen in meetbare instrumentdoelstellingen te vertalen. Bijvoorbeeld: 1) het product: de mate waarin het product zowel instrumenteel als expressief tegemoet moet komen aan de
wensen en verlangens van de doelgroep, met andere woorden: de kwaliteit van het product; 2) de
plaats: vaststellen van de kwalitatieve en kwantitatieve verkrijgbaarheid met als maatstaf gewogen
of numerieke distributie; 3) de prijs: vaststellen welke prijsperceptie het product moet hebben bij de
doelgroep: goedkoop, neutraal, duur; 4) de promotie: de mate en wijze van communicatie gericht op
kennis, waardering en gedrag van de doelgroep en vaststelling wat de onderneming op deze punten
bij de doelgroep wil bereiken.
Instrumenteel marktonderzoek – Denk aan product-, prijs-, distributie-, reclame- en mediaonderzoek. Onderzoek dat uiteindelijk beoogt effecten te voorspellen van de inzet van marketinginstrumenten.
Instrumenteel product – Zie product.
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Instrumentele conditionering – Een vorm van leren die met name plaatsvindt in de jongere delen
van de hersenen. Gewoonten komen tot stand door denken, het opdoen van kennis en het verwerken van informatie: cognitief leren.
Instrumentele waarde van een product – De waarde die een oplossing biedt voor de fysieke behoeften van een consument.
Instrumentenverzekering (1) – Soort all-risksverzekering voor allerlei instrumenten zoals muziekinstrumenten, maar ook mobiele zend- en ontvangapparatuur: autotelefoon, mobilofoon, zaktelefoon,
semafoon, boordcomputers e.d. Kan ook worden gebruikt voor microscopen. Zie ook ‘Kostbaarhedenverzekering’.
Instrumentenverzekering (2) – Verzekering speciaal voor (muziek)instrumenten, audiovisuele- en
optische apparatuur en soortgelijke instrumenten, tijdens verblijf en, tenzij specifiek uitgesloten,
tijdens vervoer. De dekking geschiedt op all risks basis, met andere woorden alle van buiten komende onheilen zijn gedekt, tenzij specifiek uitgesloten (zoals onder meer slijtage en eigen bederf, geleidelijk inwerkende invloeden, schade en vraat door insecten en ongedierte, molest en atoomkernreacties). De verzekerde bedragen worden meestal vastgesteld op basis van vaste taxatie of op basis
van partijentaxatie. Sommige verzekeraars verzekeren instrumenten op basis van een kostbaarhedenverzekering.
Insurance broker – Zie ‘Broker’.
Integrale kosten – De som van vaste en variabele kosten.
Integrale kostencalculatie – Systeem van interne kostenbeheersing en bewaking die zich richt op
zowel de variabele kosten als de vaste kosten. Met name in de Europa is deze aanpak populair omdat
men hiermee alle werknemers in het bedrijf bewust laat nadenken over de totale kostprijs van een
product.
Integrale kostprijs – De totale kostprijs als som van vaste en variabele kosten. Zie ‘Kostprijs’.
Integrated Services Digital Network – Integrated Services Digital Network (ISDN) is een digitale netwerk, bedoeld voor verschillende soorten informatie, zoals tekst, beeld en geluid. Zie ISDN voor meer
informatie.
Integratie (1) – Het erbij nemen van een boven of onderliggende schakel in dezelfde bedrijfskolom.
Onderscheiden worden voorwaartse integratie en achterwaartse integratie.
Integratie (2) – Onder integratie verstaan we het samenvoegen van bedrijven of bedrijfstakken die
opeenvolgende fasen in het productieproces verrichten, dus het erbij nemen van een boven of onderliggende schakel in dezelfde bedrijfskolom. Onderscheiden worden voorwaartse integratie en
achterwaartse integratie.
Integratie (3) – Vergroting van het verkoopassortiment door fases in de bedrijfskolom samen te voegen (tegenhanger van differentiatie dat opsplitsing van het assortiment langs de lijnen van de bedrijfskolom in houdt) {Externe Organisatie}. Zie ook de tegenstelling tussen specialisatie en parallellisatie.
Integratieheffing – Heffing over zelfvervaardigde goederen, als er geen aftrek of geen volledige aftrek van voorbelasting mag plaatsvinden, omdat die goederen verder in het bedrijf voor (ten dele)
vrijgestelde prestaties worden gebruikt. Integratieheffing vindt ook plaats, als de goederen door anderen zijn vervaardigd onder terbeschikkingstelling van stoffen.
Integreren – Samenvoegen van modellen in een poging om samenhang te ontdekken tussen twee
bedrijfseconomische modellen. Vaak gebeurt dit, terwijl het juist de bedoeling is van de auteur om
twee systemen als alternatieven naast elkaar te plaatsen. Het ene model wint dan aan kracht omdat
duidelijk is dat er een alternatief bestaat, bij voorbeeld de integrale kostencalculatie wordt duidelijker als je ook weet hoe de variabele kostencalculatie in elkaar zit. Integratie van modellen die je juist
tegenover elkaar moet plaatsen, leidt niet tot meer economisch inzicht maar tot een verkeerde mentale voorstelling. Deze verkeerde beeldvorming kan leiden tot een reeks van systematische fouten bij
het uitvoeren van berekeningen. Voorbeeld voor een handelsonderneming: brutowinst = opbrengst
verkopen - kostprijs verkopen en kostprijs = som van alle toegestane kosten per eenheid product dus
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brutowinst = opbrengst verkopen - afzet x (som van alle toegestane kosten per eenheid product). En
daar gaat het helemaal mis, want dan zit je al dicht bij de nettowinst. In elk geval al bij het verkoopresultaat.
Integriteit – Op consistente wijze handhaven van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen in
woord en gedrag. Het daarop aanspreekbaar zijn en het aanspreken van anderen hierop. Dus ook:
Handhaven van algemene aanvaarde sociale en ethische normen in activiteiten die met de functie te
maken hebben. Gedragsbeschrijvingen: a) Leeft algemeen aanvaarde sociale en ethische normen na
en is daarop aanspreekbaar, ook onder druk. b) Spreekt anderen aan op het consistent naleven van
algemeen aanvaarde sociale en ethische normen van de organisatie. c) Gaat zorgvuldig met persoonlijke en/of gevoelige informatie om. d) Voorkomt belangenverstrengeling en maakt eigen positie en
belangen duidelijk in (zakelijke) conflictsituaties.
Intensieve distributie – Distributiestrategie, waarbij fabrikant zijn product(en) per verzorgingsgebied
via een zo groot mogelijk aantal detailhandelsondernemingen (hoge markt spreiding) verkoopt. Een
distributiewijze waarbij de aanbieder tracht via een hoge markt spreiding een bepaald marktaandeel
te bereiken. Leidt tot hoge numerieke distributie. Komt vooral voor bij convenience goods.
Intensieve distributie – Zie ‘Distributie-intensiteit’.
Intensieve marktbewerking – Marktbewerking gericht op marktsegmenten.
Intentieverklaring – Een intentieverklaring is een verklaring waarin de werkgever aangeeft de werknemer bij gelijkblijvend functioneren in vaste dienst te nemen. Deze verklaring is ook opgenomen in
een werkgeversverklaring.
Inter channel competition – Ned.: Kanaaloverlapping. Ook ‘Inter-kanaalconcurrentie’. Letterlijk: concurrentie tussen distributiekanalen. Dit distributieconflict ontstaat doordat de producent kiest voor
een duale of multipele distributie, waarbij de gekozen kanalen met elkaar concurreren.
Interactieve marketing – Marketing via alle interactieve kanalen zoals, maar niet alleen, internet,
Game advertising, SMS, PDA enzovoorts. Interactieve marketing kenmerkt zich vooral door het feit
dat er altijd interactie (dus tweerichtingsverkeer) mogelijk is. Mensen kunnen feedback geven of
ergens dieper op in gaan.
Interactive Advertising Bureau – Interactive Advertising Bureau is de volledige naam van de IAB, de
internet reclame branche organisatie. Zie aldaar.
Interdisciplinair – Zie ‘Multidisciplinair’.
Interesse – Belangstelling, een variabele in het koop- en leesgedrag. Is bepalend voor o.a. of men
bepaalde communicatie ontvangt.
Interest – Een vergoeding voor geleend geld, die achteraf op afgesproken tijdstippen betaald wordt
[euro/periode]. De tegenhanger is disconto. Voorbeeld: iemand leent 1000 euro tegen 6 % per jaar
en krijgt dat hele bedrag mee. Daarna betaalt die persoon per maand, per kwartaal of per jaar de
vergoeding en uiteindelijk ook het geleende bedrag van 1000 euro. Synoniem: rente (zij het dat rente
een bredere betekenis heeft). Zie ‘Verzekerd belang’.
Interest coverage – Het totaal resultaat (nettowinst + rente vreemd vermogen) is de bron waaruit de
rentelasten betaald moeten worden. Het bestaat uit: (totaal resultaat) / (rentelasten vreemd vermogen).
Interest vreemd vermogen – Werkelijke interest over het vreemde vermogen toegerekend aan een
periode [euro/periode] {Bedrijfsadministratie}.
Synoniemen: betaalde rente {Jaarverslagen}; interestkosten {Financiering}; interestlasten {Bedrijfsadministratie}; rentelasten {Externe Verslaggeving}; werkelijke interestkosten {Interne Verslaggeving}.
Interestbaten – 1) Interest die verkregen is over uitgeleend geld [euro/periode] {Financiering}. 2)
Saldo van interestlasten en interestbaten als dat positief is [euro/periode] {Kostencalculatie}. 3) Misconceptie: berekende interest over het totale vermogen.
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Interestfactor – Vermenigvuldigingsgetal dat bestaat uit het getal 1 plus het interestpercentage gedeeld door 100 [perunage per periode] {Financiële Rekenkunde}. Dus als de interestvoet 6% is, dan is
de interestfactor (1 + 6/100 =) 1,06. Synoniem: rentefactor.
Interestkosten – 1) Werkelijke interest over het vreemde vermogen toegerekend aan een periode
[euro/periode] {Financiering}.
Synoniemen: betaalde rente {Jaarverslagen}; interestlasten {Bedrijfsadministratie}; interest vreemd
vermogen {Bedrijfsadministratie}; rentelasten {Externe Verslaggeving}; werkelijke interestkosten
{Interne Verslaggeving}. 2) Toegestane interest over het totale vermogen [euro/periode] {Kostencalculatie}.
Synoniemen: berekende interest {Bedrijfsadministratie} en vermogenskosten {Management Accounting}.
Interestlasten – Werkelijke interest over het vreemde vermogen toegerekend aan een periode [euro/periode] {Bedrijfsadministratie}.
Synoniem: betaalde rente {Jaarverslagen}; interestkosten {Financiering}; interest vreemd vermogen
{Bedrijfsadministratie}; rentelasten {Externe Verslaggeving}; werkelijke interestkosten {Interne Verslaggeving}.
Interestresultaat – 1) Saldo van interestkosten en interestlasten [euro/periode] {Bedrijfsadministratie}: (berekende interest) / (interest vreemd vermogen). {Bedrijfsadministratie}. 2) Saldo van interestbaten en interestlasten. Synoniem: interestkosten [euro/periode] {Financiering}: (interestbaten) /
( interestkosten) {Financiering}.
Interestvoet – Het ‘percentage per periode’ dat in berekeningen waarin de interest een rol speelt,
wordt meegenomen [% per periode] {Financiële Rekenkunde}. De interestvoet is de basis voor de
interestfactor. Synoniem: rentevoet.
Interface – Een interface is het raakvlak tussen mens en computer (de gebruikersinterface) of de
koppeling tussen componenten (zowel software als hardware) in computersystemen. Via de interface worden in twee richtingen gegevens uitgewisseld. De aard van het begrip interface wordt goed
voelbaar in de Duitse term ervoor: Schnittstelle. Er dienen goede afspraken te zijn over de wijze
waarop de gegevens worden uitgewisseld via de interface. Deze standaardisatie betreft de functionele betekenis van de gegevens, de fysieke vormgeving en de gebruikte technologie voor de interface.
Een goede standaardisatie van de gebruikersinterface leidt tot vereenvoudiging van de
mens/computerinteractie en draagt in belangrijke mate bij aan de transparantie voor de gebruiker.
De standaardisatie van de interfaces tussen componenten van computersystemen draagt bij tot de
herbruikbaarheid van componenten en tot het ontstaan van wereldwijde computernetwerken met
coöperatieve toepassingen.
Interim-managementverzekering – Deze verzekering biedt gedurende een te kiezen periode van
bijvoorbeeld drie à zes maanden vergoeding voor het inzetten van een interim-manager wanneer
een middenstander door ziekte of ongeval uitvalt of overlijdt.
Inter-kanaal-concurrentie – Zie ‘Inter channel competition’.
Intermediair (1) – De bemiddeling(sactiviteit) bij het tot stand brengen van overeenkomsten van
verzekering. De natuurlijke persoon of rechtspersoon door wiens intermediair een verzekering tot
stand komt wordt ook wel aangeduid als het intermediair. Dit is taalkundig gezien niet juist.
Intermediair (2) – Tussenpersoon. Verzekeringsmaatschappijen die hun distributie geheel of nagenoeg geheel via intermediairs verrichten worden in navolging hiervan wel 'intermediairmaatschappijen' genoemd ter onderscheiding van de verzekeringsmaatschappijen die hun distributie niet via
intermediairs verrichten. Zie ook ‘Adviseur’, ‘Verzekeringstussenpersoon’, ‘Bemiddelaar’, ‘Herverzekeringsbemiddelaar’, ‘Makelaar’, ‘Onderbemiddelaar’.
Intermediaire afnemer – Dit zijn afnemers als grossiers en detaillisten. Zij verwachten van de door te
verkopen artikelen geen (persoonlijke) behoefte bevrediging. Evenmin spelen die artikelen een rol in
hun productieproces. Het kostenaspect is dan ook niet hun eerste zorg bij hun inkooppolitiek. Ze
beoordelen de in te kopen artikelen op hun winstgevendheid.
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Intermediairmaatschappij – Verzekeraar die verzekeringen door bemiddeling van een tussenpersoon
met de verzekeringnemer afsluit.
Intermediairverzekeraar – Verzekeraar die uitsluitend overeenkomsten van verzekering sluit met
verzekeringnemers voor wie een verzekeringstussenpersoon bemiddelde bij het tot stand brengen
van de verzekering. Zie ook ‘Direct writer’, ‘Intermediair’, ‘Monochannel-verzekeraar’.
Intermediairwijziging – Een verzekeringnemer kan ervoor kiezen om een andere verzekeringstussenpersoon te belasten met het intermediair. Een verzekeraar is op grond van art. 59 lid 1 van de
Wet financiële dienstverlening gehouden om op schriftelijk verzoek van een consument diens verzekering(en) over te boeken naar de portefeuille van een andere bemiddelaar.
Intermedia-onderzoek – Onderzoek naar verschillen in effect bij reclame waarbij vergeleken worden
twee of meer mediatypes (krant, weekblad enzovoort).
Internationaal verzekeringsbewijs (lVB) – Bewijs tegenover de autoriteiten van de aangesloten landen waar een WA-verzekering wettelijk is voorgeschreven, waaruit blijkt dat het motorrijtuig, waarvoor het bewijs is afgegeven, is verzekerd in overeenstemming met de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen. De houder van het IVB is verzekerd conform de wetgeving van het land waarin
de schadegebeurtenis, die aanleiding gaf tot aansprakelijkheid, plaatsvond. De Nederlandse verzekeraar die het IVB heeft afgegeven, zal de schaderegeling in het algemeen voor zijn rekening moeten
overlaten aan Nationaal Bureau van het land waarin de gebeurtenis plaatsvond. De namen van de
landen, waarvoor de verzekering dekking biedt, zijn aangegeven op het lVB. Zie ‘Groene kaart’.
Internationale markt – Zie ‘Markt’.
Internationale reclame – Activiteiten, die vooral gericht zijn op assistentie van de reclamevoering in
het importerende land.
Interne analyse – Het inventariseren en bestuderen van alle relevante sterkten en zwakten vanuit de
eigen organisatie die invloed op marketingresultaten hebben of kunnen hebben; ondermeer aandacht voor marketingmix, doelgroepkeuze, sterkte/zwakte overige functies, en dergelijke. Zie ‘Externe en interne analyse’.
Interne bedrijfsvoeringgegevens – Interne bedrijfsvoeringgegevens zijn alle gegevens die betrekking
hebben op de geleverde inspanningen en de resultaten van de ondersteunende en besturingsprocessen in de domeinen van leiderschap, beleid en strategie, management van medewerkers, management van middelen en management van processen.
Interne consistentie – De onderlinge samenhang van vragen in een vragenlijst.
Interne controle – De term intrinsieke waarde wordt onder meer gebruikt als synoniem voor bedrijfswaarde, dagwaarde, gebruikswaarde en verkoopwaarde. Omdat het geen eenduidig begrip is,
schept het gebruik ervan eerder verwarring dan duidelijkheid. Zie ook ‘Bedrijfswaarde’, ‘Dagwaarde’,
‘Gebruikswaarde’ en ‘Verkoopwaarde’.
Interne informatiebronnen – Interne bronnen zijn ondermeer bezoekrapporten van vertegenwoordigers, verkoopcijfers, administratie, gesprekken met medewerkers, etc. Staat tegenover externe
informatiebronnen.
Interne jaarrekening – Jaarrekening die informatie bevat ter ondersteuning van besluitvormingsprocessen en ter bijsturing van de uitvoering binnen de onder- neming. Dit cijfermateriaal wordt overigens meestal vaker dan één- maal per jaar samengesteld.
Interne klachtenprocedure – Een procedure voor de behandeling van klachten en geschillen door de
betrokken financiële dienstverlener zelf.
Interne link – Een interne link ofwel interne koppeling is een link die naar een pagina binnen de eigen
website verwijst. Op de homepagina van de zoekmachine Google vind je onder het zoekformulier
links naar pagina's binnen Google zelf.
Interne marketing – 'Opleiden' van het personeel in die zin dat men klantbewuster wordt.
Interne marketingomgeving – Interne niet-beheersbare factoren waarmee de marketeer bij de formulering van zijn beleid rekening dient te houden. Voorbeelden productie (capaciteit, kwaliteit) en
financiële structuur.
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Interne omgevingsfactoren – Niet-beheersbare factoren die van invloed zijn op het commerciële
beleid. Voorbeelden productiecapaciteit en kwaliteit alsmede de financiële structuur van de onderneming (micro).
Interne publieksgroepen – Eigen personeel als doelgroep voor bijvoorbeeld communicatie.
Interne randvoorwaarden – Beperkingen vanuit de onderneming zelf met betrekking tot het commerciële beleid. Bijvoorbeeld beperkte financiële middelen.
Interne verslaggeving – Berichtgeving over de ontwikkeling van de bedrijfsresultaten (winst en verlies) en de kostenbewaking aan de directie van een bedrijf. De term intern heeft betrekking op het
feit dat het geen informatie voor buitenstanders bevat (zie externe verslaggeving), waardoor het
voor de directie vrij staat om een eigen terminologie en een eigen indeling van de informatiestructuur vast te stellen.
Interne zoekmachine optimalisatie – Interne zoekmachine optimalisatie is een vorm van zoekmachine optimalisatie waarbij er vanuit een website zelf geoptimaliseerd wordt. Interne zoekmachine optimalisatie wordt ook wel on-site optimalisatie genoemd, zie aldaar voor een uitgebreid uitleg.
Internet – Een internet is een verzameling van computernetwerken die via online verbindingen met
elkaar verbonden zijn. De term Internet is ook een samenvoegsel van "Interconnected Networks".
Door al deze netwerken met elkaar te verbinden kunnen de verbindingen tussen de netwerken overeind blijven doordat men via een ander netwerk kan gaan dat ook verbonden is. De meest bekende
toepassing van het internet is het World Wide Web, waar informatie door middel van HTML-pagina's
wordt gepresenteerd. WWWMaar het Internet wordt ook gebruikt voor het sturen van e-mail, het
lezen van newsgroups en voor vele andere manieren van informatieoverdracht.
Internet Advertising, Online Advertising – Vaktaal voor alles wat met adverteren op internet te maken heeft. Steeds meer adverteerders ontdekken de mogelijkheden van het medium waarmee op
kostenefficiënte wijze een interessante doelgroep kan worden bereikt. Bannering is de meest bekende vorm.
Internet Explorer – Internet Explorer is een browser gemaakt door Microsoft, het softwarebedrijf
van Bill Gates. Microsoft is verwikkeld in een harde strijd met concurrent Netscape om de browsermarkt. De eerste versie was (verwarrend!) Internet Explorer 2, de slechtste browser ooit gemaakt.
Vanaf de tweede versie van Windows 95 wordt Internet Explorer 3 automatisch meegeleverd. Ook
dit is geen erg goede browser. Windows 98 heeft versie 4 geïntegreerd. Explorer 4 is de eerste werkelijk goede Microsoft browser, die style sheets uitstekend ondersteunt. Door al deze integratie is
Internet Explorer nu de meest gebruikte browser op Windows computers. Netscape probeert sinds
jaar en dag te bewijzen dat de integratie oneerlijke concurrentie is en misschien slaagt het daar ooit
nog eens in. Intussen is ook versie 5 uitgebracht; deze is te downloaden vanaf de Microsoft site en zal
ongetwijfeld in een nieuwe versie van Windows geïntegreerd worden. Inmiddels luidt de officie
naam van Microsoft Internet Explorer, Windows Internet Explorer.
Internet marketing – Marketing via het kanaal internet. Via websites maar bijvoorbeeld ook via online Game advertising.
Internet Protocol – Internet Protocol is de volledige naam voor IP. Zie aldaar.
Internet Relay Chat (IRC) – Dit is een systeem voor een elektronische babbelbox. Gebruikers kunnen
zich aanmelden en met elkaar 'praten' via geschreven tekst.
Internet Service Provider (I.S.P.) – Een bedrijf dat andere bedrijven en/of particulieren toegang verschaft tot het Internet. De klant belt op naar de computer van de ISP en geeft zijn opdrachten door,
de ISP zorgt ervoor dat deze opdrachten worden uitgevoerd. Zo kan een ISP webbrowsing, e-mail,
news en online conferencing voor zijn klanten verzorgen. Een Internet Service Provider beheert ook
de websites van zijn klanten en zorgt dat deze algemeen bereikbaar zijn via het Internet.
Internetadres – Een internetadres is gewoonweg een adres of url op het Internet waarmee een bepaalde website bereikt kan worden, zoals iedereen een eigen woonadres of telefoonnummer heeft
waarop hij of zij te bereiken is. Wanneer je het Internet op gaat met een browser, is hetgene dat je in
de adresbalk ziet, het internetadres. Zie ook url, ip adres en domeinnaam.
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Internetmarketing – Internetmarketing in het inspelen op de behoefte van de gebruiker door middel
van het medium "internet". Veel voorkomende tools zijn Google Adwords, zoekmachine optimalisatie en Affiliate Marketing. Zie voor meer info bij internet marketing.
Interorganisatie – Een interorganisatie is een organisatie van juridisch zelfstandige natuurlijke personen of rechtspersonen, die onderling afgesproken hebben als één organisatie samen te werken en
eventueel ook als één organisatie naar buiten te treden. Het begrip interorganisatie wordt in dit boek
geïntroduceerd en vooral gebruikt voor interorganisaties van juridisch zelfstandige bedrijven en
eventuele freelance medewerkers, die onderling contracten hebben afgesloten om als één onderneming samen te werken en gezamenlijk aan anderen producten te leveren of diensten te verlenen.
Interorganisatiesysteem – Een interorganisatiesysteem is een informatiesysteem dat het gemeenschappelijke bedrijfsproces van een interorganisatie van bedrijven en particulieren ondersteunt. Een
interorganisatiesysteem is gebaseerd op een netwerksysteem dat de computers van de betrokken
bedrijven en personen verbindt en kent toepassingen die de besturing en uitvoering van het gemeenschappelijke bedrijfsproces ondersteunen. Een interorganisatiesysteem is een specifieke vorm
van een coöperatief systeem, gericht op de coöperatie tussen zelfstandige organisaties.
Interpersoonlijke communicatie – Communicatie tussen mensen (face-to-face) en in groepen, waarbij interactieprocessen plaatsvinden.
Interpersoonlijke sensitiviteit – Gedrag dat getuigt van het onderkennen van de gevoelens en behoeften van anderen. Zich verplaatsen in anderen en zich bewust tonen van de invloed van het eigen
handelen op anderen. Gedragsbeschrijvingen: • Houdt in eigen gedrag rekening met de gevoelens
van anderen. • Laat anderen in hun waarde en verplaatst zich in de positie van een ander. • Laat
blijken gevoelens en behoeften van anderen te onderkennen. • Toont zich bewust van de invloed van
het eigen handelen op anderen.
Interpolatie – Vaststellen van de waarde van de afhankelijke variabele voor een gegeven of veronderstelde waarde van de onafhankelijke variabele welke waarde ligt binnen het reeds bekende gebied van waarden van de onafhankelijke variabele.
Interpoleren – Uit een grafiek 'berekenen' van niet waargenomen waarden in een geleidelijk verlopen reeks.
Interpretatie – De uitleg die men aan onderzoekgegevens geeft.
Interrumperen – Onderbreken, in de rede vallen van iemand tijdens een discussie. Doe je dat, dan
wordt dit een interruptie genoemd (een onderbreking).
Interstitial (1) – Een interstitial is een advertentie die voor het tonen van een homepage een aantal
seconden het gehele scherm vult van een webpagina of tijdens het downloaden van informatie
wordt getoond. Hierdoor kan het hele beeldscherm gebruikt worden om de boodschap te communiceren. Door de uitgebreide mogelijkheden, de manier van presenteren en het gebruik van bewegende beelden vertonen interstitials grote gelijkenis met tv-commercials. Een nadeel is dat de bezoeker
alleen tussentijds de advertentie kan wegklikken door de browser te sluiten en de bezoeker zodoende niet meer op de gevraagde webpagina terechtkomt. In principe moet de animatie eerst afgespeeld worden.
Interstitial (2) – Een interstitial is een pagina met een advertentie die getoond wordt wanneer men
van de ene naar de andere pagina gaat. Deze tussenpagina kan soms enkele seconden worden getoond, of een gebruiker moet eerst op "ga door" klikken om verder te gaan. Veelvoorkomende kritiek
is dat het irritant is aangezien de gebruiker wordt gedwongen om een advertentie weg te klikken. Hij
vind in ieder geval niet dat wat binnen zijn verwachtingspatroon lag.
Interstitial ads – Een reclame uiting welke in een apart venster verschijnt tussen de overgang van de
ene webpagina naar de andere pagina en terwijl de nieuwe pagina aan het inladen is. Interstitial ads
bevatten over het algemeen Rich media uitingen.
Intertype concurrentie – Concurrentie tussen ondernemingen die op hetzelfde niveau in de bedrijfskolom opereren en die producten verkopen die substituten van elkaar zijn.
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Interval schaal – Schaalniveau waarbij getallen een categorie, een volgorde en een betekenisvol verschil representeren. Schaal heeft geen natuurlijk nulpunt. Voorbeeld: graden gemeten op Celsiusniveau. Zie ‘Schaal’, ‘Schaaltypen’.
Interventie – Dit betekent dat er in het vrije spel van vraag en aanbod wordt ingegrepen. Dit kan
bijvoorbeeld door de overheid gebeuren ingeval van het stellen van een maximumprijs, of naast de
overheid ook door bijvoorbeeld een veilingbestuur ingeval van een minimumprijs.
Interview (1) – De termen interview, vraaggesprek en mondelinge enquête betekenen hetzelfde: het
verzamelen van informatie door middel van persoonlijke gesprekken. Zie ook ‘Diepte-interview’,
‘Groepsdiscussie’, ‘Mondeling interview’, ‘Open interview’, ‘Enquête’.
Interview (2) – Ook ‘Vraaggesprek’, ‘Mondelinge enquête’. Het verzamelen van informatie door middel van persoonlijke gesprekken. Indien het verzamelen schriftelijk of telefonisch geschiedt, wordt dit
uitdrukkelijk verzameld. We kennen nogal wat varianten: diepte-interview, groepsdiscussie, individueel gesprek. We onderscheiden verder: 1) het open interview, ook vrij interview, diepte-interview of
ongestructureerd interview: hierbij is het de bedoeling zoveel mogelijk informatie te verkrijgen met
zo min mogelijk beïnvloeding. De ondervrager beschikt alleen over enkele 'leads' om het gesprek
richting te geven; 2) het gestructureerde interview, ook gesloten interview: hierbij moeten vooraf
opgestelde vragen soms letterlijk worden voorgelezen. Deze vragen kunnen open zijn (men is vrij in
de beantwoording) en gesloten (beantwoording is in slechts enkele categorieën mogelijk); 3) het half
gestructureerde interview: een tussenvorm waarbij naast een open gesprek ook een aantal vooraf
opgestelde vragen moet worden beantwoord. Zie ook ‘Enquête’.
Interviewduur – De lengte van het vraaggesprek. Afhankelijk van de aard van het interview. Diepteinterviews duren lang, telefonische enquêtes zijn kort, schriftelijke enquêtes mogen maximaal 30
minuten in beslag nemen.
Interviewer – De persoon die een respondent ondervraagt waarbij sprake is van of meer ingewikkelde vragen (open interview). In geval van makkelijke vragen spreken we meestal van enquêteur.
Interviewer bias – Vertekening in de beantwoording door het gedrag van de ondervrager. Dit kan zijn
het persoonlijke optreden van de ondervrager, maar ook onnauwkeurige vastlegging van het antwoord.
Interviewtechniek – De wijze waarop een vraaggesprek door de interviewer wordt gevoerd. Belangrijk is dat de interviewer absolute neutraliteit uitstraalt.
Intomart – Marktonderzoekbureau. Vooral bekend van kijk- en luisteronderzoek.
Intometer – Apparaat waarmee men bij een representatieve groep van tv-bezitters de kijktijden en
de bekeken zenders kan vastleggen. Engels: ´Audimeter´. Zie Kijkdichtheidsonderzoek.
Intra channel competition – Ook ‘Intra-kanaalconcurrentie’. Concurrentie tussen grossiers en/of
detaillisten in één kanaal. Vroeger probeerde de producent deze concurrentie te voorkomen door
verticale prijsbinding.
Intra media onderzoek – Onderzoek naar verschillen in reclame-effect waarbij vergeleken worden
twee of meer media in hetzelfde type (bv. Haagse Post en Elsevier, beide opiniebladen).
Intra medium vergelijking – Onderzoek naar het effect van een advertentie verschenen in twee bladen van dezelfde mediagroep (bv. damesbladen). In welk van de twee bladen doet de advertentie
het het best.
Intra mix relaties – 'Dwarsverbanden' tussen de verschillende marktinstrumenten. bv.: 1) een hoge
prijs versterkt het productimage; 2) reclame kan een product minder prijsgevoelig maken.
Intracommunautaire levering (ICL) – Levering van goederen vanuit het ene EU-land naar een ander
EU-land. Als deze levering leidt tot een belaste intracommunautaire verwerving in het andere EUland, dan geldt hiervoor het 0%-tarief.
Intracommunautaire transacties – Levering van goederen naar een ander EU-lidstaat.
Intracommunautaire verwerving (ICV) – Een ondernemer ontvangt goederen van een andere ondernemer, en deze goederen worden vervoerd vanuit het ene EU-land naar een ander EU-land.
Intra-kanaal concurrentie – Zie ‘Intra chanriel competition’.
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Intramixrelaties – 'Dwarsverbanden' tussen de verschillende marktinstrumenten. Bijvoorbeeld: 1)
een hoge prijs versterkt het productimage; 2) reclame kan een product minder prijsgevoelig maken.
Intranet – Computernetwerk binnen een besloten eenheid (bijvoorbeeld een bedrijf) gebaseerd op
de toepassingen, technieken en protocollen die ten grondslag liggen aan Internet. Het intranet kan
verdeeld zijn over verschillende vestigingen en een gateway naar Internet bevatten. Een intranet
wordt meestal gebruikt voor het distribueren van bedrijfsnieuws en -informatie, interne e-mail en
discussieplatforms. Hiermee concurreert het intranet dus met groupware-producten.
Intrapersoonlijke communicatie – Communicatie die men met zichzelf voert. Zender en ontvanger
zijn één persoon.
Intratype concurrentie – (Of ‘Intraconcurrentie’). Concurrentie tussen ondernemingen die op hetzelfde niveau in de bedrijfskolom opereren en die min of meer hetzelfde product verkopen.
Intrinsieke beloning – Beloning die niet in geld wordt uitgedrukt. Voorbeelden hiervan zijn: certificaten, diners en andere cadeaus. Tegenover de intrinsieke beloning staat de extrinsieke beloning. Beide
kunnen onderdeel zijn van een systeem van prestatiebeloning.
Intrinsieke motivatie – Motivatie die mensen vanuit zichzelf hebben. Hun ambitie, hun interesse of
de voldoening die ze beleven aan het leveren van een prestatie. Tegenover intrinsieke motivatie
staat extrinsieke motivatie.
Intrinsieke waarde (1) – 1) De boekwaarde van een bedrijf op basis van de omvang van het eigen
vermogen zoals vermeld op de balans [euro] {Externe Verslaggeving}. Deze waarde kan afwijken van
de beurswaarde, de nettovermogenswaarde, de rentabiliteitswaarde en de verwervingsprijs van een
deelneming. 2) De verkoopwaarde van een optie die gerealiseerd zou worden bij onmiddellijke uitoefening van die optie. Binnen de bepalingen van IFRS (International Financial Reporting Standards) is
inmiddels het begrip reële waarde (fair value) ingevoerd als een betere manier om de actuele waarde
van activa vast te stellen. Dat is namelijk de grondslag waarop alle activa volgens de nieuwe richtlijnen moeten worden gewaardeerd. {Externe Verslaggeving}. De term intrinsieke waarde wordt onder
meer gebruikt als synoniem voor bedrijfswaarde, dagwaarde, gebruikswaarde en verkoopwaarde. Zie
ook ‘Bedrijfswaarde’, ‘Dagwaarde’, ‘Gebruikswaarde’ en ‘Verkoopwaarde’.
Intrinsieke waarde (2) – Eigen vermogen. Term wordt vooral gebruikt als intrinsieke waarde per
aandeel: eigen vermogen gedeeld door uitstaande aandelen.
Introductiefase – Fase van de productIevenscyclus waarin het nieuwe product op de markt wordt
geïntroduceerd. 1e fase in de levenscyclus van een product. In deze fase is sprake van een geringe
omzetstijging, een beperkt assortiment en hoge promotionele uitgaven. Kenmerken zijn consumentenweerstand, geringe distributie en meestal gebrek aan productiecapaciteit. Vaak zijn er onvoldoende expansiemogelijkheden in verband met technische aanloopproblemen. Zie ‘Product life cycle’.
Introductiekorting – Prijskorting die gegeven wordt bij de introductie van een nieuw product. Deze
korting kan zowel voor de handel als voor de consument gelden.
Introductieprijs – 1) De prijs waarvoor een nieuw soort product in de winkels wordt geïntroduceerd.
2) De prijs waarvoor aandelen bij een beursgang naar de beurs gaan, zodat daarna een eerste officiële beursnotering kan ontstaan.
Introspectie – Het beschrijven van de eigen gevoelens door een proefpersoon tijdens een onderzoek.
Men laat hem als het ware 'naar binnen kijken' zodat meer achtergrond ontstaat voor de wijze van
beantwoording.
Invaliditeit, blijvende – Een blijvende situatie waarin de lichamelijke of geestelijke functie minder is
dan normaal. Tegenwoordig wordt meestal gesproken over arbeidsongeschiktheid. Bij de ongevallenverzekering echter wordt nog vaak gebruik gemaakt van het begrip 'invaliditeit' in de zin van Functionele Invaliditeit, het tijdelijk of blijvend functieverlies van menselijke organen of lichaamsdelen.
Invaliditeit, Premievrijstelling bij – Zie ‘Premievrijstelling bij invaliditeit’.
Inventaris – 1) Alle meubilair en apparaten in een winkel die eigendom zijn van de exploitant {Bedrijfsadministratie} [in natura]. Een ondernemer kan een geldlening aangaan en zijn inventaris in
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onderpand geven. Hij verleent de geldgever dan het recht om zijn meubilair en apparaten openbaar
te verkopen als hij niet aan zijn aflossings- en renteplichten kan voldoen. 2) Waarde van alle meubilair en apparaten in een bedrijf zoals die bij de kapitaalgoederen aan de debetzijde van de balans
worden vermeld [omgerekend in euro]. Eigenlijk is het een soort verzamelcategorie voor eigendommen die langer dan een jaar meegaan en daarom op de balans komen, maar die nog niet onder een
andere balanspost zijn opgenomen. 3) Overzicht van alle kapitaalgoederen, inclusief debiteuren,
voorraden, machines en de aparte post inventaris die op de balans staat [in natura]. Aan het eind van
het jaar inventariseert een bedrijf zijn eigendommen als onderdeel van de afsluiting van het boekjaar. 4) Waarde van alle kapitaalgoederen, inclusief debiteuren, voorraden, machines en de aparte
post inventaris die op de balans staat [euro]. Aan het eind van een boekjaar inventariseert een bedrijf zijn eigendommen als onderdeel van de afsluiting van het boekjaar.
Inventarisatie – Het vaststellen van de werkelijke voorraden goederen, kasgeld, enzovoort op een
bepaald moment.
Inventarisatieschade – Verlies of gemis dat blijkt wanneer er verschillen bestaan tussen de werkelijke hoeveelheden van aanwezige zaken en de hoeveelheden die volgens de boekhouding of voorraadadministratie aanwezig zouden moeten zijn. Inventarisatieschade wordt doorgaans van verzekeringen uitgesloten.
Inventariseren – De werkzaamheden die nodig zijn voor het samenstellen van de inventaris. 1) Minutieus vastleggen van alle voorraden, auto’s, machines en andere kapitaalgoederen waarover een
onderneming het eigendomsrecht kan uitoefenen {Bedrijfsadministratie}. 2) Vaststellen van de
waarde van de inventaris zoals vastgesteld bij het minutieus vastleggen van alle eigendommen van
de onderneming {Bedrijfsadministratie}.
Inverse prijs(vast)stelling – De verkoopprijs wordt bepaald door de heersende marktprijs voor gelijksoortige concurrerende producten. Door de verkoopprijs te verminderen met de distributiemarges
bepaalt men de maximale kosten die aan het product kunnen worden besteed. ‘Backward pricing’ en
‘Eindprijs-min-methode’. Eng: inverse pricing. Zie ‘Demand backward pricing’.
Investeerder – 1) Ondernemers die van plan zijn om in een bepaalde regio een bedrijf of vestiging te
starten of uit te breiden {Economische geografie}. 2) Anglicisme: onjuiste vertaling van het Angelsaksische begrip ‘Investor’ dat belegger of financier betekent. 3) Misconcepties: belegger en speculant.
Investeren – 1) Aanschaffen van duurzame kapitaalgoederen (dus gebouwen en machines). 2) Vergroten van debetposten op de balans (dus ook vlottende kapitaalgoederen, zoals voorraden en debiteuren, maar ook kasgeld of banktegoed). 3) Anglicisme: oneigenlijke vertaling van ‘to invest’ dat
financieren betekent, ofwel ‘ergens geld in stoppen’. 4) Misconcepties: beleggen en speculeren.
Investering – De middelen/bezittingen (bij koop: grond en gebouwen, inventaris, voorraden, debiteuren, liquide middelen) die nodig zijn om een onderneming te laten functioneren. Uitgave waarvan
eventuele opbrengsten pas over langere tijd vrijkomen. Uitgave waarvan eventuele opbrengsten pas
over langere tijd vrijkomen.
Investering in debiteuren – Het bedrag van de uitgeschreven facturen dat nog niet betaald is (debiteurensaldo); het in een jaar totaal gefactureerde bedrag heet `verkopen op rekening per jaar'; de
kredietduur is de betalingstermijn die door de ondernemer aan de debiteuren beschikbaar wordt
gesteld; investering debiteuren = (netto-omzet op rekening x kredietduur) / jaar (dagen of maanden).
Investering in liquide middelen – De betalingsmiddelen (kas, bank, postbank) die beschikbaar moeten zijn om contante aankopen te kunnen doen en het wisselen van geld mogelijk te maken.
Investeringen – Bestedingen door producenten.
Investeringsclausule – Op grond van deze clausule worden uitbreidingen van de bedrijfsuitrusting en
gebouwen, die worden gerealiseerd tijdens de looptijd van de brandverzekering, automatisch gedekt
gehouden. Aan het eind van het verzekeringsjaar vindt definitieve verhoging van het verzekerde bedrag en naverrekening van premie plaats, meestal op basis van 50% van de premie.
Investeringsgoederen – Industriële goederen die meer dan een productieproces meegaan. Bijvoorbeeld gebouwen, machines, installaties en gereedschappen.
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Investeringsselectie – Als het aantal investeringsmogelijkheden de beschikbare middelen overtreft,
zal men uit de alternatieven de gunstigste mogelijkheid kiezen. In het Tekstdeel is alleen de methode
van de terugverdientijd (pay back period) behandeld. Men schat of berekent de cash flow bij de verschillende investeringsprojecten en bepaalt aan de hand hiervan de terugverdientijd van elk project.
Vaak kiest men om veiligheidsredenen het investeringsproject met de kortste terugverdientijd.
Investeringsverzekering – Vorm van kredietverzekering, die de verzekerde dekking verschaft tegen
kapitaalverlies en overmakingverlies in verband met investeringen in het buitenland in de vorm van
hel overdragen van geld, zaken en verlening van rechten of diensten. Dekking is alleen aanwezig voor
verliezen als gevolg van politieke oorzaken, waaronder nationalisatie, onteigening en confiscatie van
de zijde van de autoriteiten in het gastland, betalingsverboden en transferverbod, lokale oorlog, burgeroorlog, revolutie e.d. Het risico, dat wordt herverzekerd door de Nederlandse Staat, kan alleen
verzekerd worden, wanneer voldaan is aan een aantal criteria met betrekking tot de investering (het
moet o.m. gaan om investeringen in door de Staat aangewezen landen, de investering moet een
bijdrage leveren aan de lokale economie, de regering van het betreffende land moet met de investering hebben ingestemd en er moet tussen het gastland en Nederland een investeringsbeschermingsverdrag zijn afgesloten).
Investor relations (Anglicisme) – 1) Relaties met potentiële aandeelhouders, analisten of financiers in
het algemeen. 2) Informatie die specifiek beschikbaar wordt gesteld voor mogelijke beleggers (o.a.
via internet).
Invorderingsrente – Invorderingsrente is de rente die de belastingdienst in rekening brengt als u na
het verstrijken van de laatste betalingstermijn niet betaalt. Zij brengen deze rente vaak ook in rekening als u uitstel heeft gekregen. U ontvangt invorderingsrente als een aanslag die u al heeft betaald
wordt verminderd.
Inzet (Prestatiemotivatie) – Gedrag dat getuigt van het stellen van hoge eisen aan eigen werk. Laten
zien niet tevreden te zijn met een gemiddelde prestatie.
Inzittendenverzekering (auto) – Een ongevallenverzekering voor de bestuurder en passagiers van
een auto, die dekking verschaft, doorgaans in de vorm van een kapitaalsuitkering, wanneer de inzittenden van de verzekerde auto ten gevolge van een ongeval, in het verkeer of bij het in- of uitstappen, dan wel tijdens het uitvoeren van een noodreparatie, overlijden of invalide worden. Verzekerd
wordt het aantal zitplaatsen van de verzekerde auto, naar keuze van de verzekeringnemer in- of exclusief de bestuurdersplaats. Soms wordt de verzekering ook aangeboden in de vorm van een Schade-inzittendenverzekering. De uitkering bestaat dan uit een vergoeding van schade (smartengeld,
inkomensderving door arbeidsongeschiktheid of het wegvallen van de kostwinner, ziektekosten e.d.)
die voortvloeit uit het letsel of overlijden, dat de inzittenden of diens nabestaanden lijden bij het
ongeval, voor zover die schade niet is gedekt onder andere particuliere of sociale verzekeringen,
e.e.a. tot maximaal het verzekerde bedrag.
IOAZ – Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte (gewezen) zelfstandigen
(IOAZ).
IOSCO: International Organisation of Securities Commissions – De International Organisation of
Securities Commissions is de internationale organisatie van beurstoezichthouders. Deze organisatie
heeft grote invloed gehad op de acceptatie van internationale accounting standaarden (IAS) die later
zijn omgezet in de internationale financiële rapportage standaarden (International Financial Reporting Standards - ofwel IFRS). Het OISCO werkt nauw samen met de IASB, zodat zij ook via de Europese
Commissie uniformering van de internationale verslaggeving kan afdwingen {Externe Verslaggeving}.
IOW – Inkomensvoorziening Oudere Werklozen (IOW).
IP – IP is de afkorting van Internet Protocol wat staat voor de afspraken waarop het Internet draait.
Er zijn een groot aantal "protocols" waar het internet op draait. De meest bekende en herkenbare
zijn: Mail (= e-mail), HTTP (= HyperText Transfer Protocol), FTP (= (File Transfer Protocol}), enz.
IP adres – Een IP adres is een getal in de vorm van 194.151.66.192. Iedere computer die aangesloten
is op internet heeft zo zijn een eigen nummer. IP nummers zijn terug te voeren tot een bepaalde
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Internet Provider en soms een bepaalde regio. IP adressen zijn bedoeld voor computers. Een ip adres
identificeert overigens geen computer, maar identicifeert een verbinding tussen een computer en
een netwerk. Mensen vinden een URL makkelijker te onthouden. Zij gebruiken dan ook URL’s, die
door speciale computers (DNS) in een IP adres worden omgezet.
IP cloaking – IP cloaking is een vorm van cloaking waarbij men de server zodanig instelt dat wanneer
een bepaalde gebruiker (in dit geval de zoekmachine) langskomt (te zien aan het IP adres van de
zoekmachine) er een andere pagina wordt getoond dan wanneer een gewone bezoeker langskomt.
In principe is IP cloaking een beheerderstool waarmee men bepaalde groepen gebruikers andere
pagina's toont dan andere gebruikers. Doel is normaal gesproken het efficienter gebruik van het
netwerk doordat men niet alles aan iedereen toont. In dit geval is het een volledig ethische techniek
die ten doel heeft een netwerk beter te beheren. Van de zoekmachines is exact bekend welke ip
adressen ze gebruiken. Zo is er een lijstje met alle Ip adressen van Google. Op basis van deze adressen kan men dus herkennen als een zoekmachine langs komt en deze pagina X tonen. Wanneer er
dan een gewone gebruiker langs komt toont men pagina Y.
IP nummer (Internet Protocol nummer) – Wanneer een gebruiker op het internet wil, heeft hij of zij
daarvoor toegang nodig tot het internet. Deze toegang wordt verleend via een Internet Service Provider (ISP). De Internet Service Provider kent een nummer toe aan de gebruiker, waaraan de gebruiker is te herkennen. Dit is het 'IP-nummer'. Veel internet providers verlenen geen vast IP nummer
aan individuele internetgebruikers, maar een tijdelijk nummer dat per sessie (het moment dat je
aanlogt op internet) wisselt. De volgende keer dat de gebruiker aanlogt, krijgt hij of zij een ander IPnummer toegekend van de internet provider. Omdat gebruikers geen vast, uniek IP-nummer hebben,
is het niet mogelijk te spreken van 'unieke bezoekers' of 'unique visitors'. Het gaat in de meeste gevallen dus om 'gewone' bezoekers, oftewel: IP-nummers. Vaak wordt gezegd dat het aantal visitors
een 'onderschatting' is van het bereik. Eén van de belangrijkste redenen hiervoor, is dat veel mensen
internet gebruiken op het werk. Bij bedrijven, worden de individuele pc's van de werknemers gekoppeld aan een centrale server. Deze server krijgt één IP-nummer toegekend van de internet provider.
Achter één IP-nummer kunnen in dit geval dus tientallen - zo niet meer - gebruikers zitten. Maar ook
in gezinshuishoudens kunnen meerdere personen gebruik maken van dezelfde PC en dus van hetzelfde IP-nummer.
IPAN – IPAN staat voor Interactive Professionals Associatie Nederland en is een netwerk van professionals die werkzaam zijn in de interactieve industrie of in het traditionele bedrijfsleven interactieve
functies vervullen.
IPB – Integraal Personeelsbeleid
IPO: Initial Public Offering (Anglicisme) – Zie: Beursgang van aandelen
IR: Investors Relations (Anglicisme) – IR staat voor: investor relations.
ISA – Internationaal Schaderegelingsakkoord
ISDHF – Institute Standard Dutch Hull Form
ISDN – ISDN is de afkorting voor Integrated Services Digital Network en is een digitale netwerk, bedoeld voor verschillende soorten informatie, zoals tekst, beeld en geluid. ISDN integreert dan ook
verschillende toepassingen op dezelfde digitale netwerk. In het geval van ISDN is de laatste schakel,
de verbinding tussen een telefoontoestel en de lokale centrale, ook digitaal waardoor er dus een
beschikking is over een geheel digitale verbinding. Deze verbinding is optimaal geschikt voor datacommunicatie omdat er geen modem meer nodig is. Een ISDN aansluiting biedt twee kanalen (tweedraadsverbinding) van elk 64kbps (kilobyte per seconde). Indien beide kanalen gebundeld worden,
kan er een snelheid van 128kbps gehaald worden.
ISO 9001 – Een norm opgesteld door de International Organization for Standardization. ISO 9001 is
een model voor kwaliteitsborging bij het ontwerpen of ontwikkelen, het vervaardigen, het installeren
en de nazorg.
Isoquant – Verzameling van punten die combinaties van productiefactoren aangeven die dezelfde
hoeveelheid eindproduct voortbrengen. Isoquanten worden ook wel isoproductcurven genoemd.
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Ten gevolge van de wet van de toe- en afnemende meeropbrengsten lopen isoquanten krom (hol
t.o.v. van de oorsprong).
Isotopenclausule – Zie ‘Nuclideclausule’.
Iso-winstmethode – Vraaggerichte prijsvaststellingsmethode, waarbij men uitgaat van een bepaalde
gewenste winst (bepaald percentage van het geïnvesteerde vermogen). Rekening houdend met de
gewenste winst en de vaste en variabele kosten bepaalt men per mogelijk afzetvolume de noodzakelijke opbrengst per eenheid product. Alle mogelijke combinaties van afzetvolume en noodzakelijke
opbrengst geven eenzelfde gewenste winst, grafisch tot uitdrukking komend in de iso-winstlijn. Vanuit alternatieve prijzen en afzetvolumes die eenzelfde winst geven schat men de meest realistische
combinatie in.
ISP, Internet Service Provider – Een bedrijf dat andere bedrijven en/of particulieren toegang verschaft tot het Internet. De klant belt op naar de computer van de ISP en geeft zijn opdrachten door,
de ISP zorgt ervoor dat deze opdrachten worden uitgevoerd. Zo kan een ISP webbrowsing, e-mail,
news en online conferencing voor zijn klanten verzorgen. Een Internet Service Provider beheert ook
de websites van zijn klanten en zorgt dat deze algemeen bereikbaar zijn via het Internet.
Issuemanagement – Het beheersen en besturen van een specifiek probleem.
ITCH – Institute Time Clauses Hulls 1983
Item – Een eenheid of onderdeel bv. van een vragenlijst. Een vraag is daar een item.
IT-infrastructuur – De IT-infrastructuur is dat deel van de infrastructuur van een bedrijf dat een platform vormt voor de IT-toepassingen. De IT-infrastructuur van een bedrijf bestaat uit: 1) de computersystemen van het bedrijf; 2) de ondersteunende programmatuur (middleware) die nodig is om ITtoepassingen te ontwikkelen, te beheren en te laten functioneren tijdens gebruik, zoals besturingssoftware, database-managementsystemen, ontwikkeltools en beheertools.
IT-toepassing – Een IT-toepassing (of kortweg toepassing) wordt gevormd door de programma’s en
gegevens of de objecten van een informatiesysteem die een bepaald bedrijfsproces ondersteunen.
Een andere benaming voor toepassing is applicatie. Een toepassing wordt door de gebruiker als een
eenheid ervaren die een bepaald bedrijfsproces geautomatiseerd uitvoert of de gebruiker bij het
uitvoeren van een bedrijfsproces ondersteunt. Op dit moment is een toepassing een programma dat
door de gebruiker wordt opgestart. In de toekomst bestaat een toepassing uit objecten die door de
gebruiker worden geopend. Generieke toepassingen zoals een tekstverwerker ondersteunen bepaalde niet-specifieke werkzaamheden. Specifieke (maatwerk)toepassingen ondersteunen bepaalde vast
voorgeschreven bedrijfsprocessen zoals een bepaald administratief proces.
IUMI – International Union of Marine Insurances
IVA – Inkomensverzekering volledig en duurzaam arbeidsongeschikten
IVB – Internationaal Verzekeringsbewijs. Zie ook ‘Groene Kaart’.
IVC – Invaliditeitsverzekeringscentrale
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J
Jaarbedrag– (Jaarbelang). Het verzekerd bedrag van een bedrijfsschadeverzekering bestaat uit een
bedrag gelijk aan de nettowinst plus doorgaande vaste lasten en kan worden uitgedrukt als effectief
bedrag, wanneer de uitkeringstermijn korter is dan een jaar, of als jaarbedrag (of jaarbelang). Het
jaarbedrag is gelijk aan de nettowinst plus vaste lasten gedurende het jaar waarop de verzekering
betrekking heeft. Om seizoensinvloeden uit de weg te gaan wordt, zelfs wanneer de uitkeringstermijn korter is dan een jaar, toch het jaarbedrag als verzekerd bedrag in de polis opgenomen. Aangezien op bedrijfsschadeverzekeringen de onderverzekeringsregel van toepassing is, en aan het begin
van het verzekeringsjaar niet vaststaat hoe de nettowinst plus vaste lasten zich gedurende dat jaar
zullen ontwikkelen, wordt vaak de accres-/ decresclausule opgenomen. Zie ‘Effectief bedrag’.
Jaarbeurs – Eén- of tweemaal per jaar gehouden beurs, veelal voor industriële goederen. Gelegenheid waarop de industrie de handel laat kennismaken met haar nieuwe collectie, met nieuwe producten. Daardoor is de jaarbeurs een uitstekende mogelijkheid voor de handel om zich te oriënteren.
Jaarbonus – Zie ‘Bonus’.
Jaarinkomen – Jaarinkomen is het bruto bedrag wat u jaarlijks ontvangt.
Jaaropgave loonbelasting – De jaaropgave loonbelasting is het overzicht dat iemand die in loondienst werkt eens per jaar van zijn werkgever ontvangt. Op dit overzicht wordt aangegeven wat er
uitbetaald en ingehouden is voor een werknemer. De werknemer kan dit overzicht gebruiken voor
zijn aangifte van de inkomstenbelasting.
Jaarpremie – Het premiebedrag dat is verschuldigd voor een verzekeringstermijn van een jaar. Bij
veel verzekeringen is het mogelijk om tegen een geringe toeslag, de premie per maand, kwartaal of
halfjaar te voldoen.
Jaarrekening (1) – Wettelijk voorgeschreven verslag van de financiële consequenties van het gevoerde beleid in de onderneming in het afgelopen boekjaar. De jaarrekening is primair gericht op de eigen vermogensverschaffers. Een jaarrekening bestaat uit: 1) de balans: een momentopname (meestal per 31/12) van de bezittingen, schulden en het eigen vermogen van de onderneming. Vergelijking
met de balanscijfers van het voorgaande jaar maakt het mogelijk mutaties in genoemde posten beter
te beoordelen; 2) de verlies- en winstrekening of resultatenrekening: een overzicht van de gemaakte
kosten en de behaalde opbrengsten gedurende het afgelopen boekjaar; 3) de toelichting: zonder
deze zijn de gepubliceerde cijfers niet goed te interpreteren. De toelichting bevat onder andere de
waarderingsgrondslagen.
Jaarrekening (2) – Er is een commerciële jaarrekening, bestemd voor de aandeelhouders en een fiscale jaarrekening (bestemd voor de belastingdienst). Er zijn twee varianten: 1) De enkelvoudige jaarrekening die bestaat uit de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting; 2) De geconsolideerde jaarrekening indien de rechtspersoon een geconsolideerde jaarrekening opstelt, d.w.z. een
samenvatting van de enkelvoudige jaarrekeningen van bedrijven die juridisch zelfstandig zijn, maar
economisch een eenheid vormen. Onderlinge vorderingen en verplichtingen worden dan weggestreept tegen elkaar.
Jaarruimte (1) – De maximale aanvullende premieaftrek, waarop een belastingplichtige van nog geen
65 jaar in een bepaald kalenderjaar aanspraak kan maken wegens een pensioentekort.
Jaarruimte (2) – De mogelijkheid die je kunt hebben om een bedrag dat je stort voor een lijfrenteverzekering een lijfrentespaarrekening of een lijfrentebeleggingsrekening voor de belasting van je inkomen af te trekken, omdat je in dat jaar te weinig pensioen hebt opgebouwd.
Jaarverslag – 1) Wettelijk voorgeschreven jaarverslag van de directie waarin de directie de vooruitzichten voor de nabije toekomst uiteenzet {Externe Verslaggeving}. 2) Boekje waarin de jaarrekening,
de toelichting en het jaarverslag van de directie zijn opgenomen, alsmede andere financiële overzichten, kengetallen, milieuverslag, sociaal verslag en andere informatie die de directie over het bedrijf
aan buitenstaanders wil verstrekken {Financiering en Spreektaal}.
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Java – Het Amerikaanse bedrijf Sun Microsystems heeft de computertaal Java uitgevonden. Java is
platformonafhankelijk, dat wil zeggen dat software die in deze taal wordt geschreven, op alle systemen kan draaien, zoals Windows, Unix of bijvoorbeeld grote systemen van IBM. Java leent zich uitstekend om computerprogramma's interactief te maken. Let op: Java heeft niets met JavaScript te
maken.
JavaScript – Een scripting taal die aan HTML pagina's kan worden toegevoegd. Met behulp van JavaScript kunnen er bijvoorbeeld plaatjes in een pagina gewisseld worden als de gebruiker er met de
muis overheen gaat. Ook is het heel handig om te kijken of mensen formulieren wel volledig hebben
ingevuld. Zowel Netscape Navigator (vanaf versie 2) als Internet Explorer en Opera (vanaf versie 3)
ondersteunen JavaScript. Let op: JavaScript heeft niets met Java te maken, de naam is uitsluitend
wegens marketingdoeleinden gekozen. Javascript is een client-side scripttaal. Het gebruik van dit
script is voornamelijk gericht op het World Wide Web. Om javascript te kunnen lezen en het doel
ervan te kunnen toepassen heeft men een Interpreter nodig welke standaard in vrijwel alle browsers
en besturingsprogramma's is opgenomen.
Jingle – Melodie en tekst op bandje dat tijdens radioprogramma's (reclame-uitzendingen) wordt gedraaid en speciaal voor dat doel is gemaakt.
JIT (Anglicisme): Just In Time – Dit is een management filosofie gericht op het beperken van de voorraden en daarmee tot het beperken van de voorraadkosten. Om de voorraden beperkt te houden
moeten afspraken met leveranciers gemaakt worden, waarbij duidelijk onderscheid is tussen langlopende contracten aan de ene kant en snelle opleveringen (c.q. bestellingen) aan de andere kant. Ook
binnen de productieprocessen zal men trachten de productie af te stemmen op de omvang van de
vraag naar verschillende goederen en dus afstemmen op de klanten. Een goed marketinginformatiesysteem speelt daarbij een grote rol.
JOB – Jongerenorganisatie beroepsonderwijs. De JOB voert onder andere de JOB-monitor uit, waarin
de oordelen van de deelnemers over de instellingen worden bevraagd.
JOB-monitor – Tweejaarlijkse enquête naar deelnemerstevredenheid onder deelnemers van bveinstellingen, uitgevoerd door de Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs (JOB). Het onderzoek wordt
uitgevoerd met subsidie van het ministerie van OCW.
Jobmarketing – De marketing die zich richt op de arbeidsmarkt.
Joint promotion – Een promotie welke is opgezet door twee of meer merken. Vaak worden en gratis
producten weggegeven. Bijvoorbeeld bij de Nijmeegse 4-daagse waar lopers tasjes krijgen uitgedeeld
met gratis producten van allerlei merken. Dit is een joint promotion tussen het bestuur van de Nijmeegse 4-daagse en de deelnemende bedrijven.
Joint venture – Een zakelijk samenwerkingsverband tussen twee of meer partijen om samen één
economische activiteit te ondernemen. De partijen spreken af om zowel winst als verlies te delen. De
joint venture dient te worden onderscheiden van de fusie in de zin dat alle partners in het samenwerkingsverband geheel zelfstandig blijven. Een joint venture wordt vaak opgezet voor een speciaal
project. Het is geen langdurig zakelijke verbinding tussen twee of meer partijen (strategische alliantie). Hierdoor is een joint venture wel relatief gevoeliger voor conflicten tussen de achterliggende
partijen. Joint ventures zijn heel normaal in de olie- en gasindustrie. Deze betreffen vaak een lokale
en een buitenlandse maatschappij. Sommige landen eisen dat als een buitenlands bedrijf hun markt
wil penetreren dat het een joint venture met een lokaal bedrijf aangaat. Vaak is deze eis ingegeven
door overdracht van kennis en technologie en om het lokale bedrijf de controle te laten houden over
de samenwerking.
Journaal (1) – Dagelijks bericht over actuele zaken.
Journaal (2) – Een journaal (administratie) is een chronologisch overzicht van de balanstellingen aan
het begin van een periode en de gezamenlijke journaalposten in die periode (c.q. in het grootboek).
Journaalpost (1) – Een journaalpost is de vastlegging van een financieel feit, waarbij wordt aangegeven welke grootboekrekening(en) moet(en) worden gedebiteerd en voor welk(e) bedrag(en) en welke grootboekrekening(en) moet(en) worden gecrediteerd en voor welk(e) bedrag(en).
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Journaalpost (2) – Gestandaardiseerde vorm om te vermelden welke grootboekrekeningen debet en
welke credit geboekt moeten worden. Synoniem: post.
Journal of Consumer Research – Amerikaans tijdschrift op het gebied van het consumentenonderzoek.
Journal of Marketing – Amerikaans marketingtijdschrift, verschijnt 4x per jaar.
Journaliseren – Journaliseren is het maken van journaalposten.
JPEG – JPEG is een bestandsindeling voor het opslaan van een digitale afbeelding. Het is een vorm
van datacompressie en broncodering. JPEG staat voor Joint Photographic Experts Group. JPEG is
overgebleven uit de tijd dat MS-DOS populair was. Afbeeldingen kregen hierin de extensie *.jpg. De
JPEG-bestandsindeling kent diverse compressiemogelijkheden. Hoe hoger de compressie des te kleiner het bestand, en des te geringer de beeldkwaliteit. Het kwaliteitsverlies van JPEG valt niet veel op
bij foto's, maar wel bij bijvoorbeeld grafieken, lijnen of letters. JPEG wordt daarom veel gebruikt voor
het opslaan van foto's met bijvoorbeeld een digitale camera.
JPG – Bestanden met een JPEG bestandsindeling kregen vanaf de MS-DOS tijd de extensie *.jpg. Voor
meer informatie zie JPEG. Naast GIF een zeer vaak toegepast bestandsformaat voor plaatjes op internet. JPG wordt vooral gebruikt voor het weergeven van realistische foto's met veel verschillende
kleuren. Dit formaat maakt het mogelijk om een deel van de scherpte in te ruilen voor een kleinere
bestandsgrote en dus kortere download tijden.
Judgement sample – De steekproeftrekking wordt aan het oordeel van de enquêteur overgelaten.
Junk bond (Anglicisme) – Aandeel met een potentieel hoog rendement en daardoor ook een hoog
risico voor de financiering van nieuwe ondernemingen (vooral ict-ondernemingen) die zichzelf als
onderpand gaven (LBO).
Juridisch eigendom – Juridisch eigendom wordt verkregen door levering. Deze levering geschiedt bij
notariële akte en deze akte wordt ingeschreven in de openbare registers.
Juridische looptijd – De juridische looptijd is de looptijd waarvoor een overeenkomst, zoals een
overeenkomst van geldlening gesloten is. Deze looptijd hoeft niet gelijk te zijn aan de economische
looptijd van een hypothecaire financiering.
Jurisdiction clause – Zie ‘Foreign jurisdiction clause’.
Jurisprudentie – Jurisprudentie zijn vastgelegde uitspraken van de rechterlijke macht over een reeks
van jaren. In rechtszaken kan men vervolgens verwijzen naar eerdere zaken, jurisprudentie. De rechter zal vaak aansluiting zoeken bij de gangbare eerdere uitspraken.
Juwelenverzekering – Zie ‘Kostbaarhedenverzekering’.
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K
Kaartbetaling – (Anglicisme: ‘Pay by card’). Betaling met behulp van een pinpas of credit card.
Kaarten zoekmachines – Kaarten zoekmachines zijn speciaal gericht op zoeken naar adressen van
bedrijven en plattegronden. Bekendste voorbeeld is Google Maps, maar er zijn er meer. De meeste
grote zoekmachines bieden ook een kaarten of adressen zoekmachine aan. Daarnaast zijn er specialistische zoekmachines zoals MapQuest en Multi Map.
Kabinet – Ministers + staatssecretarissen. Is niet precies hetzelfde als regering.
Kabinetscrisis – Zo wordt de situatie genoemd als het kabinet heeft laten weten dat het wil aftreden
of dit van plan is misschien te gaan doen. Doet het kabinet dit inderdaad dan is er een kabinetscrisis
uitgebroken. Het oude kabinet handelt de 'oude' zaken af. maar neemt geen nieuwe maatregelen
meer.
Kabinetsformatie – De hele gang van zaken die moet leiden tot de vorming (formatie) van een nieuw
kabinet.
Kadaster – Het kadaster wordt ook wel hypotheekkantoor genoemd. Bij het kadaster is het eigendom van alle onroerende zaken vastgelegd. Het kadaster beheert de kadastrale kaarten en openbare
registers.
Kadastraal recht – Kadastraal recht is het bedrag dat het kadaster in rekening brengt voor een wijziging in hun registers, zoals een verandering van eigenaar of vestiging van een hypotheekrecht. Dit
bedrag is afhankelijk van de hoogte van de hypotheek of de koopsom.
Kale Brandverzekering – Hiermee wordt een brandverzekering aangeduid die alleen de basisdekking
geeft (brand, blikseminslag, explosie) en waarop dus geen dekking gegeven wordt voor schade door
storm, inbraak of de zogenaamde uitgebreide gevaren.
KAMA – Keuringsraad Aanprijzing Medische Aspecten. Doelstelling: het bewaken van en toezicht
houden op communicatie-uitingen met betrekking tot producten en/of diensten met medische aspecten (gezondheidsclaims als bv. Becel). Zie ook ‘KOAG’.
Kamer – Dit is eigenlijk een verkeerde uitdrukking, omdat je moet aangeven of je de Eerste of de
Tweede Kamer bedoelt. Meestal bedoelt men met De Kamer, de Tweede Kamer.
Kamer van Koophandel – Kamer van Koophandel (afkorting: KvK) is een instelling van en voor het
bedrijfsleven, die zich inzet voor een open ondernemingsklimaat.
Kamercommissie – Een paar leden van de Eerste of de Tweede Kamer vormen voor korte tijd een
commissie om iets te onderzoeken. Deze commissie is dus tijdelijk en wordt na het onderzoek opgeheven. Dit in tegenstelling tot de vaste kamercommissies.
Kamerleden – Mensen die lid zijn van de Eerste of de Tweede Kamer.
Kamers van Koophandel en Fabrieken – Lichamen die het bedrijfsleven in al zijn schakeringen vertegenwoordigen. De functie van de KvK is meervoudig: adviseren, dienstverlenen en uitvoeren. Deze
functies zijn gericht op de overheid en het bedrijfsleven. Onder de uitvoerende functie valt het bijhouden van het Handelsregister, het Stichtingenregister en het Verenigingenregister, evenals het
uitvoeren van de voorschriften genoemd in de Handelsnaamwet, de Vestigingswetten, enzovoort.
Kamertarief – Zie ‘Glasverzekering’.
Kampeerwagenverzekering – Deze verzekering biedt dekking tegen schade of verlies van de verzekerde kampeerwagen (en meestal ook inhoud en bijbehorende accessoires) door alle van buiten
komende onheilen, waaronder diefstal, verkeersongevallen, brand e.d. Ook het risico van aansprakelijkheid wegens schade aan derden is meeverzekerd. Zolang de caravan echter achter een motorrijtuig is gekoppeld (of daarvan is losgeraakt dan wel na ontkoppeling nog niet buiten het verkeer tot
stilstand is gekomen) valt het aansprakelijkheidsrisico op grond van de bepalingen van de WAM onder de verzekering van het trekkende motorrijtuig.
Kanaalconflict – Conflict tussen verschillende partijen in een distributiekanaal. 1) Verticale kanaalconflicten zijn conflicten tussen verschillende niveaus in hetzelfde distributiekanaal (bijvoorbeeld

Uitgeverij Streutker

321

Bedrijfskunde, Begrippenbank

conflict tussen leverancier van grondstoffen en fabrikant aan wie hij levert). 2) Horizontale kanaalconflicten zijn conflicten die tussen leden van hetzelfde niveau in het kanaal (bijvoorbeeld tussen
verschillende dealers). 3) Multikanaalconflicten ontstaan wanneer een fabrikant twee of meer kanalen inzet die concurreren met elkaar op dezelfde markt (bijvoorbeeld fabrikant van reiskoffers die
traditioneel met speciaalzaken samenwerkt levert dezelfde koffers aan goedkopere prijzen aan in
hypermarkt).
Kanaaloverlapping – Een fabrikant en een volgende schakel in het distributiekanaal leveren hetzelfde
product aan concurrerende schakels. Zie ‘Inter channel competition’.
Kanaliseren – Hiervan spreekt men als door de introductie van een nieuw product de omzet in bestaande producten wordt aangetast.
Kandidatenlijst – Elke politieke partij levert voor de verkiezingen een lijst in met de namen van mensen die in aanmerking willen komen voor een zetel in bijvoorbeeld de Tweede Kamer.
Kannibalisme – Het verschijnsel dat de omzet van een nieuw product (gedeeltelijk) ten koste gaat
van de omzet in eigen huidige producten.
Kans – De waarschijnlijkheid waarmee een situatie (of alternatief) zal voorkomen.
Kansen – In het kader van de omgevingsanalyse onderscheiden we de kansen die voor de onderneming ontstaan als gevolg van veranderingen in de macro- en micro-omgeving. Het is duidelijk dat
veranderingen in de omgeving ook een bedreiging voor de onderneming kunnen vormen.
Kansen en bedreigingen – Eng.: Opportunities and threats. Veranderingen in de macro- omgevingsfactoren (stand van de techniek, cultuur, economische ontwikkelingen, demografische omgeving) en
veranderingen in de micro- omgevingsfactoren (concurrentie, distributie) veranderen de mogelijkheden van de markt en van de onderneming op een markt. Ze scheppen kansen en bedreigingen. Door
veranderingen in de omgevingsfactoren zullen de bestaande strategieën en PMC's niet of juist beter
in staat zijn de doelstellingen van de onderneming te realiseren.
Kansovereenkomst – Een handeling waarvan de uitkomsten, met betrekking tot voordeel of nadeel,
hetzij voor alle partijen, hetzij voor een van hen, van een onzekere gebeurtenis afhangen. Volgens de
wet worden verzekeringsovereenkomsten beschouwd als kansovereenkomsten.
Kansverdeling – Een verdeling gebaseerd op de kans van voorkomen van een set variabelen.
Kapitaal – (Bedrijfseconomie). Onder kapitaal in bedrijfseconomische zin verstaat men het totaal van
kapitaalgoederen in een (bedrijfs-)huishouding, dat wil zeggen het totaal van goederen en rechten
waarin het vermogen van het bedrijf is vastgelegd. Boekhoudkundig wordt het kapitaal aangeduid als
het totaal van de activa op de balans. Concreet bestaat het uit het totaal van de productiemiddelen
in de ruimste zin des woords. Men treft overigens ook wel eens bedrijfseconomische omschrijvingen
van het begrip kapitaal aan, die het begrip gelijkstellen met het vermogen. Men kan vast en vlottend
kapitaal onderscheiden: 1) Onder vast kapitaal verstaat men productiemiddelen, waarin het vermogen voor een langere periode dan een jaar is vastgelegd: bijvoorbeeld gebouwen en machines. Men
spreekt ook wel van duurzame activa. 2) Onder vlottend kapitaal verstaat men die productiemiddelen, waarin het vermogen voor een kortere periode dan een jaar is vastgelegd: voorraden (grondstoffen en / of gereed product), debiteuren, liquide middelen et cetera. Deze noemt men ook wel vlottende activa. Overigens zal een deel van het vlottend kapitaal wel permanent in het bedrijf aanwezig
zijn, men spreekt bijvoorbeeld van de zgn. "debiteurenkern". Dit deel van de debiteuren wordt dan
wel tot de vaste activa gerekend.
Kapitaal – 1) Het totale bedrag van de posten aan de debetzijde van de balans [alle posten zijn uitgedrukt in euro] {Interne Verslaggeving en Externe Verslaggeving} (tegenhanger van het vermogen). 2)
Synoniem: Kapitaalgoederen. 3) Leningen met een looptijd langer dan een jaar {Monetaire Economie}. Zie kapitaalmarkt. 4) De totale productiecapaciteit in een land {Macro-economische Groeitheorie}. 5) Een bedrag aan geld dat iemands eigendom is {volksmond}. 6) Misconceptie: algemene benaming voor internationale geldstromen die plaatsvinden {volksmond / journalistiek}. Misconceptie:
deel van het vermogen (zoals in ‘Aandelenkapitaal’) {Externe Verslaggeving}. Kijk voor een toelichting
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bij: bedrijfseconomische-modellen.nl. 7) Anglicisme: vertaling van de term ‘Capital’ in de betekenis
van vermogen.
Kapitaal, Vast – Onder vast kapitaal verstaat men productiemiddelen, waarin het vermogen voor een
langere periode dan een jaar is vastgelegd: bijvoorbeeld gebouwen en machines. Men spreekt ook
wel van duurzame activa.
Kapitaal, Vlottend – Onder vlottend kapitaal verstaat men die productiemiddelen, waarin het vermogen voor een kortere periode dan een jaar is vastgelegd: voorraden (grondstoffen en / of gereed
product), debiteuren, liquide middelen et cetera. Deze noemt men ook wel vlottende activa.
Kapitaalbescherming – 1) Misconceptie: Eigenlijk gaat het niet om kapitaal, maar om vermogen. 2)
Buffer in het vermogen (dus een deel van het eigen vermogen) bestemd om schuldeisers zekerheid
te verschaffen dat zij op tijd een betaling kunnen verwachten. Zie ook: Startkapitaal. 2) Solvabiliteit
(als de verhouding TV / VV), die groter is dan 1.
Kapitaaldekking – In een systeem van kapitaaldekking wordt er meteen bij het toekennen van een
pensioenaanspraak geld opzij gezet om later de pensioenuitkering te kunnen betalen. De pensioenpremies worden gespaard en belegd. Voor iedere deelnemer bouwt de pensioenuitvoerder zo het
kapitaal op dat nodig is om later het pensioen uit te betalen.
Kapitaaldekkingsstelsel (1) – Anders dan bij de AOW, waarvoor de middelen via het omslagstelsel
worden bijeengebracht, moet de beroepsbevolking bij een kapitaaldekkingsstelsel alleen zijn eigen
pensioen financieren. Zie ook ‘Omslagstelsel’.
Kapitaaldekkingsstelsel (2) – Financieringsstelsel waarbij de uitkering van de uitkeringsgerechtigde
wordt betaald uit het kapitaal van de door deze uitkeringsgerechtigde betaalde premie en het daarop gemaakte beleggingsrendement.
Kapitaalgoed – Goederen met behulp waarvan andere goederen worden geproduceerd
Kapitaalgoederen – Middelen zoals gebouwen, machines, voorraden en vorderingen die de ondernemer heeft aangeschaft om de onderneming te kunnen voeren. De kapitaalgoederen maken een
belangrijk deel uit van het kapitaal. Liquide middelen maken geen deel uit van de kapitaalgoederen,
maar wel van het kapitaal. Goederen met behulp waarvan andere goederen worden geproduceerd.
Productiemiddelen die meer productieprocessen meegaan (gebouwen, machines) en waarvan de
waardevermindering door middel van afschrijvingen aan de in de productieprocessen geproduceerde
producten wordt toegerekend. Zie ook ‘Investeringsgoederen’.
Kapitaalinvestering – 1) Bij een kapitaalinvestering gaat het erom dat iemand geld stopt in een zaak,
dus eigenlijk gaat het om het beleggen van vermogen in een onderneming. Dat zal waarschijnlijk
gaan in de vorm van deelname aan het eigen vermogen. In feite gaat het dus om een financiering. 2)
Het kan ook zijn dat iemand geld nodig heeft voor uitbreiding van zijn activa (kapitaalgoederen) en
op zoek is naar iemand die dat wil financieren.
Kapitaalmarkt – 1) De markt waar leningen met een looptijd van langer dan 10 jaar verhandeld worden {Financiering}. De kapitaalmarkt is een onderdeel van de vermogensmarkt, die ook de geldmarkt
en de markt voor middellang krediet omvat. 2) De markt waar leningen langer dan een jaar verhandeld worden {Monetaire Economie}. De kapitaalmarkt staat naast de geldmarkt in brede zin.
Kapitaalstroom – Misconceptie: Algemene benaming voor internationale verplaatsingen van geld en
kapitaal {Monetaire Economie}.
Kapitaalsuitkering – Een kapitaalsuitkering is een eenmalige uitkering uit een levensverzekering.
Kapitaalverwerving – Aantrekken van vermogen om te kunnen investeren. In feite gaat het dus om
vermogensverwerving want de term kapitaal wordt onjuist gebruikt.
Kapitaalverzekering – Een kapitaalverzekering is een vorm van een levensverzekering. Bij deze verzekering wordt het verzekerde bedrag in één keer uitgekeerd nadat het onzekere voorval zich heeft
voorgedaan. Deze verzekering wordt afgesloten als u een levenhypotheek, spaarhypotheek of beleggingshypotheek afsluit.
Karakteristieken van de non profit sector – Vergeleken met de profit sector vertoont de non profit
sector een aantal karakteristieke verschillen: 1) de niet-zelfstandigheid: men is afhankelijk van finanUitgeverij Streutker

323

Bedrijfskunde, Begrippenbank

ciële bijdragen van anderen; 2) het niet onderhevig zijn aan marktrisico 's: de continuïteit is niet direct afhankelijk van resultaten op de markt; 3) het niet naar winst streven: men streeft maatschappelijke doelen na; 4) het hebben van meerdere doelgroepen: naast de 'afnemers' ook donateurs; 5) het
afhankelijk zijn van de overheid: de voortdurende begrotingsproblemen van de overheid vormen een
bedreiging van de continuïteit van dienstverlenende bedrijven; 6) het vooral gericht zijn op diensten:
extra complicaties zijn het onduidelijke (directe) voordeel voor de afnemer, extra inspanning of gedragsverandering.
Kartel – Een overeenkomst tussen bedrijven die bedoeld is om de onderlinge concurrentie te verminderen. Dit kan een prijsafspraak zijn, maar het kan ook een andere gedraging zijn. Bijvoorbeeld
de afspraak om gezamenlijk nieuwkomers op een markt te weren, of om een markt te verdelen. Het
vormen van een economisch kartel was al verboden in de Europese Unie, en is in Nederland verboden sinds de nieuwe Mededingingswet, die op 1 januari 1998 van kracht werd. De Nederlandse Mededingingsautoriteit is de waakhond tegen kartelvorming. (Zie eventueel ook de inmiddels verouderde Wet Economische Mededinging.)
Kartel wetgeving – In Nederland kan met behulp van de Wet Economische Mededinging worden
opgetreden tegen kartels. We kennen het generiek onverbindend verklaren, waarmee de overheid
een bepaalde clausule in alle kartels tegelijkertijd kan verbieden (bijvoorbeeld verticale prijsbinding),
en het individueel onverbindend verklaren, waarmee men in specifieke gevallen kan optreden tegen
aantasting van de mededinging. De EG-wetgeving bestaat uit een verbodswetgeving: kartels zijn in
principe verboden, maar er is een mogelijkheid tot ontheffing.
Kartelvormen – Dit zijn bijvoorbeeld een prijskartel, calculatiekartel, hoeveelheidskartel, rayonkartel,
en researchkartel.
Kas – 1) Voorraad chartaal geld (dus munten en bankbiljetten) [euro]. 2) Anglicisme: Onjuiste vertaling van het begrip ‘cash’ in kas {Financiering}. In feite gaat het om het begrip kasvoorraad in de betekenis van de som van chartaal en giraal geld. Zie ook: liquide middelen en kasgeldlening. 3) Misconceptie: som van kasvoorraad en belegde middelen {Financiering}. 4) Misconceptie: som van kasvoorraad, belegde middelen en een negatief saldo op de rekening courant {Financiering}.
Kasbeheer – Beheer van de kas in de betekenis van de kasvoorraad en de belegde middelen, alsmede
de verzorging van een kastekort {Financiering}.
Kasgeldlening – Banklening van minimaal € 500.000,- met een korte looptijd, een vast rentepercentage en een aflossing ineens. Verlenging is meestal mogelijk {Financiering}.
Kasmutatie – 1) Wijziging in de kas, d.w.z. een toename of afname van contant geld [euro]. 2) Misconceptie: wijziging in de kasvoorraad, dus de voorraad liquide middelen {Financiering}.
Kasreserves – 1) Geld dat op een bepaald tijdtip nog in de kas zit. 2) Saldo van de kas als alle verwachte ontvangsten binnen zijn en alle verwachte betalingen gedaan zijn. 3) Verwacht saldo van de
liquide middelen (kas en bank) als alle verwachte ontvangsten binnen zijn en alle verwachte betalingen gedaan zijn.
Kasstelsel – Methode voor het berekenen van de verschuldigde omzetbelasting, waarbij men uitgaat
van de kasontvangsten in verband met verkoop van goederen en diensten. Deze methode mag alleen
worden toegepast door ondernemingen die vrijwel uitsluitend tegen contante betaling leveren aan
niet-ondernemers. Bij toepassing van het kasstelsel is het tijdstip van verschuldigdheid van de BTW
gekoppeld aan het tijdstip waarop de vergoeding wordt ontvangen.
Kasstroom (Anglicisme) – 1) Zie de 9 betekenissen van cashflow. 2) Misconceptie: stroom van kasontvangsten en kasuitgaven. Het woord ‘kas’ in kasstroom is afgeleid van het Amerikaanse ‘cash’ en
daardoor heeft het naast kas ook betrekking op bank- en girogelden. Zie ook de term kasvoorraad
{Financiering}.
Kasstroomoverzicht – 1) (Directe methode) Een overzicht van de geldmiddelen die in een verslagperiode beschikbaar zijn gekomen en van het gebruik dat van deze geldmiddelen is gemaakt. Zoals elk
intern verslag staat het de ondernemer vrij om voor eigen gebruik een overzicht naar eigen goeddunken op te zetten. (euro’s) {Interne Verslaggeving}. Voor de directe methode kan men: A. een
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overzicht opstellen vanuit de kas- en bankmutaties en daar de nodige ordening en herschikking in
aanbrengen; B. een overzicht herleiden uit de interne resultatenrekening en de begin- en eindbalans
van een periode, waarbij men gebruik maakt van de administratie om nadere gegevens op te vragen.
2) (Indirecte methode) Een overzicht van de geldmiddelen die in een verslagperiode beschikbaar zijn
gekomen en van het gebruik dat van deze geldmiddelen is gemaakt (Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, RJ 360.101). Het kasstroomoverzicht bestaat uit de volgende onderdelen: (1) kasstroom uit
operationele activiteiten, (2) kasstroom uit investeringsactiviteiten, (3) kasstroom uit financieringsactiviteiten (RJ 360.201). (euro’s) {Externe Verslaggeving}. Synoniem: SHBM (Staat van Herkomst en
Besteding van Middelen. Voor het overzicht gaat men uit van de balansvergelijking en herordent die:
a) Vaste activa + Vlottende activa + Liquide middelen = Eigen Vermogen + LVV + KVV. B) Liquide middelen = Eigen Vermogen + LVV + KVV - Vaste activa - Vlottende activa. C) Liquide middelen = (Eigen
Vermogen + KVV - Vlottende activa) - Vaste activa + LVV. Vervolgens vergelijkt men de stand van
deze posten op de begin- en eindbalans van een periode en berekent voor elke post de mutatie. In
principe zijn dan de drie genoemde onderdelen in grote lijnen beschikbaar. Afhankelijk van het type
verslag en de bereidheid meer informatie te geven dan al in de balans aanwezig is, krijgt het kasstroomoverzicht zijn definitieve vorm. Omzetbelasting wordt zoveel mogelijk vermeden (want dat
genereert geen echte ontvangsten). De onverdeelde winst zit in het EV en kan nader uitgesplitst
worden. Zo kunnen de afschrijvingen enerzijds expliciet bij de winst worden opgeteld en anderzijds
verwerkt worden in de investeringsactiviteiten. Bij de netto indirecte methode werkt men zoveel
mogelijk met gesaldeerde posten en bij de bruto indirecte methode splitst men de toenames en de
afnames elk apart uit. 3) Een overzicht van geldmiddelen (ontvangsten en uitgaven) die in de loop
van de jaren voor een bepaald project beschikbaar zullen komen (euro’s) {Financiering}.
Kastekort – 1) Verschil tussen wat er in kas moet zijn en wat er werkelijk in zit [euro]. 2) Verwacht
negatief saldo aan contante middelen [euro]. 3) Misconceptie: Verwacht tekort aan liquide middelen
(c.q. te lage kasvoorraad).
Kasverschil – Het verschil tussen de werkelijke voorraad kasgeld en de voorraad kas- geld die er volgens de boekhouding zou moeten zijn.
Kasvoorraad – 1) Totale hoeveelheid chartaal geld dat in voorraad is [euro]. 2) Misconceptie: liquide
middelen: chartaal geld plus tegoeden op bank- en girorekeningen (zie ook cashflow en kasstroom)
[euro] {Financiering}.
Kbb – Kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven (verenigd in Colo) stellen kwalificatiedossiers op
en erkennen en begeleiden stagebedrijven.
Kbb – Kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven (verenigd in Colo) stellen kwalificatiedossiers op
en erkennen en begeleiden stagebedrijven.
Keep It Simple, Stupid – Met "Keep It Simple, Stupid" (KISS) wordt bedoeld een concept of uitwerking simpel te houden ten behoeve van de gebruikerservaring. Zie KISS voor meer informatie.
Kenbaarheidsvereiste – De in het kader van de mededelingsplicht van de verzekeringnemer geldende regel dat de niet of onjuist opgegeven feiten voor de verzekeraar relevant moeten zijn. Dit blijkt
uit de woorden ‘naar hij weet of behoort te begrijpen’ in art. 7:928 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek.
Zie ook ‘Kennisvereiste’, ‘Mededelingsplicht’, ‘Relevantie‘.
Kengetal – Verhoudingsgetallen met betrekking tot de liquiditeit-, solvabiliteit-, en rentabiliteit van
een onderneming. Zie ook ‘Ratio's’.
Kengetallen (1) – Ook ‘Ratio's’. Verhoudingscijfers die het mogelijk maken (structurele) ontwikkelingen in de eigen onderneming in de tijd te kunnen volgen of, indien men beschikt over een normgetal,
bepaalde zaken te kunnen beoordelen. Hierna volgt een aantal kengetallen: 1) liquiditeit (current
ratio): vlottend actief en vlottend passief; 2) liquiditeit (quick ratio): vlottende activa en voorraden
vlottende passiva; 3) solvabiliteit: totaal actief totaal vreemd vermogen; 4) solvabiliteit (debt ratio):
vreemd vermogen totaal vermogen; 5) rentabiliteit van het totale vermogen (RTV): nettowinst + betaalde rente × 100% gemiddeld geïnvesteerd vermogen; 6) rentabiliteit van het eigen vermogen
(REV): nettowinst × 100% gemiddeld geïnvesteerd eigen vermogen; 7) rentabiliteit van een product
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of productgroep (ROl): winst product A × 100% gemiddeld geïnvesteerd vermogen product A; 8) omloopsnelheid debiteuren: omzet op rekening / gemiddeld debiteurensaldo; 9) omloopsnelheid voorraad: inkoopwaarde van de omzet gemiddelde voorraad tegen inkoopwaarde. Bij gebrek aan kennis
omtrent de inkoopwaarde neemt men vaak de verkoopwaarde van de omzet. In formulevorm: omzet
(verkoopwaarde) gemiddelde voorraad (verkoopwaarde). De reciproke × 12 geeft de gemiddelde
vastleggingsduur aan (= omlooptijd van de voorraad); 10) omloopsnelheid totaal vermogen: omzet
gemiddeld geïnvesteerd vermogen; 11) omloopsnelheid eigen vermogen: omzet gemiddeld geïnvesteerd eigen vermogen; 12) omzet per vierkante meter verkoopruimte: omzet / aantal vierkante meters verkoopruimte; 13) brutowinstmarge in procenten van de omzet: brutowinst × 100% inkoop- of
verkoopwaarde van de omzet; 15) nettowinstmarge in procenten van de omzet: nettowinst × 100%
omzet;
Kengetallen (2) – Verhoudingsgetallen waarmee de financiële situatie in een bedrijf kan worden beschreven en beoordeeld. Sommige kengetallen, zoals de liquiditeit en de solvabiliteit zijn onbenoemde grootheden, d.w.z. ze hebben geen eenheid, omdat teller en noemer van de breuk dezelfde eenheid hebben. Andere kengetallen, zoals de rentabiliteit en de omloopsnelheid hebben wel een eenheid, ook al wordt die vaak niet vermeld, laat staan afgeleid van de deling van teller en noemer.
Kenmerk – Zie Feature.
Kennis – 1) Alle concepten en processen die het mogelijk maken om te denken en te handelen. In de
psychologie maakt men daarbij onderscheid tussen: a) Declaratieve kennis (begrippen en feiten om
te onthouden), b) Procedurele kennis (processen om begrippen en feiten te vergaren, op te slaan, te
onthouden en weer op te roepen), c) Strategische kennis (inzicht in de wijze waarop processen aangepakt moeten worden) en d) Situationele kennis (zicht op de interpretatie van begrippen en feiten
al naar gelang de situatie waarin ze gebruikt worden). De onderstaande toelichting op de term Kennis, geeft aan hoe belangrijk situationele kennis is. 2) Kennis is dat wat geweten en toegepast kan
worden door de mens, een machine, of door de maatschappij als geheel. (Wikipedia). 3) In de omschrijving Kennis en Inzicht : alles wat geweten en toegepast kan worden, met uitzondering van inzicht. 4) In de omschrijving Kennis en Vaardigheden: alles wat geweten en toegepast wordt, met uitzondering van handelingsvaardigheden. 5) In de omschrijving Kennis, Houding en Vaardigheden
(d.w.z. bij competenties): alles wat geweten en toegepast kan worden met uitzondering van de houding die men zich geeft of de vaardigheden die men beheerst. 6) In de omschrijving Kennis en Informatie: alles wat geweten en toegepast kan worden met uitzondering van feitelijke wetenswaardigheden die als informatie zijn op te vatten. 7) Kortom: kennis is een restbegrip waarmee allerlei inhouden afgedekt worden, afhankelijk van de situatie waarin bepaalde aspecten van het menselijk
handelen wel of niet apart genoemd worden.
Kenniselementen – Zie ‘Cognitie’.
Kennisgevingen door de verzekeraar aan geschieden rechtsgeldig aan het laatst van u bij de verzekeraar bekende (e-mail)adres of aan het adres van het intermediair door wiens bemiddeling deze verzekering loopt.
Kennisnet – Zie ‘Stichting Kennisnet Ict op school’.
Kennisoverdracht – De meeste boeken staan vol informatie, maar vergeten de vragen toe te voegen
die daaraan vooraf zijn gegaan. Activity Based Costing is niet zomaar een theorie, maar een antwoord
op een probleem dat onaanvaardbare proporties aannam. Theorieën zijn samenvattingen van kennis
die opgedaan is na zoektochten, veroorzaakt door problemen waar mensen uit vorige generaties
mee geworsteld hebben. Hun oplossingen staan gecomprimeerd weergegeven als kennis verworven
door de mensheid. Dergelijke boeken zijn zeer geschikt voor een reproductieve leerstijl. Maar die
oplossingen gaan pas leven als je iets proeft van de problemen die eraan vooraf zijn gegaan. Daarvoor is een betekenis gerichte leerstijl nodig. Je moet dus niet alleen de antwoorden tot je nemen,
maar ook op zoek gaan naar de vragen en de problemen die aan de bron gelegen hebben. Je moet
problematiseren en bij elke tekst zoeken naar de vragen waar de tekst antwoord op geeft.
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Kennistechnologie – Richt zich op het ontwikkelen van toepassingen die zaken, zoals het menselijk
redeneren en het herkennen van patronen, nabootsen of ondersteunen. Een voorbeeld van een kennissysteem is een medisch diagnosesysteem.
Kennisvereiste – De beperking van de mededelingsplicht van de verzekeringnemer tot de feiten die
hij kent of behoort te kennen. Zie hiervoor art. 7:928 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek. Zie ook ‘Kenbaarheidsvereiste’, ‘Mededelingsplicht’, ‘Relevantievereiste’.
Kentekenbewijsverzekering – Motorrijtuigverzekering ten behoeve van een niet met name genoemd
motorrijtuig, waarbij de verzekeringsdekking van kracht is zolang dit motorrijtuig is voorzien van het
in de polisgenoemde kenteken. De verzekering dekt de aansprakelijkheid van de verzekerde voor
schade die met het motorrijtuig wordt toegebracht aan anderen en/of voor cascoschade aan het
motorrijtuig zelf. Kentekenbewijsverzekeringen worden vrijwel uitsluitend gesloten door garagehouders en handelaren in motorrijtuigen.
Ken-uw-klant-principe – Financiële instelling moeten te allen tijde weten wie de klant is en welke
risico’s zij met de klant kunnen lopen. Om die reden zijn ze verplicht om onderzoek naar hun cliënten
te doen. Een cliëntenonderzoek moet plaats vinden in de volgende gevallen: 1) bij het aangaan van
een zakelijke relatie in of vanuit Nederland; 2) bij een incidentele transactie van ten minste EUR
15.000,-; 3) bij twijfel of de cliënt betrokken is bij witwassen of financiering van terrorisme; 4) als er
twijfel is over de betrouwbaarheid van eerder verkregen gegevens. Er zijn drie soorten cliëntenonderzoek: 1) het standaard cliëntenonderzoek, 2) het vereenvoudigd cliëntenonderzoek, hiervan is
sprake bij een laag risico en 3) een verscherpt cliëntenonderzoek, als er sprake is van een hoog risico.
Kernassortiment – Het gedeelte van het assortiment dat gezichtsbepalend is voor de onderneming.
Het bevat die artikelen die de consument in elk geval verwacht aan te treffen.
Kernbedingen – Bedingen in overeenkomst die de kern van de prestatie aangeven.
Kerncijfers – Gegevens die voor een manager beslist noodzakelijk zijn om beslissingen te kunnen
nemen.
Kernprocessen – Zie Primaire processen
Kerntaak – Een kerntaak is een substantieel deel van de beroepsuitoefening naar belang, omvang
(tijdsbeslag of frequentie) of beide. Een kerntaak bestaat uit een geheel van inhoudelijk met elkaar
samenhangende werkprocessen, kenmerkend voor de beroepsuitoefening. Een kwalificatiedossier
heeft een beperkt aantal kerntaken. Alle kerntaken samen beschrijven de essentie van de beroepsuitoefening van de betreffende beroepengroep.
Ketenaanpak afvalstoffenbeleid – Bij de ketenaanpak in het afvalstoffenbeleid gaat het om een aanpak waarbij de vermindering van de milieudruk in de afvalfase wordt beïnvloed door maatregelen
eerder in de keten. Daarbij wordt dan ook de milieudruk in de hele keten verminderd. Het idee is
namelijk dat ook veel eerder in de materiaalketen aangrijpingspunten aanwezig kunnen zijn voor
sturing op afvalaspecten én andere milieuaspecten. En dat daar bovendien vaak een grotere milieuwinst te halen valt. Daar hoort onder andere bij dat reeds bij een productontwerp wordt nagedacht
over de materialen en over de afvalfase van het product. Dit ketenbeleid behelst als het ware de
“materialenkant” van het milieubeleid: duurzaam gebruik van materialen naast een duurzaam energiegebruik. De elementen van een ketenaanpak in het afvalbeleid zijn: 1-Voor aanknopingspunten
voor vermindering van milieudruk in de afvalfase wordt de gehele keten in beschouwing genomen. 2De inzet op vermindering van de milieudruk in de afvalfase brengt geen afwenteling op andere fases
in de keten met zich mee. 3- Activiteiten ter vermindering van de milieudruk in de keten worden
ingezet daar waar de grootste milieuwinst (het meest efficiënt) te halen valt. 4- Er wordt specifiek
ingezet op stromen die er in de hele materiaalketen “toe doen”. 5-Alle relevante milieuthema’s worden in beschouwing genomen bij het identificeren van milieuproblemen en oplossingen. De gedachten achter de ketenbenadering in het afvalbeleid zijn grotendeels dezelfde als die van het concept
“Cradle to Cradle”. Ter illustratie: de keten van autowrakken: Vanuit het oogpunt van milieudruk van
de gehele keten scoort de auto- of autowrakkenketen hoog. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door
de emissies die gebonden zijn aan het gebruik van auto’s. Het grootste deel van de milieudruk ontUitgeverij Streutker
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staat dus in de gebruiksfase. De meest effectieve aangrijpingspunten om de ketenmilieudruk te verminderen liggen dus in de fase van productontwerp en gebruik. Het lijkt weinig zinvol om naar extra
maatregelen in het afvalbeleid te zoeken. Het recyclingspercentage is momenteel al zeer hoog en de
invloed van denkbare varianten van afvalverwerking op de milieudruk over de hele keten is klein.
Uiteraard is het wel belangrijk om bij verbeteringen in de energie-efficiëntie van auto’s rekening te
houden met de effecten die eventuele veranderingen in materiaalgebruik kunnen hebben op de milieudruk in de afvalfase.
Ketenverantwoordelijkheid – De ketenverantwoordelijkheid beoogt de beginselen en ontwikkeling
van verantwoord ondernemen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te realiseren. Duurzaamheid
geeft meerwaarde aan drie dimensies: ‘People, Planet en Profit’. Als je zelf maatschappelijk verantwoord onderneemt, dan verwacht je dat ook van je leveranciers en afnemers. Met ketenverantwoordelijkheid krijg je inzicht in het duurzame gedrag van spelers die deel uit maken van jouw bedrijfsketen. Bedrijven besteden steeds meer activiteiten uit om kosten te besparen en risico’s te
spreiden. Dit leidt ertoe dat internationale productie- en toeleveringsketens steeds complexer worden; een product gaat langs vele schakels voordat het bij de eindgebruiker belandt. Deze eindgebruiker, een zakelijke klant of de consument, heeft geen enkel idee waar alle onderdelen van het aangeschafte product vandaan komen, maar vraagt daar wel steeds meer naar. Hoogste tijd dus voor ondernemers om meer inzicht te verschaffen in de keten. Met ketenverantwoordelijkheid voorkom je
imagoschade en geef je duidelijkheid aan jouw afnemers over de herkomst van jouw producten. Als
jouw keten goed op orde is, dan verhoog je daarmee ook nog eens de arbeidsproductiviteit, de kwaliteit van het product en de leveringszekerheid. Omdat de overheid sinds 2010 alleen maar duurzame
producten inkoopt, wordt verwacht dat jouw gehele keten daar ook aan voldoet.Hoe kun je je keten
transparant maken? Breng al je ingekochte grondstoffen, producten en diensten in kaart. Wie zijn
deze leveranciers en waar komen hun producten vandaan? Kijk ook wat jouw leveranciers vervolgens
met jouw product doen. Communiceer hierover in bijvoorbeeld een maatschappelijk jaarverslag. Het
Global Reporting Initiative en de Raad voor de Jaarverslaggeving hebben richtlijnen aangegeven hoe
je deze ketenverantwoordelijkheid inzichtelijk kan maken.
Kettingbeding – Een kettingbeding is een beding dat wordt opgenomen in de transportakte. De verkoper is verplicht dit beding bij de eigendomoverdracht aan de nieuwe eigenaar op te leggen. Voorbeelden hiervan zijn het anti-speculatiebeding en concurrentiebeding.
Kettingindex – Index waarbij elk voorafgaand jaar steeds als basis wordt gekozen.
Keukencontrole – Zie ‘Pantry check’.
Keuringsplaats – In de Wegenverkeerswet is de keuringsplaats als volgt gedefinieerd: een perceel of
enkele kadastraal aangrenzende percelen waarop een erkenninghouder als bedoeld in artikel 83 van
de wet de keuring verricht en waarbij de keuringsruimte kan bestaan uit één of meer besloten ruimten gelegen in één gebouw, dan wel in verscheidene belendende of nagenoeg belendende gebouwen, bedoeld om deel uit te maken van een keuringsplaats.
Keurmerk – Door onafhankelijke instelling afgegeven garantie, dat een artikel aan bepaalde minimumeisen voldoet.
Keurmerk hypotheek bemiddeling – Het keurmerk hypotheek bemiddeling is een keurmerk dat
wordt verstrekt door de onafhankelijke Stichting Keurmerk Hypotheekbemiddeling. Het keurmerk is
in het leven geroepen door o.a. consumentenorganisaties om aan de klanten duidelijkheid te verschaffen over de professionaliteit en kwaliteit van hypotheekbemiddelaars.
Keuze inschakelingsvariabelen – Deelbeslissing bij de mediakeuze. Hierbij gaat het om de keuze van:
1) het inschakelingsinterval - het inschakelingstijdstip; 2) het formaat bij persmedia of de duur bij
radio/televisie - de positie in het medium - al of geen (steun)kleur.
Keuze marktsegmenten – Bij de keuze van de te bewerken marktsegmenten kan men aan deze segmenten de volgende eisen stellen: 1) grootte: het segment moet voldoende groot zijn om winstgevend te kunnen worden bewerkt; 2) meetbaarheid: de potentiële omzet in het marktsegment moet
kunnen worden gemeten; 3) verschillendheid en homogeniteit: marktsegmenten moeten van elkaar
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verschillen als het gaat om reacties op een bepaalde marketingmix; 4) bereikbaarheid: een marktsegment moet winstgevend bereikbaar zijn voor de onderneming.
Keuze mediumdrager (medium vehicle) – De keuze die de onderneming binnen het gekozen mediumtype moet maken uit de verschillende mediumdragers: welk tijdschrift, welke krant. Gezocht
wordt naar de mediumdrager die optimaal is ten aanzien van het tot stand gebrachte communicatieeffect bij de doelgroep in een gegeven tijdsperiode en tegen gegeven kosten. Het keuzeprobleem
wordt in drie stappen opgelost: 1) het bepalen van het mediumbereik (het aantal mensen dat met
het medium wordt geconfronteerd) en/of het reclamebereik (het aantal kopers en potentiële kopers
dat een door reclame ingenomen gedeelte van een medium heeft gezien of gehoord); 2) het bepalen
van het communicatie-effect van de verschillende media; 3) het vaststellen van de kosten van de
verschillende media: deze kunnen per 1000 bereikte prospects aanzienlijk verschillen.
Keuze mediumtype – De keuze die de onderneming moet maken uit de verschillende mediagroepen
of -typen, zoals dag- en nieuwsbladen, tijdschriften, huis-aan-huisbladen, rechtstreekse reclame,
buitenreclame, vluchtige reclame. Deze mediatypen hebben elk hun eigen karakteristieken, die meer
of minder bij de mediadoelstelling aansluiten qua doelgroepbereik en kosten. Voor de keuze zijn van
invloed: 1) het product en de boodschap: het overbrengen van naambekendheid zal beter lukken via
het ene medium en het uitleggen van gebruiksmogelijkheden beter via een ander medium; 2) de te
bereiken doelgroep en de gewenste frequentie: verschillende mediagroepen bereiken deels dezelfde
doelgroep. Wil men een specifieke doelgroep bereiken, dan is bijvoorbeeld een tijdschrift meer geschikt dan de televisie. Eist men een hoge contactfrequentie, dan is een dagblad beter dan een
maandtijdschrift; 3) de communicatiecapaciteit: de kwaliteit van het contact is bepalend voor het
effect van de boodschap. Het ene medium heeft voor een bepaalde doelgroep meer impact dan het
andere medium. In het algemeen kunnen we zeggen dat de communicatiecapaciteit van het medium
wordt bepaald door: a) de betrokkenheid bij het medium; b) de communicatieve kwaliteiten van het
medium . de confrontatiesituatie; c) de kosten van het bereik en het budget: de kosten per 1000
bereikte prospects kunnen aanzienlijk verschillen. De grote verschillen tussen de verschillende mediatypen maken een objectieve keuze vaak moeilijk.
Keuze multi-mediastrategie – Het inzetten van meer mediatypen tegelijk bij het verzenden van een
boodschap. Men kiest dus voor een bepaalde mediamix. Doel hiervan is het verhogen van het bereik:
sommige consumenten worden met het ene mediumtype bereikt, andere consumenten met een
ander mediumtype. Ook kunnen de verschillende media elkaar steunen doordat ze een verschillende
communicatiecapaciteit hebben. Overlapping van de verschillende media, waardoor sommige consumenten vaker worden bereikt, wordt ingecalculeerd.
Keuze reclamebureau – Bij de keuze van een reclamebureau zal de onderneming zorgvuldig te werk
moeten gaan, omdat de samenwerking meestal van langere duur is. Allereerst is van belang welk
dienstenpakket de onderneming eigenlijk nodig heeft, zodat op basis hiervan een keus kan worden
gemaakt tussen de diverse typen reclamebureaus. Is deze keuze eenmaal gemaakt, dan speelt een
groot aantal factoren een rol bij de uiteindelijke keuze van het bureau. Deze factoren zijn: 1) de marketingfilosofie: is er gelijkgerichtheid in denken en doen; 2) het dienstenpakket: kan het gewenste
pakket worden geleverd - de kwaliteit van de medewerkers: wie gaat het account doen; 3) de werkwijze en de procedures: de werkwijze van het bureau beïnvloedt de eigen organisatie; 4) de grootte
van het bureau: een groot bureau en een klein reclamebudget leiden vaak tot teleurstelling; sommige bureaus accepteren geen opdrachten onder een bepaald budget 5)- internationale bindingen: kan
bij export interessant zijn. Deze factoren in overweging nemend kan de onderneming de volgende
selectieprocedures kiezen: 1) advies vragen aan de Bond van Adverteerders (BV A); 2) informatie
inwinnen bij bedrijven in andere branches; 3) een door een bepaald bureau uitgevoerde campagne
beoordelen; 4) vragen om een bureaupresentatie van een bepaald bureau; 5) advies inwinnen bij een
speciaal adviesbureau dat adviezen op dit terrein verstrekt; 6 een bureaucompetitie organiseren. Een
factor die eveneens een rol zal spelen bij de bureaukeuze is de aanwezigheid van zogenoemde conflicting accounts (zie aldaar).
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Keuze van de organisatievorm van de distributie – Naast de lengte van het distributiekanaal is voor
de fabrikant de keuze van de organisatievorm van de samenwerkende detaillisten belangrijk. Hierbij
moet door de fabrikant een keuze worden gemaakt uit: 1) geïntegreerde verticale marketingsystemen (de fabrikant bezit eigen distributiepunten); 2) geïntegreerde distributiekanalen (grootwinkelbedrijf); 3) semi-geïntegreerde distributiekanalen (vrijwillig filiaalbedrijf, inkoopcombinatie); 4) nietgeïntegreerde distributiekanalen (de distribuanten zijn zelfstandig).
Keuze van het type promotion – Elk sales promotion-type heeft haar eigen specifieke werking en
beïnvloedt het koopbeslissingsproces dan ook op haar eigen specifieke manier. De promotiondoelstelling bepaalt waar het koopbeslissingsproces moet worden beïnvloed en dus ook welk promotiontype moet worden toegepast.
Keuzeclausule – Een clausule in de brandverzekering die bepaalt dat de verzekering ingeval van
schade aan gebouwen uitkeert op basis van herbouwwaarde. Indien verzekerde na de brand echter
besluit niet tot herbouw over te gaan dan wordt de schade geregeld op basis van de verkoopwaarde,
met dien verstande dat nooit meer wordt uitgekeerd dan de herbouwwaarde. Ook de Ongevallenverzekering kent een keuzeclausule. In dit geval heeft de verzekerde de keuze de schadevergoeding
bij blijvende ongeschiktheid te doen baseren op basis van functionele invaliditeit (blijvend verlies of
functieverlies van lichaamsdelen of zintuigen) of beroepsinvaliditeit (gehele of gedeeltelijke ongeschiktheid om het in de polis omschreven beroep uit te oefenen of een ander beroep dat de verzekerde gezien zijn restcapaciteit, opleiding en maatschappelijke positie in redelijkheid kan worden
toevertrouwd).
Keuzerecht – Het recht om uiterlijk op de pensioendatum je opgebouwde partnerpensioen om te
zetten in een hoger of eerder ingaand ouderdomspensioen. Of een deel van je ouderdomspensioen
om te zetten in partnerpensioen.
Keuzeregel – Een verhoging van de kosten per eenheid met een cent van een bepaald instrument
verdient de voorkeur boven een prijsverlaging met een cent of een overeenkomstige verhoging voor
een willekeurig ander instrument, zolang dit een grotere toeneming van het verkoopvolume mogelijk
maakt.
Keuzeset – Zie ‘Evoked set’.
Keuzevrijheid – Keuzevrijheid is de mate waarin u zelf kunt kiezen voor de manier waarop u tegen
ziektekosten verzekerd wilt zijn. De belangrijkste keuze-elementen in de zorgverzekering zijn: 1) De
verzekeraar 2) De nominale premie 3) De manier waarop zorgverzekering wordt aangeboden (natura/restitutie) 4) Het eigen risico (100 tot maximaal 500 euro).
KEW – KEW is de afkorting van kapitaalverzekering eigen woning. Deze kapitaalverzekering wordt in
box 1 belast en alle andere kapitaalverzekeringen in box 3. Deze verzekering is gekoppeld aan een
hypotheek voor de eigen woning. Als de verzekering gedurende de looptijd aan de voorwaarden van
de KEW blijft voldoen is de uitkering vrijgesteld van belasting tot maximaal het bedrag van de financiering.
Keymanverzekering – Levensverzekering op het leven van een sleutelfiguur in een bedrijf of instelling, bij wiens overlijden de betreffende organisatie voor grote kosten of nadelen komt te staan. De
verzekering wordt doorgaans gesloten in de vorm van een Tijdelijke Kapitaalsverzekering bij Overlijden met als verzekeringnemer en begunstigde de betreffende organisatie.
Keyword – Trefwoord, zoekwoord welke wordt ingevoerd in een zoekmachine en waarover men
informatie wil zoeken.
Keyword Advertising – Afhankelijk van de gekozen zoektermen in de zoekmachine kunt u uw advertentie laten tonen op de resultatenpagina. Wordt bijvoorbeeld ook toegepast in combinatie met
bijvoorbeeld het zoeken naar boeken over het gezochte onderwerp.
Keyword cannibalization – Wanneer verschillende pagina's (pagina's die verschillende onderwerpen
behandelen, zoals bijvoorbeeld een nieuwssite met subonderwerpen of rubrieken ) binnen een website dezelfde titelnaam hebben of met behulp van dezelfde link teksten backlinks hebben, heeft dit
juist een negatieve invloed op de ranking in de zoekresultaten. Dit fenomeen heet keyword cannibaUitgeverij Streutker
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lization. Doordat deze pagina's andere onderwerpen hebben maar op eenzelfde manier benoemd
zijn, weten zoekmachines niet welke pagina het meest relevant is voor de trefwoorden die gebruikt
zijn voor het benoemen van de pagina. Als het ware concurreren de pagina's met elkaar voor een
bepaald trefwoord of combinatie van trefwoorden. Mocht er reeds een website zijn ontwikkeld waar
er sprake is van keyword cannibalization, dan kan dit opgelost worden door de genoemde tags (title,
meta en header tags) te herzien. Een ander veel toegepaste methode is om nieuwe pagina's aan te
maken die over een specifiek onderwerp gaan, waarbij het onderwerp terug is te vinden in de verschillende tags. Vervolgens laat je de oude pagina's, waar sprake is van keyword cannibalization,
redirecten naar de nieuwe pagina's door middel van een permanente redirect).
Keyword density – Keyword density staat vrij vertaald voor trefwoorden dichtheid, waarbij er aan
een woord of combinatie van woorden een (procentueel) getal gehangen kan worden om aan te
geven hoe relevant het woord of combinatie van woorden kan zijn. Deze keyword density betreft een
webpagina en dus niet een hele website. Een hoge keyword density kan uiteindelijk weer invloed
hebben op de ranking van een webpagina in de zoekresultaten. De dichtheid wordt bepaald door een
algoritme van een zoekmachine. Hiertoe worden woorden in onder anderen de domeinnaam en url,
enkele metatags, title tag, en alternate text tag voor afbeeldingen en links gerekend. Header tags
(met name &lt;h1&gt; en &lt;h2&gt;) en vetgedrukte teksten met behulp van een strong- of belementen zullen hierbij relatief zwaarder mee wegen dan andere tekstdelen. De keyword density
van een webpagina kan op de volgende manier ruwweg berekend worden: Indien er 100 woorden
aanwezig zijn en een bepaald woord 5 keer voor komt, heeft deze ruw genomen een keyword density van 5%. Algoritmes van zoekmachines trekken de conclusie dat wanneer er een relatief hoge keyword density aanwezig is op een pagina, die pagina relevant zal zijn waardoor het hoger in de search
engine result pages terecht komt. Echter, op deze manier wordt het voor spammers erg eenvoudig
om hoger in de resultaten te komen door een webpagina vol te stoppen met eenzelfde woord of
combinatie van woorden. Om deze reden zijn er keyword density filters, waarbij gecontroleerd wordt
of een woord op een natuurlijke wijze terug komt op een pagina. Een juiste keyword density is 2 tot
8%. Indien de dichtheid van een woord hoger is, kan dit, afhankelijk van de gebruikte zoekmachine,
juist een negatief effect hebben op de ranking van een pagina op het betreffende woord. Vanzelfsprekend is een te lage keyword density ook niet bevorderlijk. In eerste instantie zouden teksten niet
voor zoekmachines geschreven moeten worden. Het risico hiervan zou zijn dat het niet lekker te lezen is voor bezoekers met als gevolg dat mensen even snel weg gaan als dat ze zijn gekomen. Wanneer teksten voor bezoekers geschreven worden, kan er eventueel daarna nog aandacht worden
besteed aan de keyword density voor bepaalde woorden. In elk geval zijn trefwoorden waar je op
wilt optimaliseren op dat moment al op een natuurlijke wijze in de tekst verwerkt. Het voor laten
komen van te optimaliseren trefwoorden in een tekst is zeker van belang, hierin moet echter niet
overdreven worden. Uiteraard zijn er ook andere methoden die overwogen kunnen worden en die
minstens even zwaar of misschien zelfs zwaarder wegen. Denk aan een trefwoorden analyse om af te
wisselen in termen (bijvoorbeeld door synoniemen te gebruiken), aangezien men met behulp van
verschillende woorden zoeken. Een goede domeinnaam is ook van belang wijzen verschillende onderzoeken en testen uit, inclusief zoekmachine vriendelijke url's. Zo zijn er meerdere punten waaraan aandacht besteed kan worden, waar ook backlinks en link baiting bij horen.
Keyword density filter – Pagina's waarbij een bepaald trefwoord onwaarschijnlijk veel op de pagina
voorkomt wordt uit de resultaten van Google gefilterd. Vooral bij Dynamische content kan dit filter
een probleem vormen. In User generated content zal een trefwoord niet zo onwaarschijnlijk veel
terugkomen.
Keyword metatag – De Keyword metatag is een stukje code die onder water (uit het zicht) in een
pagina geplaatst wordt en die de belangrijkste keywords (trefwoorden) van een pagina bevat. Zie
voor meer info bij Keyword tag.
Keyword research – Keyword research is een Engelse term voor trefwoorden analyse, zie aldaar voor
meer informatie.
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Keyword spam – Keyword spam is ook een vorm van Zoekmachine spam. Door bepaalde trefwoorden veelvuldig terug te laten komen op een pagina, waardoor een tekst nog nauwelijks leesbaar is
probeert men de zoekmachine te manipuleren. Ook het volproppen van de Title tag, ALT tag en Metatags met trefwoorden valt onder keyword spam.
Keyword string – Meer keywords achter elkaar welke in het zoekvlak van een zoekmachine worden
ingevoerd.
Keyword Tag – De Keyword Tag is als het ware een "labeltje" waarin de belangrijkste trefwoorden
van een pagina geplaatst worden. Hoewel alle zoekmachines zijn afgestapt van KeywordTag, is het
gebruik ervan toch aan te raden op voorwaarde dat: 1) Begin met het belangrijkste trefwoord (uit
naam artikel); 2) Kies 3 andere belangrijke en gerelateerde trefwoorden; 3) Scheid de woorden met
een komma en een spatie; 4) Maak hem maximaal 10 woorden en maximaal 80 karakters lang; 5)
Less is more… Bij voorkeur is een KeywordTag ongeveer 4 woorden lang. In de beginjaren van de
zoekmachines, zo rond 1996 - 1997 ging de mythe in het rond dat men woorden zo veel mogelijk
terug moest laten komen in de keyword metatag. Sterker nog, als je er 20 keer sex,sex,sex in zou
plaatsten, dan zou je op alle woorden goed scoren. Uiteraard was dit fabeltje toen al niet waar, maar
geldt het zelfs nog steeds dat men zeer bescheiden moet zijn met deze metatag.
Kiesdeler – Het totaal aantal uitgebrachte geldige stemmen gedeeld door het aantal te verdelen zetels levert de kiesdeler op. Haal je één keer de kiesdeler dan haal je dus één zetel.
Kiesrecht – algemeen kiesrecht: het recht om deel te mogen nemen aan de verkiezingen.
belastingkiesrecht: wordt ook wel censuskiesrecht genoemd, alleen de mensen die een bepaald bedrag aan belasting betaalden kregen kiesrecht.
Kiesstelsel Van De Evenredige Vertegenwoordiging – Iedere partij krijgt een aantal zetels, evenredig
aan het aantal stemmen dat bij de verkiezingen op deze partij is uitgebracht.
KiFiD – Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Kijk- en luisteronderzoek – Steekproefsgewijs onderzoek naar kijk- en luistergewoonten.
Kijkdichtheid – Aantal personen dat ten minste de helft van een bepaald tv-programma heeft gezien.
Er zijn verscheidene mogelijkheden om dit vast te stellen, bijvoorbeeld de dagboekmethode en de
knoppenmeter. Zie ‘Intometer’.
Kijkgedragonderzoek – Zie ‘Knoppenmeter’.
Kijkgewoonte – Vaste gewoonte t.a.v. het bekijken van Tv-programma’s. Sommige programma's
worden regelmatig bekeken, andere niet of bijna niet.
Kijkwinkel – Ook genaamd kijkshop, telefoonwinkel of cataloguswinkel. Van alle aangeboden goederen wordt een exemplaar tentoongesteld. Staan meestal ook in de catalogus. Bij aankoop volgt directe levering uit magazijn tegen contante betaling. Zie ‘Cataloguswinkel’.
Kill your darlings – De uitdrukking "kill your darlings" wordt voornamelijk in de dichterswereld gebruikt, maar ook in andere branches. Hiermee wordt bedoeld dat de darling (waarmee naar een eerste idee of inval wordt verwezen) soms geschrapt moet worden om een stap verder te komen. Hiermee wijst "kill your darlings" net als "KISS" en "Less is More" op het feit dat eenvoud belangrijk is.
Ook bij het ontwerpen van een website zal er soms een stap terug gedaan moeten worden om weer
verder te komen, ook al leek de darling juist het beste onderdeel van een ontwerp.
Kilobit, kilobyte (kb, kB) – Eenheid voor bestandsgrootte. Een kilobyte komt overeen 1024 bytes.
Een byte is doorgaans opgedeeld in 8 bits. Een bit is de kleinste hoeveelheid informatie die verstuurd
kan worden: aan of uit, 1 of 0. De juiste schrijfwijze voor een kilobit is kb, met kleine letters. Als kilobyte bedoeld wordt de b een hoofdletter: 1 kB. Hiermee wordt vaak slordig omgesprongen. Bestandsgroottes worden meestal uitgedrukt in bytes, kilobytes en megabytes. Bij netwerkverbindingen spreekt men hoofdzakelijk van kilobits of megabits.
Kilometragekorting – Autoverzekeraars passen in hun tarieven een korting toe voor verzekerden die
verklaarden niet meer dan een bepaald aantal kilometers per jaar met hun auto te rijden.
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Kinderen (1) – Dit zijn personen jonger dan 16 jaar. Voor jeugdigen, personen van 16 en 17 jaar, geldt
het verbod op kinderarbeid niet. Voor de 16- en 17-jarigen zijn in de ATW wel speciale normen gesteld ten aanzien van de arbeids- en rusttijden.
Kinderen (2) – Kinderen zijn personen onder de 18 jaar. In de Zorgverzekeringswet zijn kinderen wel
verplicht verzekerd, maar betalen zij geen premie voor het basispakket. Sommige verzekeraars vragen wel een premie voor aanvullende pakketten voor kinderen. Degene die het gezag uitoefent,
meestal een ouder, moet ervoor zorgen dat het kind is verzekerd.
Kindsdelen (3) – Het kindsdeel is het deel van de erfenis waar de kinderen volgens de wettelijke verdeling recht op hebben. De kinderen en de echtgenoot of geregistreerde partner erven een gelijk
deel. De kinderen krijgen vervolgens een vordering op de langstlevende. Overlijdt één van de ouders
met achterlating van drie kinderen en een echtgenoot, dan zijn er dus vier erfgenamen, ieder voor
een kwart. Het erfdeel is dan een kwart van de nalatenschap. Het kindsdeel is niet gelijk aan de legitieme portie.
Kinky demand curve – Ned.: Geknikte vraagcurve. Zie ‘Follow the leader pricing’, ‘Going rate pricing’.
Vraagcurve die behoort bij het homogeen oligopolie. Uit deze geknikte vraagcurve blijkt dat in geval
van een prijsverlaging de vraag zeer inelastisch wordt, terwijl bij een prijsverhoging de vraag zeer
elastisch wordt. Zie ‘Gebroken vraagcurve’. Zie ‘Geknikte vraagcurve’.
KISG – KLOZ Informatie Systeem Gezondheidszorg
KISS – KISS staat voor Keep It Simple, Stupid, waarmee bedoeld wordt een concept of uitwerking
simpel te houden. Programma's maar ook ontwerpen van bijvoorbeeld websites zouden geen overbodige complexiteit moeten bevatten. Gebruikers willen en verwachten over het algemeen programma's waar ze eenvoudig mee uit de voeten kunnen. Voor websites geldt bijvoorbeeld dat je
bezoekers vast kan houden op een website wanneer je de KISS-principe toepast. Bewezen is dat een
goed opgezette pagina, zoals een homepagina of landingspagina, de conversie ratio verhoogt. Met
een goed opgezette pagina wordt in deze context een pagina bedoeld die volgens het KISS-principe is
opgezet. Door te veel informatie of elementen op een pagina te plaatsen die tot verschillende acties
kunnen leiden, wordt de bezoeker of gebruiker als het ware overspoeld met informatie met als gevolg dat hij of zij niet overgaat tot actie. In deze situatie zou je de focus moeten richten op een enkele doel en dus actie. Door de verschillende elementen op je pagina naar dat doel te laten verwezen
en andere overbodige elementen te elimineren, wordt de pagina simpel gehouden met als gevolg dat
een bezoeker eerder geneigd is over te gaan op actie. Andere bekende betekenissen van KISS zijn
onder anderen: Keep It Short and Simple; Keep It Small and Simple; Keep It Sweet and Simple; Keep It
Strictly Simple; Keep It Simple, Sweetie; Keep It Simple and Smart; Keep It Simple and Straightforward; Keep It Silly and Stupid.
Klachtenbehandeling – Vorm van after sales service. Wijze waarop de onderneming omgaat met
behandeling van klachten van afnemers. Twee belangrijke aspecten van klachtenbehandeling zijn: 1)
de organisatie van de behandeling zelf; 2) de terugkoppeling naar het beleid ten aanzien van inkoop,
productontwerp, kwaliteitscontrole, verpakking en communicatie.
Klachteninstantie – Zie ‘Geschilleninstantie’.
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) – De in de Wet op het financieel toezicht (Wft)
en bijbehorende nadere regelgeving bedoelde, door de minister van Financiën erkende buitengerechtelijke geschilleninstantie. Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, kortweg KiFiD genoemd, is opgericht door en groot aantal organisaties van financiële dienstverleners. Instituut waar
klachten over onder meer aangesloten verzekeraars en tussenpersonen kunnen worden ingediend,
die door de Ombudsman Financiële Dienstverlening en zo nodig de Geschillencommissie Financiële
Dienstverlening worden behandeld. Zie ook ‘Geschil’, ‘Geschilleninstantie’, ‘Geschillencommissie
Financiële Dienstverlening ‘.
Klantbeleving – De klantbeleving wordt gevormd door een verwachting die een klant heeft van een
organisatie of een merk en door perceptie van een directe en indirecte interactie met een organisatie
of merk. De klant heeft directe interactie met de producten, de diensten, de medewerkers en de
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processen van de organisatie. Elk bewust en onbewust contact met een organisatie of een merk kan
leiden tot een positieve of negatieve klantbeleving.
Klantenbinding – Het verschijnsel, dat ondernemers trachten eenmaal gewonnen klanten te behouden.
Klantenloop – De routing die een klant in een winkel neemt. Deze wordt beïnvloed door de volgorde
en plaatsing van de goederen in de winkel.
Klantenprofiel – Een omschrijving (naar segmentatiecriteria) hoe de eenheden van een doelgroep te
identificeren zijn.
Klantentrouw – Het verschijnsel dat afnemers steeds weer bij dezelfde leverancier kopen.
Klantentypen – Klanten zijn mensen met verschillende karakters, geaardheden etc. Op grond van
verschillende criteria kunnen indelingen gemaakt worden naar typen klanten.
Klantgerelateerde verkoopkosten – Dat deel van de verkoopkosten dat causaal kan worden toegewezen aan een bepaalde klant op grond van zijn gedrag binnen de verkooprelatie.
Klantgerichtheid (1) – Herkent behoeften en belangen van de klant en houdt hiermee in het handelen rekening. Onderzoeken van wensen en behoeften van de klant en hier ook naar handelen. Gedragsbeschrijvingen: a) Herkent behoeften en belangen van de (interne of externe) klanten. b) Houdt
in het handelen rekening met de behoeften en belangen van de klant. c) Toont respect voor de wensen van de klant en doet moeite om behoeften en belangen van de klant te onderzoeken. d) Komt
met voorstellen waarin nadrukkelijk rekening is gehouden met de belangen van de klant.
Klantgerichtheid (2) – (Klantvriendelijkheid, klantgezwichtheid). Klantgerichtheid is de individuele
ingesteldheid die nodig is om, door middel van actief luisteren: 1) Te willen horen wat de klant te
zeggen heeft; 2) De klant echt te willen helpen met zijn probleem; 3) De gevoelens van de klant te
kunnen aanvaarden; 4) Vertrouwen te hebben in het vermogen van de klant om zijn eigen gevoelens
tot uitdrukking te brengen. Klantgerichtheid verschilt van klantvriendelijkheid en klantgezwichtheid.
Klantvriendelijkheid geeft aan dat een klant bij wijze van spreken beleefd en met de glimlach aan de
deur kan worden gezet zonder dat hij geholpen is. Bij klantgezwichtheid wordt het belang van de
organisatie totaal ondergeschikt aan het belang van de klant en is de kans op ten ondergang groot.
Bij klantgerichtheid wordt op een gepaste wijze, rekening houdend met het belang van de klant en
van de organisatie, (mee) gezocht naar een oplossing voor de klant.
Klasse – Categorie of groep.
Klasse-interval – Breedte van een klasse. Een goed interval verkrijgt men door het verschil tussen de
hoogste en de laagste waarneming te delen door het aantal klassen en dit 'mooi' af te ronden.
Klassen – Groepen waarin een onoverzichtelijke massa gegevens wordt ingedeeld. In hoeveel klassen
de massa wordt ingedeeld, is afhankelijk van het feit of de frequentieverdeling die op basis van deze
klasse-indeling wordt gemaakt een goede indruk geeft van de massa. Een vuistregel is dat het aantal
klassen tussen 2 en 15 moet liggen.
Klassiek hiërarchisch model – Zie ‘Koopgedragmodellen’.
Klassieke conditionering – Een vorm van leren die plaats vindt in de oudere en lagere delen van de
hersenen. Zie ook ‘Pavlov’.
Klassieke hiërarchische modellen – Zie ‘Communicatiemodel’.
Klassieke keten – Distributiekanaal met als schakels fabrikant - grossier - detaillist - consument.
Klein molest – Bij veel verzekeringen (niet behorend tot de transportverzekeringsbranche) wordt
onderscheid gemaakt tussen 'groot molest' en 'klein molest'. Blijkens een door het Verbond van Verzekeraars bij de griffie van de arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage gedeponeerde tekst vallen
onder het begrip 'klein molest': terrorisme, sabotage, vordering, werkstaking, lock-out, bedrijfsbezetting, modelactie en rellen. Terwijl 'groot molest' in de regel als schadeoorzaak is uitgesloten van Verzekeringsdekking is 'klein molest' doorgaans wel meeverzekerd. Zie ook ‘Molest’.
Kleine gids, De – Een halfjaarlijks terugkerend naslagwerk van het voorlichtingscentrum Sociale Verzekeringen inzake de Nederlandse sociale zekerheid.
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Kleine steekproef – Een steekproef van niet meer dan 30 personen die men gebruikt om de validiteit
van de vragenlijst te bepalen of als vooronderzoek naar motieven van consumenten. Betrouwbaarheid is zeer gering. Engels: ‘Small sample’.
Kleineondernemersregeling (KO) – BTW-regeling voor ondernemers die, als ze de normale BTWregeling zouden toepassen, in een jaar niet meer dan € 1883 aan BTW zouden hoeven te betalen. Bij
de kleineondernemersregeling, wordt het bedrag dat een ondernemer aan BTW moet betalen verminderd of hoeft de ondernemer helemaal geen BTW te betalen.
Kleinhandel – Zie ‘Detailhandel’. Zie ‘Soorten handel’.
KLIC – Kabels en Leidingen Informatiecentrum
Klimaatrisico – Binnen de schadeverzekeringsbranche wordt de verandering van de klimatologische
omstandigheden beschouwd als een risico, dat van steeds grotere betekenis wordt. De toenemende
frequentie van natuurgeweld in de vorm van bijvoorbeeld orkanen wordt hieraan toegeschreven.
Ook binnen het levensverzekeringsbedrijf kent men een klimaatrisico.
Kliniekonderzoek – Zie ‘Consumer clinic’.
KLOZ – Kontaktorgaan Landelijke Organisaties van Ziektekostenverzekeraars
Klusjes – Hiermee wordt bedoeld: oppassen bij familie en kennissen, het wassen van auto’s, helpen
bij het rondbrengen van folders en huis-aan-huisbladen, helpen in de gezinshuishouding, helpen op
de kinderboerderij, enzovoort.
Knipbepaling – Een bepaling bij eindloonregeling die tot gevolg heeft dat je pensioenopbouw in feite
in twee delen wordt geknipt. De pensioenregeling kan bepalen dat een dergelijke knip wordt toegepast bij een substantiële verhoging of en substantiële verlaging van het (pensioengevend) salaris. Bij
een salarisverhoging zorgt de knipbepaling voor een matiging van de opbouw op basis van het eindloon.
Knoppenmeter – Een aan de televisie aangesloten computertje, officieel de Intomart persoonsmeter,
dat bij 700 huishoudingen in Nederland is geplaatst. Van elk gezinslid zijn de socio-economische gegevens in de computer opgenomen. Een gezinslid dat naar de televisie gaat kijken, moet zich via een
druk op de knop aan de meter identificeren. Vanaf dat moment registreert de knoppenmeter het
totale kijkgedrag: van zender wisselen, video opnemen, enzovoort. De knoppenmeter vraagt op bepaalde momenten om een waardering voor het bekeken programma. Deze waardering kan men via
de display opgeven. De centrale computer van AGB Intomart BV, die het onderzoek verzorgt, leest 's
nachts via de telefoon de ingetoetste gegevens en de geregistreerde gegevens af. Op die manier
worden de bereikgegevens ten aanzien van het kijkgedrag verkregen.
KOAG – Keuringsraad Openlijke Aanprijzing Geneeswijzen. Doelstelling: het bewaken van en toezicht
houden op communicatie-uitingen met betrekking tot geneeswijzen.
Koelschadeverzekering – Verzekering van bederfelijke waren die zijn opgeslagen in koel- en vrieshuizen. De verzekerde is gedekt tegen schade, waardevermindering of verliezen als gevolg van bederf,
uitsluitend ontstaan door het geheel of gedeeltelijk falen van de koel- of vriesinstallatie als direct
gevolg van een plotselinge en onverwachte beschadiging, onverschillig door welke oorzaak ontstaan
aan de koel- of vriesapparatuur, inclusief de daarbij behorende technische voorzieningen. Voorts is
er dekking bij een storing in de elektriciteitsvoorziening door brand of daarmee gelijk te stellen gevaar of ontploffing optredende in de elektriciteitscentrale en daaronder ressorterende voorzieningen
van het openbare elektriciteitsnet.
Koers – 1) De beurskoers van een aandeel {Financiering}. 2) De richting waarin het beleid van een
onderneming gaat {Organisatie en Management}.
Koersrisicoverzekering – Wanneer een verkoper een contract afsluit en daarin overeenkomt dat de
koopprijs moet worden voldaan in vreemde valuta loopt hij koersrisico. Wanneer de transactie over
een lange termijn loopt (2 jaar of meer) biedt de termijnmarkt onvoldoende mogelijkheden om het
koersrisico af te dekken. In dat geval kan hij een koersrisicoverzekering sluiten, bedoeld voor transacties betreffende de levering van kapitaalgoederen en diensten en voor de uitvoering van werken in
het buitenland, met een looptijd van tenminste twee jaar gerekend vanaf de dag, waarop de transacUitgeverij Streutker
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tie werd afgesloten, tot de laatste vervaldag conform de betalingsconditie. De dekking omvat alle
bedragen die na aanvang van de verzekering moeten worden betaald en daarbij wordt de passagekoers gegarandeerd, welke van kracht is op de dag direct voorafgaande aan de datum waarop de
dekking begon. Wanneer de afrekeningskoers lager is dan de garantiekoers keert de verzekeraar het
verschil uit. Blijkt de afrekeningskoers hoger te zijn dan de garantiekoers dient het verschil aan de
verzekeraar te worden overgedragen.
Koerswinst / koersverlies – Stijging of daling van de beurskoers op de effectenmarkt [%] {Financiering}. De term winst en verlies worden hier op ongebruikelijke wijze gehanteerd, omdat bij valuta en
andere prijzen niet over winst en verlies gesproken wordt, maar over stijging en daling. Zie ook valutawinst.
Kolommenbalans – Overzicht, bestaande uit achtereenvolgens proefbalans, saldibalans, resultatenrekening en (eind-)balans.
Kolommendiagram – Zie ‘Staafdiagram’.
Koning(in) – De benaming voor de regeerden, het staatshoofd, van een monarchie. Wordt soms ook
wel monarch genoemd.
Koninklijk Besluit – Wordt ook wel kortweg K.B. genoemd. Een aantal zaken kan de regering zonder
toestemming van het parlement zelf regelen. Gaat het om een regeling die slechts één persoon betreft, dan spreken we van een K.B.
Koninklijk Huis – De familieleden van de koningin die onder de ministeriële verantwoordelijkheid
vallen.
Koninklijke Familie – De familieleden van de koning(in).
Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB – De Koninklijke Nederlandse Toeristenbond
ANWB is een Nederlandse verkeers-, vervoers-, en hulporganisatie. De activiteiten die hieruit voortvloeien bestaan in grote lijnen uit: A) hulpverlener bij problemen; B) adviseur bij wegwijzer: informatie, advies en verkoop); C) belangenbehartiger. Meer in detail bestaan de diensten uit: 1) Wegenwacht, hulpverlening bij pech; 2) Alarmcentrale, een meldkamer op gebied van personen- of voertuighulp; 3) Trauma helikopters, de dochteronderneming ANWB Medical Air Assistance (MAA) biedt
medische hulp per helikopter bij zeer ernstige ongevallen; 4) Rechtshulp op het gebied van mobiliteit, recreatie en toerisme; 5) Advies en informatie op het gebied van auto, caravan & kamperen en
watersport; 6) ANWB Visa Card, betaalkaart; 7) Uitgeverij van o.a. reisgidsen, boeken, kaarten en
tijdschriften; 8) Bewegwijzering op lokale en provinciale wegen; 9) Verkeersinformatie voor regionale
en landelijke radiozenders; 10) Verkoop van relevante producten via ANWB winkels; 11) Rijopleidingen; 12) Verzekeringen; m) Reizen (Dochterondernemingen: FOX Vakanties, SNP-Natuurreizen, Pharos Reizen, Pin-High Golf, Cruise Travel, ANWB Kampeerreizen).
Koninkrijk – zie monarchie.
Konsumenten Kontakt – Doelstelling: door samenwerking van de aangesloten organisaties (de vakcentrales, Nat. Comité voor Gezinsorg., Ned. Ver. van Huisvrouwen, Coop. Ned.) de belangen behartigen van de consument.
Kooldioxide (CO2) – Koolstofdioxide blussers zijn geschikt voor het blussen van vloeistofbranden en
branden in onder spanning staande apparatuur. Het blussen gebeurt doordat de CO2 de zuurstof
verdringt. Om die reden mag er dus nooit in de richting van mensen gespoten worden! Bij gebruik
wordt het grote zwarte mondstuk van deze blussers erg koud (-80 graden Celsius) en daarom moet
de brandblusser altijd aan het handvat worden vastgehouden (want net als een te hoge temperatuur
kan een te lage temperatuur voor (ernstige) brandwonden zorgen). Een voordeel van een koolzuursneeuwblusser is dat de blusstof (CO2) bij gebruik geen reststoffen achterlaat, en daarom worden koolzuursneeuwblussers onder meer toegepast bij hoogwaardige elektronische apparatuur.
Koolzuurgas (CO2) – Zie ‘Kooldioxide’.
Koop-/aanneemsom – De koop-/aanneemsom is het bedrag waarvoor de projectontwikkelaar de
grond plus de te bouwen woning verkoopt.

Uitgeverij Streutker

336

Bedrijfskunde, Begrippenbank

Koopakte – Een koopakte is een koopovereenkomst van onroerend goed waarbij de koper een consument is en die schriftelijk moet worden vastgelegd. In de koopakte neemt men onder andere de
personalia, koopsom, gegevens van de woning en ontbindende bepalingen op.
Koopcentrum – Zie ‘Decision making unit’.
Koopcyclus – De tijd die verloopt tussen twee aankopen van een product.
Koopfrequentie – Het aantal aankopen van een persoon van een gegeven merk of product in een
bepaalde periode.
Koopgedrag – Segmentatievariabele waarbij men in aanmerking neemt de gebruikshoeveelheid, de
merkentrouw en de fase in het koopproces. Alle handelingen van een consument samenhangend
met de aankoop van een product. Onderdeel van het consumentengedrag. Zie ‘Aankoopgedrag’.
Engels: ‘Buying behaviour’.
Koopgedragmodellen – Modellen die de relatie attitude-koopbeslissing-koop proberen te verklaren.
We onderscheiden drie modellen: 1) Het klassiek hiërarchisch model: dit model gaat uit van een hiërarchie (dwingend voor te schrijven volgorde) van verschillende kennis-, waarderings- en gedragsintentiestadia die de consument doorloopt bij zijn koopbeslissing. Via zijn kennis van de producten die
hem bekend zijn (awareness set) selecteert hij producten waarvan de eigenschappen stroken met
zijn aankoopmotieven (consideration set). Hieruit selecteert hij een paar producten of merken die
zijn voorkeur hebben (evoked set) en uit deze beperkte groep wordt de uiteindelijke keuze gemaakt.
2) De low involvement-theorie: deze geeft het keuzegedrag weer van de producten waarbij de consument zich weinig betrokken voelt. De leertheorie van I.P. Pavlov is vooral voor deze producten van
betekenis. Onder invloed van reclame ontstaat passieve kennis over het product of de verschillende
merken. Op het moment van koop beïnvloedt deze kennis de koop beslissing van de consument. Pas
achteraf ontstaat er een positieve affectie met het gekozen merk; de kans dat de consument het een
volgende keer weer koopt, wordt dan groter (reinforcement). 3) De dissonantie-reductietheorie:
uitgangspunt is de cognitieve dissonantie die een koper van een (duurzaam) product krijgt onder
andere als hij nieuwe informatie krijgt die niet past bij bestaande attitudes. Zijn verschillen tussen
producten of merken moeilijk vast te stellen, dan moet de consument zijn eigen keuzecriteria bepalen. Tijdens het gebruik ontstaat waardering voor het product. De consument zoekt ook tijdens het
gebruik toch nog informatie om alsnog zijn keuze te rechtvaardigen, hetgeen tot een reductie van de
dissonantie leidt.
Koopgewenningsbijdrage – De koopgewenningsbijdrage is een subsidie die mensen die een huurwoning kopen krijgen om te wennen aan de in het begin hogere woonlasten. De regeling bestaat sinds 1
oktober 1997. Het huis moet minimaal één jaar verhuurd zijn geweest. De regeling heeft terugwerkende kracht tot 23 mei 1997 en is bedoeld voor mensen met lage en middeninkomens, die voor de
eerste keer een woning kopen.
Koopgewoonten – Min of meer vaste gedragspatronen van bepaalde of van alle kopers. Het gaat om
het kopen van bepaalde producten of merken, het kopen op bepaalde momenten en het kopen op
bepaalde plaatsen.
Koopintensiteit – Zie ‘Aankoopintensiteit’.
Koopintentie – Het serieuze plan om een product of merk te gaan kopen.
Koopintentie-onderzoek – Steekproef bij consumenten om de koopplannen van een bepaald product te weten te komen.
Koopkracht – De koopcapaciteit (in de zin van te besteden geld) van een individuele consument of
een groep van kopers in een gebied of een markt. De koopkracht is afhankelijk van inkomen, besparingen en consumptief krediet (Engels: ‘Purchasing power’).
Kooplust – Bereidheid om tot koop over te gaan (of om koopplannen te maken). Deze bereidheid
wordt sterk beïnvloed door economische verwachtingen.
Koopmanschappen – Verouderde benaming ter omschrijving van voor de verkoop bestemde of uit
anderen hoofde aanwezige zaken of hulpstoffen bij een bedrijf of onderneming. Kwam voor in branden inbraakpolissen.
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Koopmoment – Met koopmoment wordt verwezen naar de verschillende situationele segmenten die
ontstaan. In verschillende situaties of koopmomenten hebben dezelfde shoppers verschillende behoeften. Daarom spreekt men ook van de ‘momentconsument’ of van de ‘kameleonconsument’.
Koopmotief – De consument beleeft een gevoelde behoefte als een tekort. Dit tekort vormt voor
hem een probleem dat hij kan oplossen door het kopen van een product. De beleving van het tekort
vormt het koopmotief, de reden voor de consument om een bepaald product of merk te gaan kopen:
vervanging, prijs, status.
Koopmotieven – Gezochte nuttigheden (benefits sought), een specifiek segmentatiecriterium dat
voor een bepaald product tot een homogeen segment kan leiden.
Koopovereenkomst – Overeenkomst waarbij de ene partij zich verbindt een goed te leveren en de
andere partij zich verbindt daarvoor de overeengekomen prijs te betalen. Als beide partijen het eens
zijn geworden over zaak en prijs, wordt de overeenkomst geacht gesloten te zijn. De eigendom gaat
pas over bij levering. De verkoper is gehouden tot vrijwaring. De factuur bevat naast de namen van
koper en verkoper een omschrijving van het verkochte goed, aantallen en colli, de prijs per eenheid,
eventuele kortingen, leveringscondities, tijdstip van levering en betalingscondities. Zie ook ‘Leveringscondities’.
Koopproces (1) – Het koopproces op de industriële markt kent, net als het koopproces van de consument, een aantal stadia. Deze zijn, vooral in de new task buy-situatie: 1) probleemherkenning: wat
is er nodig; 2) productspecificatie: wat moet worden gespecificeerd; 3) zoeken naar mogelijke leveranciers: wie kunnen; 4) vragen van offertes: wie kunnen wat; 5) keuze van leverancier: wie levert; 6)
evaluatie: hoe was de levering.
Koopproces (2) – Opeenvolgende fasen die doorlopen worden vanaf het ontstaat van een behoefte
tot aan uiteindelijke koop en de gevoelens na de koop. Omdat: 1) ontstaan van de behoefte; 2) zoeken naar informatie; 3) evalueren van alternatieven; 4) koop; 5) gevoelens na de koop. Zie ‘Consumentenbeslissingsproces’.
Kooprollen – In het industriële koopproces onderscheiden we o.a. gebruiker en beïnvloeder. Zie ‘Decision making unit’.
Koopsom (1) – De ineens te betalen premie voor de gehele duur van een overeenkomst van levensverzekering.
Koopsom (2) – De koopsom is het bedrag dat u betaalt voor de aankoop van een woning. De koopsom wordt zowel in letters als in cijfers in de koopakte opgenomen.
Koopsommensysteem – Systeem waarbij het in het vooruitzicht gestelde pensioen jaar voor jaar
voor een al dan niet gelijk deel wordt ingekocht.
Koopsubsidie – Met koopsubsidie wil de overheid het eigen woningbezit bevorderen. De regels voor
koopsubsidie zijn vastgelegd in de Wet Bevordering Eigenwoningbezit (BEW). Wanneer een aanvrager voldoet aan de voorwaarden, kan hij een subsidie in de vorm van maandelijkse bijdrage in de
hypotheeklasten ontvangen. Per 1 januari 2007 is de wet BEW aangepast. De inkomens- en koopprijsgrenzen zijn verruimd, zodat meer mensen in aanmerking komen voor koopsubsidie. Verder zijn
de regels vereenvoudigd, doordat wordt aangesloten bij de voorwaarden van de Nationale Hypotheek Garantie. Het budget voor koopsubsidie is beperkt. Is het budget op, dan worden geen aanvragen meer in behandeling genomen.
Koopverwantschap – Diverse goederen in het assortiment die op dezelfde wijze worden gekocht.
Koopwaardig zijn – Een product is koopwaardig, indien het fysieke product plus toegevoegde waarde
in de ogen van de consument de prijs plus overige offers waard is.
Koper – Er zijn drie typen van kopers van immateriële activa (bron: SRA): 1) Strategische koper:
(rechts)persoon die streeft naar maximale zeggenschap teneinde het integratieproces met eigen
bedrijfsonderdelen optimaal te maken; 2) Financiële koper: (rechts)persoon die streeft naar zeggenschap zonder uit te zijn op het gebruik van de activa; 3) Industriële koper: (rechts)persoon die streeft
naar het integreren van de activa, de locatie, de klanten of het marktaandeel.
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Kopersmarkt (1) – Eng.: Buyers' market. Markt waarin de marktomstandigheden gunstig zijn voor de
koper omdat het aanbod de vraag overtreft. Zie ook ‘Verkopersmarkt’.
Kopersmarkt (2) – Van een kopersmarkt is sprake als er een relatief groot aanbod van koopwoningen
is tegen een geringe vraag naar koopwoningen. In deze markt zullen verkopers concessies moeten
doen om kopers te interesseren.
Kopersprofiel – Een beschrijving van de koper op basis van socio-economische of psychologische
aspecten.
Koppelverkoop (1) – Er is sprake van koppelverkoop, wanneer de leverancier de verkoop van een
bepaald product afhankelijk stelt van de koop van een ander, onderscheiden product van de leverancier of van iemand die door de leverancier is aangewezen. Het eerste product wordt het "koppelende" product genoemd, en het tweede product het "gekoppelde" product. Wanneer de gekoppelde
verkoop niet objectief gerechtvaardigd wordt door de aard van de producten of door het handelsgebruik, kan een dergelijke praktijk een misbruik van een machtspositie zijn. Vanuit mededingingsoogpunt kan een dergelijke overeenkomst, waarbij de verkoop van een bepaald product afhankelijk
wordt gesteld van de koop van een ander, onderscheiden product, de mededingingsregels schenden.
Koppelverkoop (2) – Het verkopen van artikelen met grote afzetverwantschap in een verpakking en
de indruk wekken dat de combinatie goedkoper is dan de enkelvoudige aanbiedingen. Vorm van
meervoudige prijzen.
Kort kanaal – Distributiekanaal met als schakels: producent-detaillist-consument.
Kort vreemd vermogen – Alle schulden die een onderneming binnen een jaar na de balansdatum
moet betalen. Zie ook ‘Vlottende passiva’, ‘Kortlopende schulden’.
Korte termijnplanning – Planning voor een periode van maximaal 2 jaar, meestal alleen de begroting
voor het volgende jaar.
Korte termijnverzekering – Verzekeringen worden in de regel gesloten voor de periode van een jaar
of langer. Wanneer de verzekeringsduur korter is, en is aangepast aan de korte duur waarvoor verzekeringsdekking door de verzekerde verlangd wordt (dit kan enkele uren, dagen of maanden zijn),
spreekt men van een korte termijnverzekering. De (korte termijn-)premie voor zo'n verzekering is
niet gelijk aan het pro rata gedeelte van de jaarpremie, maar hoger met het oog op de administratiekosten. Indien een verzekering met normale verzekeringstermijn (een jaar) tussentijds beëindigd
wordt, wordt eveneens een korte termijnpremie in rekening gebracht. Deze kan worden afgelezen
op de zogenaamde 'korte termijnschaal'.
Korting – 1) Reductie in de prijs: bedrag waarmee de werkelijke prijs lager ligt dan de officiële prijs
[euro/stuk]. Percentage dat op de officiële prijs in mindering gebracht mag worden [geen eenheid,
want het is de verhouding tussen twee eenheden die beide zijn uitgedrukt in euro/stuk].
Korting à contant – Zie ‘Korting contante betaling’.
Korting contante betaling – Korting die men krijgt door binnen bepaalde tijd te betalen.
Korting partnerpensioen – In een aantal pensioenregelingen geldt dat het partnerpensioen met 2,5%
wordt gekort voor ieder jaar dat de partner meer dan 10 jaar jonger is dan de deelnemer aan de regeling. De Commissie Gelijke Behandeling heeft hier overigens bezwaar tegen.
Korting voor contant – Korting op het factuurbedrag die wordt verstrekt (ontvangen) bij betaling
binnen een bepaalde periode na de factuurdatum.
Kortingcoupons – Bonnen waarmee bij inlevering korting wordt verkregen op bepaalde artikelen.
Kortingen – Inkoopcondities waardoor men een lagere prijs betaald dan normaal. Voorbeelden: korting voor contant, kwantumkorting, bonusregeling, seizoenkorting, enzovoort. Zie ‘Prijskortingen’.
Kortingswinkel – Zie ‘Discounter’.
Kortlopend krediet – Verleende kredieten waarvan de looptijd korter is dan een jaar.
Kortlopende schulden – Alle schulden die een onderneming binnen een jaar na de balansdatum
moet betalen. Zie ook ‘Vlottende passiva’, ‘Kort vreemd vermogen’. Zie ‘Balans’.
Kostbaarhedenverzekering – Verzekering voor kostbaarheden zoals juwelen, edelstenen, sieraden,
gouden en zilveren objecten, kunstvoorwerpen, instrumenten, fotografische apparatuur en dergelijUitgeverij Streutker
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ke. De dekking geschiedt op all risks basis, met andere woorden alle van buiten komende onheilen
zijn gedekt, tenzij specifiek uitgesloten. De verzekerde bedragen voor juwelen e.d. worden meestal
vastgesteld op basis van vaste taxatie en voor instrumenten en apparatuur op basis van evenals of
taxatie. Sommige verzekeraars voeren speciale kostbaarhedenverzekeringen voor bepaalde kostbaarheden (fotografische apparatuur, kunstvoorwerpen, antiquiteiten e.d.).
Kosten (1) – 1) Waarde die een ondernemer opoffert bij de ruil van zijn product tegen geld [euro/periode] {Externe Verslaggeving} (vormt een begrippenpaar met opbrengsten). 2) Bedragen die in
mindering komen op de brutowinst [euro/periode] {Interne Verslaggeving}. Synoniem: bedrijfskosten. Kijk voor een toelichting bij: bedrijfseconomische-modellen.nl. 3) Waarde die een ondernemer
opoffert tijdens het productieproces [euro/periode] {Kostencalculatie}. Synoniem: werkelijke kosten.
4) Toename van de waarde van de productie tijdens het productieproces [euro/periode] {Kostencalculatie}. Synoniem: toegestane kosten. 5) Toegestane kosten toegerekend aan een eenheid product
[euro/stuk] of een project [euro/project] {Kostencalculatie}. Synoniem: kostprijs. 6) Misconceptie:
Werkelijke kosten toegerekend aan een eenheid product [euro/stuk] of een project [euro/project]
{Kostencalculatie}. 7) Misconceptie: Het bedrag dat een ondernemer uitgeeft bij aanschaf van de
productiemiddelen [bedrag gemeten in euro]. Men gebruikt de term in de betekenis van uitgaven
(aanschafkosten, installatiekosten, sloopkosten, emissiekosten, etc.). 8) Misconceptie: Uitgaven in
niet-commerciële organisaties. Men gebruikt de term ‘kosten’ daar waar het om lasten gaat. 9) Misconceptie: Uitgaven in de huishouding. Men gebruikt de term ‘kosten’ daar waar het gaat om betalingen [bedrag gemeten in euro] {Juridisch en volksmond}. 10) Nadelen in materiële of immateriële
zin die voortvloeien uit een project [diverse eenheden] (vormt dan een begrippenpaar met baten)
{Openbare financiën}.
Kosten (2) – In geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden: 1)
complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen
bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik, energieverbruik en onderhoudskosten. Oudere machines zijn vaak minder economisch ten aanzien van deze kosten; 2) directe kosten: kosten die direct op grond van een oorzakelijk
verband aan de eindproducten kunnen worden toegerekend; 3) indirecte kosten: kosten die niet
direct op grond van een rechtstreeks oorzakelijk verband kunnen worden toegerekend aan de eindproducten. Zie ook ‘Kostenverbijzondering’; 4) initiale kosten: kosten die moeten worden gemaakt
voor de invoering van een nieuw product, nieuwe verkoopmethoden of nieuwe productiemethoden.
Ze kunnen worden gesplitst in technisch initiale kosten en commercieel initiale kosten; 5) variabele
kosten: kosten die in hun totaliteit afhankelijk zijn van de productieomvang. De afhankelijkheid kan
proportioneel, progressief of degressief zijn. De trapsgewijs variabele kosten gaan trapsgewijs omhoog wanneer de productieomvang stijgt als gevolg van een beperkte deelbaarheid van bepaalde
productiemiddelen; 6) vaste kosten of overheadkosten: kosten die gedurende een bepaalde periode
in hun totaliteit onafhankelijk zijn van de productieomvang.
Kosten fysieke distributie – Hieronder vallen: 1) kosten verbonden aan het houden van voorraad,
waaronder handlingkosten, ruimtekosten, verwarmingskosten, koelkosten, kosten voor airconditioning, verlichtingskosten, rentekosten, huur, enzovoort; 2) kosten verbonden aan extern transport; 3)
kosten verbonden aan intern transport; 4) kosten verbonden aan de administratieve afhandeling van
transport en voorraad en kosten van overhead
Kosten koper – Bij de aankoop van een woning betaalt u naast de koopsom ook andere kosten en als
deze kosten voor rekening van de koper zijn heet dit kosten koper. Bij vrij op naam komen de kosten
voor de verkoper. Deze kosten bestaan uit het opmaken van de notariële transportakte en de inschrijving van deze akte in de registers, alsmede de verschuldigde overdrachtsbelasting (6%). Deze
kosten komen samen vaak op ongeveer 10% van de koopsom. Vaak worden bestaande woningen op
basis van kosten koper verkocht, waar nieuwbouwwoningen meestal vrij op naam worden verkocht.
Kosten per 1000 – Reclamekosten per 1000 bereikte personen/confrontaties.
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Kosten-, Omzet- en Neutrale rekeningen – Typen rekeningen die in verband met de omzetbelasting
bij het 'aanmaken' van de grootboekrekeningen in de stamgegevens van een geautomatiseerde
boekhouding worden onderscheiden.
Kosten-/batenanalyse – Het streven zowel de kosten als de baten van verschillende activiteiten op
geld te waarderen om ze onderling vergelijkbaar te maken.
Kostenbesparingen – Misconceptie: Vermindering van de uitgaven in een niet-commerciële organisatie.
Kostenbewust handelen - Denken en handelen gericht op optimale benutting van tijd, geld en andere middelen; afweging van financiële consequenties en aandacht voor beperking van kosten. Gedragsbeschrijvingen: a) Denkt op zakelijke wijze na over de inzet van mensen en middelen. b) Weegt
kosten en rendement goed tegen elkaar af. c) Denkt na over financiële consequenties van plannen en
acties. d) Streeft naar beperking van kosten.
Kostendekking – Zie ‘Cost recovery’.
Kostendragers – 1) Eindproducten waaraan de kosten vanuit de kostenplaatsen worden toegerekend. Dit veronderstelt dat de indirecte kosten in een onderneming via kostenplaatsen worden geordend en verdeeld. {Kostencalculatie}. 2) Activiteiten waaraan de kosten worden toegerekend voordat
ze worden verbijzonderd naar de eindproducten. Bij Activity Based Costing zijn er geen kostenplaatsen die als basis voor de ordening en verdeling van kosten gelden, maar uitsluitend activiteiten. Deze
gelden dan als kostendragers. {Kostencalculatie}
Kostengeoriënteerde prijszetting – Verkoopprijs wordt (mede) bepaald door de kosten die voor het
product zijn gemaakt.
Kostenplaatsen – Organisatorische eenheden in een onderneming waar de verdeling van de kosten
zich op richten kan. Voor het verdelen van indirecte kosten kiest men verdeelsleutels (bijvoorbeeld
het aantal vierkante meters in een bedrijf) als basis om (bijvoorbeeld de huurkosten) toe te rekenen
aan afdelingen. Men onderscheidt doorgaans drie soorten kostenplaatsen: 1) hulpkostenplaatsen
(geen zelfstandige afdelingen, maar vanuit de organisatie als eenheid aangemerkt); 2) zelfstandige
kostenplaatsen (wel zelfstandige afdelingen, maar geen directe relatie met de eindproducten); 3)
hoofdkostenplaatsen (zelfstandige afdelingen die de eindproducten voortbrengen en dus de indirecte kosten verder kunnen toerekenen aan de eenheden product die zij voortbrengen). Een kostenplaats levert bepaalde prestaties en is onderdeel van een bedrijf. Een kostenplaats is niet per definitie een afdeling.
Kostenplaatsenmethode – Het verbijzonderen van kosten naar de verschillende onderdelen van het
bedrijf. Zie ‘Productie centra methode’. Zie ‘Kostenverbijzondering’.
Kostensoorten (1) – Groepen kosten die voortvloeien uit de aanwending van bepaalde categorieën
productiemiddelen. We kunnen de volgende indeling maken: 1) de kosten van de grond; 2) de kosten
van grond- en hulpstoffen; 3) de kosten van de menselijke arbeid; 4) de kosten van diensten van derden en belastingen; 5) de kosten van duurzame productiemiddelen; 6) de rentekosten.
Kostensoorten (2) – Uitsplitsing van de kosten naar hun ontstaansbron tijdens het bedrijfsproces:
grondstoffen, arbeid, afschrijving op vaste activa, gebruik van grond, diensten van derden, belastingen die de kostprijs verhogen en geleend geld. De categorie geleend geld (in casu: interestkosten)
neemt een bijzondere plaats in, omdat zij herverdeeld kan worden over de andere kostensoorten
vanwege het beslag op vermogen dat gekoppeld kan worden aan de ontstaansbronnen. Elke van
deze kostensoorten kan vervolgens toegerekend (c.q. verbijzonderd) worden naar een indeling op
basis van de functie die zij hebben in het bedrijfsproces: de functionele kosten.
Kostenverbijzondering – Het toerekenen van de kosten aan de eenheden product. Bij sommige kostensoorten is direct een verband te leggen met eenheden product (directe kosten) en bij anderen
moet dat gebeuren door de kosten toe te rekenen aan afdelingen (indirecte kosten).
Kostenverbijzondering – Zo goed mogelijke verdeling van de indirecte kosten over de eindproducten. Bij de indirecte kosten bestaat immers geen rechtstreeks oorzakelijk verband tussen kosten en
eindproduct. De verschillende methoden die hiervoor zijn ontwikkeld zijn: 1) de deelcalculatie: de
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totale kosten worden gedeeld door het aantal producten en het aldus gevonden bedrag wordt als
kosten aan elk afzonderlijk product toegerekend. Dit kan alleen bij massafabricage van één product,
want dan zijn er geen indirecte kosten; 2) de equivalentiecijfermethode: het ene product wordt uitgedrukt in equivalenten van een ander product. Dit kan alleen als er productietechnisch veel verwantschap tussen de producten bestaat; 3) de primitieve opslagmethode: de indirecte kosten worden toegerekend op basis van een opslagpercentage op de directe kosten; 4) de methode van het
machine-uurtarief: de indirecte kosten die betrekking hebben op machines worden per machine
verzameld en aan de producten toegerekend naar rato van het tijdsbeslag dat die producten op de
machines leggen; 5) de kostenplaatsenmethode of productiecentramethode: de indirecte kosten
worden stapsgewijs via kostenplaatsen aan de eindproducten toegerekend.
Kostprijs (1) – 1) Toegestane kosten berekend per eenheid product bij massaproductie [euro/stuk]
{Kostencalculatie}. Synoniem: standaardkostprijs. Kijk voor een toelichting bij: bedrijfseconomischemodellen.nl. 2) Verwachte kosten berekend per eenheid product bij stukproductie [euro/stuk] {Kostencalculatie}. Dit hoeven dus niet toegestane kosten te zijn. 3) Som van de inkoopprijs en de verwachte kosten per eenheid product in een handelsonderneming [euro/stuk] (NB Een handelaar ziet
de inkoopprijs niet als kosten, want anders is het niet mogelijk een brutowinst te berekenen) {Kostencalculatie}. Zie ook: bedrijfseconomische-modellen.nl. 4) Misconceptie: de prijs die in het verleden is betaald voor vaste of vlottende activa {Externe Verslaggeving} [euro]. In het kader van IFRS is
inmiddels de term ‘fair value’ geïntroduceerd als alternatieve waardemaatstaf in de jaarrekening.
Synoniemen: aanschafprijs, historische prijs, historische kostprijs of verkrijgingsprijs. Deze synoniemen zijn minder gebruikelijk, omdat ‘kostprijs’ makkelijker in het gehoor ligt, ook al is dat niet correct. 5) Misconceptie: de transactiewaarde van een overeenkomst, onafhankelijk of die gaat over
passiva of activa. Dus financiële instrumenten die tot de activa of passiva behoren en die op de balans geplaatst zijn op basis van de overeengekomen prijs plus de uitgaven voor bemiddeling en dergelijke [euro] {Externe Verslaglegging}. 6) Misconceptie: de reële waarde (fair value), in casu de prijs
die op het moment van aanschaf moet worden betaald, c.q. de vervangingswaarde. 7) Misconceptie:
inkoopwaarde van de afzet {Boekhouden} [euro per periode], o.a. in de term Kostprijs Verkopen bij
de handelsonderneming. 8) Misconceptie: werkelijke kosten toegerekend aan een eenheid product
[euro/stuk]. 9) Misconceptie: verkoopprijs {Volkstaal} [euro]. Men vraagt ‘ Wat kost dat?’, als men de
verkoopprijs wil weten.
Kostprijs (2) – Per eenheid product in geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen.
We onderscheiden: 1) de differentiële kostprijs: indien de vaste kosten bij een incidentele extra order buiten beschouwing blijven, neemt men naast de variabele kosten de noodzakelijke meerkosten
van deze extra order in de kostprijs op. Uitgedrukt per eenheid product vormt het totaal van variabele kosten en meerkosten de differentiële kostprijs van dat product; 2) de integrale kostprijs: de som
van vaste en variabele kosten uitgedrukt per eenheid product; 3) de standaardkostprijs: de som van
de toegestane offers per eenheid product. De standaardhoeveelheid van de opgeofferde productiemiddelen per eenheid product wordt vermenigvuldigd met de standaardprijs. De standaardkostprijs
is in de praktijk veelal gelijk aan de integrale kostprijs.
Kostprijs van de afzet – 1) Waardering van de afzet tegen toegestane kosten [euro/periode] {Kostencalculatie}. Zie het model voor de uitsplitsing van het voorcalculatorische bedrijfsresultaat en het
nacalculatorische bedrijfsresultaat. Synoniem: kostprijs verkopen {Bedrijfsadministratie}. Synoniem:
afzet tegen kostprijs {Kostencalculatie}. 2) Misconceptie: waardering van de afzet tegen directe fabricagekosten {Externe Verslaggeving}. 2) Misconceptie: waardering van de afzet tegen werkelijke kosten.
Kostprijs van de omzet – 1) Kostprijs van de omzet {Kostencalculatie}zou moeten zijn: kostprijs van
de afzet. 2) Werkelijke kosten van de afzet bij bedrijven met stukproductie [euro/periode] {Externe
Verslaggeving, zie: model F en model H }.
Kostprijs verkopen – 1) Waardering van de afzet tegen de inkoopprijs in een handelsonderneming
[euro/periode] {Bedrijfsadministratie}. 2) Waardering van de afzet tegen de commerciële kostprijs
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[euro/periode] {Interne Verslaggeving}. Synoniem: kostprijs van de afzet. 3) Misconceptie: waardering van de afzet tegen fabricagekostprijs [euro/periode] {Bedrijfsadministratie}. 4) Misconceptie:
waardering van de afzet tegen werkelijke kosten [euro/periode] {Externe Verslaggeving}. Synoniem:
kostprijs van de omzet
Kostprijs-plus-methode (mark-up pricing) – De inkoopprijs wordt verhoogd met een vast opslagpercentage. De verkoopprijs wordt dus vastgesteld door op de integrale kostprijs een winstopslag te
leggen. Voorbeeld: Een meubelmaker berekent de prijs van de meubels door de inkoopsprijs van de
materialen te verdubbelen (100% mark-up). Dit is het meest traditionele economische prijsmodel.
Gemaakte kosten worden in rekening gebracht met een opslag voor de winstmarge. Economisch
gezien een logische, en over het algemeen ook een eerlijke prijsmethode. Uit onderzoek van bureau
Heliview blijkt dat van de Nederlandse ondernemingen ruim een derde zich in de eerste plaats laat
leiden door kostprijsinformatie.
Kostprijsverhogende belastingen – Deze belastingen werken (kost)prijsverhogend. De ondernemer
probeert deze kosten af te wentelen op de koper, waardoor de aanbodcurve (naar links/naar boven)
verschuift. Voorbeelden zijn: onroerendezaakbelasting (OZB) voor het bedrijfspand, motorrijtuigenbelasting voor de bedrijfsauto’s, precariorechten die geheven worden voor onder andere het mogen
ophangen van reclameborden boven gemeentegrond, rioolbelasting, milieubelasting, enzovoort.
Koude schade – Schade die wel op een brandverzekering gedekt is, maar waarbij geen brand ontstaat (koude explosie, blikseminslag, val van een vliegtuig).Schade niet vallend onder het begrip
brandschade (warme schade). Een explosie of een vallend vliegtuig kan koude schade veroorzaken
aan een object zonder brand. Dergelijke koude schade kan onder een brandpolis meeverzekerd worden en is onder een uitgebreide gevarenpolis standaard gedekt. Zie ook ‘Combinatiepolis’, ‘Ontploffing’, ‘Vliegtuigschade’.
KPI – Zie Kritische prestatie-indicatoren.
Krediet – 1) Geld uitlenen aan iemand onder de afspraak dat die ander dat geld later terug betaalt
{Algemene Economie}. 2) Uitstel van betaling {Spreektaal}. 3) Afspraak om enige tijd na de levering
van goederen of diensten te betalen (meestal is er een maximale betalingstermijn aangegeven) {Financiering}. 4) Lening van de bank tot een bepaald maximum; het bedrag kan herhaalde malen worden opgenomen en weer afgelost, zolang het maximum niet wordt overschreden [euro] {Financiering}. Synoniem: rekening courant.
Kredietbeperking (1) – Een korting voor contante betaling in omgekeerde zin. Bij betaling binnen 8
dagen mag de afnemer de op de factuur vermelde I à 2 % 'kredietbeperking' van het factuurbedrag
aftrekken.
Kredietbeperking (2) – Een procentuele opslag bij vertraagde betaling van het leverancierskrediet.
Kredietbeperkingstoeslag – Toeslag op het factuurbedrag die vervalt bij betaling binnen een bepaalde periode na de factuurdatum.
Krediethypotheek – Bij een krediethypotheek is het mogelijk een hypotheek te laten vestigen op een
woning, zonder dat er op dat moment al een lening is afgesloten. Deze vorm wordt voornamelijk
gebruikt als zekerheid bij kredieten in rekening-courant. Dit zijn kredieten waarvan de geldnemer tot
een vooraf afgesproken maximum gebruik kan maken. Als het krediet volledig is afgelost vervalt het
hypotheekrecht niet. De hypotheekakte bevat geen aflossingsschema en de klant kan steeds krediet
opnemen.
Krediettermijn – De termijn dat een bedrijf gemiddeld gebruikt om crediteuren te betalen.
Kredietverzekering – Verzekering die dekking verleent voor bedrijven tegen de schade die ontstaat
door insolventie of langdurig in gebreke blijven van hun klanten aan wie goederen zijn geleverd of
diensten zijn verleend. Het is in feite een verzekering tegen dubieuze debiteuren. Kredietverzekeringen worden alleen geaccepteerd voor transacties tussen bedrijven of instellingen onderling.
Kringloopmodel van de economie – Zie ‘Economische kringloop’.
Kritieke pad – Het langstdurende traject van de totale projectduur. Het bepaalt wanneer het project
op z'n vroegst gereed kan komen.
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Kritieke succesfactoren – Factoren of beleidsaccenten die voor het politiekorps bepalend zijn voor
het behalen van de organisatiedoelen op langere termijn – de strategische doelen – en die verbonden zijn aan de missie van de organisatie. Per resultaatgebied van het EFQM/INK/CAFmanagementmodel (klanten en leveranciers, medewerkers, maatschappij en bestuur en financiers)
zal de korpsleiding deze kritieke factoren moeten benoemen en met elkaar in balans moeten brengen. Ook wel succesbepalende factoren genoemd.
Kritisch denken – Kritisch denken betekent dat je onafhankelijk van anderen informatie analyseert
en beoordeelt. Je komt door zorgvuldig na te denken tot je eigen, gefundeerde conclusies. De eisen
die daarbij aan je gesteld worden, verschillen al naargelang het niveau van je functie of opleiding.
Kritische afzet – Ook wel break-even-punt. Die afzet waarbij de omzet (afzet prijs) net voldoende is
om de vaste en variabele kosten te dekken.
Kritische prestatie-indicatoren – Instrumenten die het mogelijk maken om te meten of de kritische
succesfactoren in de hand gehouden worden, bijvoorbeeld het aantal uren dat werknemers een cursus volgen of het niveau van de opleidingen die ze behaald hebben. Deze instrumenten geven een
indicatie van de situatie, zonder dat zij succes garanderen.
Kritische succesfactoren – Factoren waarvan het slagen of mislukken van een activiteit of onderneming vanaf hangt. KSF hebben meestal betrekking op kwaliteit, prijs, benodigde levertijd, e.d.
Kromme van Gauss – Zie ‘Curve van Gauss’, ‘Normale verdeling’.
Kruimelpad – Een kruimelpad is een navigatiestructuur die vaak wordt toegepast bij websites. Voor
meer informatie zie breadcrumb.
Kruiselasticiteit – De procentuele verandering in gevraagde hoeveelheid van goed x gedeeld door de
procentuele prijsverandering van product y.
Kruislingse elasticiteit – Reactiemaat die aangeeft hoe gevoelig de vraag naar een product is voor
prijsveranderingen in substitutie- of complementaire goederen. De % verandering in de gevraagde
hoeveelheid van product A gedeeld door de % verandering in de prijs van product B. Zie ‘Elasticiteiten’.
Kruislingse premiebetaling – Als men gescheiden privévermogens heeft is het verstandig kruislings
premie te betalen voor een overlijdensrisicoverzekering. De premies voor de overlijdensrisicoverzekering mogen namelijk niet onttrokken worden aan het vermogen van de verzekerde om heffing van
successierecht te voorkomen. Het opnemen van de verschuldigdheid van de premies in de polis is
voldoende. Het hoeft niet daadwerkelijk betaald te worden vanuit de rekening van de partner. Verder moet het samenlevingscontract of de huwelijkse voorwaarden deze constructie wel dragen.
Kruisposten – Grootboekrekening die wordt gebruikt als geld wordt overgebracht van de kas naar de
bank en omgekeerd.
Kruistabel – Hulpmiddel voor de weergave van meerdere variabelen. Een kruistabel bestaat altijd uit
rijen en kolommen.
KSF – Zie Kritische succesfactoren.
Kudos – Kudos (of iets beroemd of veelbesproken is) zijn punten die aan een document op het internet kunnen worden gegeven. Het woord Kudos wordt onder andere gebruikt voor social bookmarking in online communities en social media. Hoe meer kudos een artikel krijgt hoe meer waardering
dat het heeft. Verder werden Kudos gebruikt in de Racegame Project Gotham Racing, door fraai door
de bocht te slippen kon je "Kudos" scoren. GeenStijl gebruikt Kudos bijvoorbeeld als punten systeem
voor Dumpert. De Kudos kunnen ook weer gebruikt worden als onderdeel van een algoritme om te
bepalen of een artikel of bestand populair is. Als men ook kijkt of de kudo's recent zijn dan kan actualiteit toegevoegd worden en kan een artikel dat recent veel kudos krijgt als populair nieuwsitem getoond worden.
Kunstvoorwerpenverzekering – Verzekering speciaal voor kunstvoorwerpen, tijdens verblijf en, indien speciaal meeverzekerd, vervoer. De dekking geschiedt op all risks basis, met andere woorden
alle van buiten komende onheilen zijn gedekt, tenzij specifiek uitgesloten (zoals eigen bederf, geleidelijk inwerkende invloeden, schade en vraat door insecten en ongedierte, molest en atoomkernreUitgeverij Streutker
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acties). De verzekerde bedragen worden meestal vastgesteld op basis van vaste taxatie. Sommige
verzekeraars verzekeren kunstvoorwerpen op basis van een kostbaarhedenverzekering.
Kurt Lewin – (Mogilno, 9 september 1890 - Newtonville, 12 februari 1947) was een van de oprichters
van de gestaltpsychologie. Hij is geboren in Duitsland, waar hij in 1914 zijn Ph.D. aan de universiteit
van Berlijn haalde. In 1932 verhuisde hij naar de Verenigde Staten, waar hij professor voor kinderpsychologie werd aan de universiteit van Iowa. Ook was hij er directeur van het onderzoekscentrum
voor groepsdynamica aan het technologische instituut van Massachusetts.
Kwade trouw – In deze situatie heeft kwade trouw te maken met ‘bezit’. Bezit is het houden van een
goed voor zichzelf in tegenstelling tot het houden van een goed voor een ander, detentie. Doorgaans
gaan bezit van het goed en recht op het goed samen. Zij worden bijvoorbeeld gescheiden door diefstal: de dief is wel bezitter (te kwader trouw) maar geen rechthebbende op het goed.
Kwalificatiedossier – Set van verschillende kerntaken, werkprocessen en competenties die samen
een opleiding vormgeven en waar een diploma aan vast hangt.
Kwalificatiewinst – Als meer deelnemers met een diploma de opleiding verlaten óf als meer deelnemers van het mbo doorstromen naar het hbo, spreekt men van kwalificatiewinst.
Kwalitatief marktonderzoek – Vorm van marktonderzoek die gericht is op het vaststellen van de
aspecten die een rol spelen bij het handelen van de consument. Het doel is het verkrijgen van een
antwoord op het "waarom" en niet het verkrijgen van cijfers.
Kwalitatief onderzoek – Verzamelwoord voor allerlei vormen van marktonderzoek die een verklaring
moeten geven voor geconstateerde verschijnselen. Bij kwalitatief marktonderzoek wil men te weten
komen wat de consument beweegt, hoe hij tot zijn beslissing komt, en welke overwegingen hierbij
een rol spelen.
Kwalitatieve aansprakelijkheid – Hiervan is sprake wanneer iemand aansprakelijk is, niet voor een
onrechtmatige daad die hij zelf heeft gepleegd, maar in een bepaalde hoedanigheid (als ouder, werkgever, bezitter van een dier of roerende of onroerende zaak), waarbij het niet ter doet of de in kwaliteit aangesprokene schuld heeft en of de schade hem kan worden toegerekend volgens de in het
verkeer geldende opvattingen.
Kwalitatieve bereikgegevens – De relatie tussen mediumbereik en reclamebereik is moeilijk vast te
stellen. Meestal legt men de relatie tussen deze twee door middel van kwalitatieve bereikgegevens
vast. Dit zijn (meetbare) factoren die invloed op het reclamebereik hebben. We noemen: 1) de leesduur; 2) de leesintensiteit; 3) de hanteringsfrequentie - de wijze van verkrijging - de binding met het
blad; 4) de advertentieomvang in verhouding tot de totale omvang van het blad.
Kwalitatieve doelen – Hierbij geeft de ondernemer aan wat hij wil bereiken. Bijvoorbeeld: de afzet
verhogen, de omzet verhogen, enzovoort. Zie ook ‘Kwantitatieve doelen’.
Kwalitatieve variabelen – Variabelen zoals aanduidingen en kwalificaties.
Kwaliteit (1) – Definitie kwaliteit: kwaliteit is het geheel van eigenschappen en kenmerken van een
product (goed en/of dienst) dat van belang is voor het voldoen aan vastgestelde of vanzelf sprekende
behoeften en wensen van opdrachtgevers. Vrije vertaling: kwaliteit is de mate waarin een product in
staat is aan de behoeften van de consument te voldoen.
Kwaliteit (2) – Hieronder kunnen we verstaan de technische kwaliteit van een product en de consumentenkwaliteit van een product, respectievelijk de technische specificaties en de mate waarin volgens de consument het product zijn functies vervult. Zie ook ‘Product’.
Kwaliteit (3) – Ruim op te vatten: de mate waarin een product in staat is aan de behoeften van de
consument te voldoen.
Kwaliteitsbeheersing – Definitie kwaliteitsbeheersing volgens NEN-ISO 9000: de operationele technieken en activiteiten die toegepast worden om te bewerkstelligen dat aan de kwaliteitseisen voldaan wordt. Opmerkingen: 1) Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.er kan sprake zijn van kwaliteitsbeheersing ten aanzien van een deel en ten aanzien van het
geheel van de organisatie, bijvoorbeeld productiekwaliteitsbeheersing en integrale kwaliteitsbeheersing; 2) Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.de kwaliteitsbeheerUitgeverij Streutker
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sing omvat de operationele technieken en activiteiten gericht op zowel de bewaking van een proces
als op het wegwerken van de oorzaken van tekortkomingen in alle stadia van de kwaliteitskringloop
om doeltreffendheid in (bedrijfs)economisch opzicht te bereiken. Vrije vertaling: Kwaliteitsbeheersing is de exploitatie waarmee de kwaliteitseisen van onze consumenten verwezenlijkt worden (hoe
doen we het?).
Kwaliteitsborging – Definitie kwaliteitsborging volgens NEN-ISO 9000: het geheel van alle geplande
en systematische acties nodig om in voldoende mate het vertrouwen te geven dat een product of
dienst voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Opmerking: kwaliteitsborging is slechts compleet,
indien de gestelde eisen de volgende weergave zijn van de behoeften van de afnemer. Vrije vertaling: Kwaliteitsborging betekent dat we kunnen aantonen dat het kwaliteitssysteem werkt. Hieraan
kan de opdrachtgever (klant) zien of de onderneming de totale kwaliteit kan bieden die hij van een
product eist of verwacht.
kwaliteitscirkel van Deming – Zie ‘PCDA-cyclus’.
Kwaliteitselasticiteit – Zie ‘Elasticiteiten’.
Kwaliteitsgericht. Hoge eisen stellen aan kwaliteit en streven naar verbetering van product of prestaties.
Kwaliteitsperceptie – Waargenomen of verbeelde kwaliteit. Een A-merk wordt kwalitatief veel hoger
geschat dan een B-merk.
Kwaliteitssysteem – Definitie kwaliteitssysteem volgens NEN-ISO 9000: de organisatorische structuur, procedures, processen en voorzieningen voor het ten uitvoer brengen van de kwaliteitszorg.
Vrije vertaling: Het kwaliteitssysteem is de organisatie van alle activiteiten die tot de kwaliteitseisen
van onze consumenten leiden (hoe organiseren we het?). Het kwaliteitssysteem is een samenhangend geheel van kritieke procesbeschrijvingen met indicatoren, periodieke audits en gerealiseerde
verbeteringen.
Kwaliteitstoets – De kwaliteitstoets is de check die de subsidieverstrekker (de gemeente) dient te
doen bij premiekoopwoningen of de kwaliteit van het huis in overeenstemming is met de prijs.
Kwaliteitsverbetering – Kwaliteitsverbetering is en verzamelnaam van de NHG voor het treffen van
bouwkundige voorzieningen aan een woning.
Kwaliteitsverklaring – Een kwaliteitsverklaring is een schriftelijk bewijs waaruit blijkt dat een bouwstof voldoet aan het Bouwstoffenbesluit, mits het wordt toegepast op de wijze zoals in de verklaring
staat aangegeven. Deze verklaring wordt afgegeven door het ministerie van VROM.
Kwaliteitszorg – Definitie kwaliteitszorg volgens NEN-ISO 9000: het aspect van de totale managementfunctie dat bepalend is voor het vaststellen en ten uitvoer brengen van het kwaliteitsbeleid.
Opmerkingen: 1) Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.het bereiken
van de gewenste kwaliteit vereist het nakomen van de verplichtingen en de deelname van alle personen binnen een organisatie, waarbij de verantwoordelijkheid voor de kwaliteitszorg bij de directie
berust; 2) Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.kwaliteitszorg omvat een strategische planning en het toewijzen van voorzieningen ten aanzien van kwaliteit. Daarnaast houdt dit bovendien andere systematische activiteiten in zoals het opstellen van kwaliteitsplannen, het uitvoeren ervan en het evalueren. Vrije vertaling: Kwaliteitszorg is het geheel aan maatregelen, voorzieningen en toepassingen ter realisering van de verlangde of verwachte kwaliteit van
een product (van koop tot sloop). Men noemt het ook wel totale of integrale kwaliteitszorg.
Kwantielen – Zie ‘Centrale tendentie’.
Kwantificeerbaar – Meetbaar.
Kwantificeren – In cijfers vaststellen of uitdrukken.
Kwantitatief marktonderzoek – Marktonderzoek waarbij men tracht een cijfermatig inzicht te krijgen
in de te onderzoeken zaak.
Kwantitatief onderzoek – Onderzoek gericht op het verkrijgen en analyseren van statistisch betrouwbare cijfermatige gegevens. Het resultaat is veelal weer te geven in tabellen en grafieken.
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Kwantitatieve doelen – Ook wel kwantificering van doelstellingen genoemd. Kwantificeren betekent
meetbaar maken. De ondernemer geeft bijvoorbeeld aan hoeveel de afzet/omzet/enzovoort moet
stijgen. Sommige doelstellingen van een onderneming zijn gemakkelijk meetbaar, bijvoorbeeld winst,
andere zijn moeilijk meetbaar, bijvoorbeeld arbeidsvreugde, veiligheid, inspraak. Toch heeft het zin
te proberen deze doelstellingen te concretiseren en te kwantificeren teneinde het bereiken ervan te
kunnen evalueren.
Kwantitatieve variabelen – Variabelen zoals verschillen en aantallen.
Kwantum – Hoeveelheid.
Kwantumkorting – Korting aan afnemers op de prijs, afhankelijk gesteld van de omvang van de geplaatste order. Hoe meer in een keer wordt besteld, des te groter de korting. Staat tegenover functionele korting, jaarbonus/cumulatieve korting en korting à contant. Zie ‘Prijskortingen’.
Kwartiaire sector – De overheid.
Kwartielen – De kwantielen die de massa in vier gelijke delen verdelen.
KWD – KWD is de afkorting voor KeyWord Density, zie aldaar voor meer informatie.
Kwijting – Schriftelijke verklaring (kwitantie) van een verzekerde of tegenpartij dat hij een bepaald
bedrag ontvangen heeft en dat de verzekeraar deswege is bevrijd; er is een verklaring dat een schuld
afgelost is.Verzekeraars gebruiken doorgaans geen (finale) kwijtingen meer, omdat een bank- of girobetalingsbewijs kan volstaan.
Kwitantie – Boekingsstuk van een betaling per kas.
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L
L&B – Zie ‘Loopbaan & Burgerschap’.
Label clause – Deze clausule wordt wel opgenomen bij een goederentransportverzekering. In geval
van verlies of beschadiging van etiketten door een verzekerd gevaar, zonder dat de zaken zelf beschadigd zijn, vergoedt de verzekeraar de kosten van het voorzien van de zaken van nieuwe etiketten
te voorzien.
Laboratoriumonderzoek – Elke vorm van onderzoek waarbij de onderzoeksituatie niet natuurlijk is,
maar een gecontroleerde dan wel kunstmatige situatie. Het is veelal kleinschalig onderzoek. Veel
reclameonderzoek vindt op deze wijze plaats.
Laboratoriumtest – Zie ‘Reclame-effectonderzoek’.
Ladderrecht – Ladderrecht is het recht om een ladder of steiger op het terrein van de buurman te
plaatsen wanneer dit voor reparaties noodzakelijk is. Indien er schade ontstaat, kan de buurman een
schadevergoeding eisen. Sinds enige jaren is de term ladderrecht vervangen door gebruik andermans
onroerende zaak.
Ladenplan – Wie op het budget moet letten kan kiezen voor een ladenplan, een ontwerp dat de architect in de la heeft liggen. Vaak kan een ladenplan aan de wensen van de klant worden aangepast.
Een ladenplan brengt minder kosten met zich mee en ze kunnen (grotendeels) vooraf worden bepaald.
Ladingaansprakelijkheidsverzekering – Zie ‘Vervoerdersaansprakelijkheidspolis’.
Laedens – Iemand die schade heeft toegebracht aan een ander, de gelaedeerde.
Laggards – Zie ‘Adoptiecategorieën’.
Lancering – Laatste fase van het productontwikkelingsproces: het op de markt brengen van het product.
Landbouwverklaring – Verklaring die de landbouwer heeft ondertekend en waaruit blijkt dat de geleverde goederen of de verleende diensten onder de landbouwregeling vallen. De afnemer kan alleen voorbelasting aftrekken, als hij zo'n ondertekende verklaring kan overleggen bij een controle.
Landbouwverzekeringen – Groep van verzekeringen, die zijn aangepast aan de risico's die typisch
zijn voor de agrarische sector, dan wel verzekeringen voor risico's die vrijwel uitsluitend in de agrarische sector voorkomen. Tot deze groep behoren onder meer: de aan het landbouwbedrijf aangepaste brand- en aansprakelijkheidsverzekering en de voor de agrarische sector typische verzekeringen
als de vee-, oogst- en tuinbouwglasverzekering.
Landelijk afvalbeheerplan (LAP) – Het hebben van een afvalbeheerplan is verplicht omdat Europa en
de Wetmilieubeheer daartoe verplichten. Het LAP bestaat uit een hoofdtekst, verder ‘beleidskader’
genoemd, en bijlagen. Daarnaast is achtergrondinformatie opgesteld. Deze achtergrondinformatie is
géén onderdeel van het LAP. Het beleidskader bevat het beleid voor afvalpreventie en afvalbeheer.
In het beleidskader komen niet alleen traditionele afval-activiteiten als inzamelen, verbranden en
storten aan de orde, maar ook onderwerpen als ketengericht afvalbeleid, sturing, marktwerking,
vergunningverlening en capaciteitsregulering. En natuurlijk bevat het beleidskader de doelstelling
van het afvalbeleid, worden definities en begripsafbakeningen behandeld en wordt inzicht gegeven
in scenario’s, monitoring en handhaving.
Landelijke Makelaars Vereniging (LMV) – De Landelijke Makelaars Vereniging is een vereniging van
makelaars in onroerende zaken. De vereniging werd in 1987 opgericht. Het doel van de LMV is het
behartigen van de belangen van de makelaardij in onroerende zaken en van de aangesloten leden.
De LMV is een organisatie met bijna 500 leden.
Landenrisico – Begrip bij kredietverzekering waarmee wordt aangeduid, de niet commerciële risico’s
voortvloeiend uit; politieke gebeurtenissen of omstandigheden zoals oorlog, vijandelijkheden, burgeroorlog, revolutie, op stand, binnenlandse onlusten e.d. Voorts maatregelen van hogerhand zoals
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algemeen moratorium, beperkende deviezenbepalingen of blokkering van gelden. Deze risico's vormen in beginsel onderdeel van de dekking van een exportkredietverzekering.
Landingpage – Engelse term voor Landingspagina. Zie aldaar.
Landingspagina – Een landingspagina is een specifieke pagina waarop men uitkomt wanneer men op
een banner, advertentie op een andere website, een hyperlink in een nieuwsbrief of een zoekresultaat in een zoekmachine klikt. Vaak wordt men hierheen geleid via een deeplink en bevatten deze
pagina's content welke voor een speciaal doel op deze pagina is geplaatst. Een landingspagina richt
zicht vaak op een bepaalde term en tracht hierop hoog te scoren. Men kan na een zoekopdracht op
zo een landingspagina belanden, waarna het doel is de gebruiker over te halen tot actie, bijvoorbeeld
om zich ergens voor in te schrijven of verder te klikken binnen de website. Om de conversie van de
bezoeker en misschien potentiele klant te verhogen, is het van belang dat een landingspagina op een
juiste manier wordt opgezet. Er moet onder anderen gedacht worden aan de structuur, vormgeving
en natuurlijk de content. De landingspagina moet namelijk niet te druk ogen waardoor de essentie
verloren zou kunnen gaan, maar ook de content moet bij de bezoeker niet de indruk wekken dat hij
om de tuin is geleid en de pagina niet de informatie verschaft waar hij of zij naar op zoek was of verwachtte.
Landmateriaalverzekering – De verzekering van (in veel gevallen mobiele) machines en werktuigen
als heftrucks, bulldozers, graafmachines, hijs- , til- en hefwerktuigen enz., waarbij men spreekt van
landmateriaal-(of werkmateriaal). De verzekering dekt schade aan de verzekerde objecten door alle
van buitenkomende onheilen en in een aantal in de polis genoemde gevallen, als gevolg van eigen
gebrek, terwijl als optie ook schade door het eigen gebrek zelf (constructie- en materiaalfouten) kan
worden meeverzekerd. Tevens is verzekerd de aansprakelijkheid van verzekerde wegens materiële
schade aan derden, toegebracht met het landmateriaal. Wanneer het landmateriaal te beschouwen
is als een motorrijtuig wordt de aansprakelijkheidsdekking uitgebreid conform de eisen van de Wet
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM). De verzekering geschiedt soms op basis van
een maatschappijpolis (de verzekering wordt dan ook wel 'werkmateriaalverzekering' genoemd)
maar wordt ook dikwijls op basis van de Nederlandse Beurspolis voor Landmateriaal 1991 gesloten.
Lang kanaal – Het distributiekanaal dat bestaat uit: fabrikant-grossier-detaillist-consument.
Lange-termijn-planning – Planning voor een periode van minimaal 5 jaar.
Langlopende schulden – 1) Verkregen krediet of geleend geld waarvan de verplichting tot terugbetaling langer is dan een jaar {Externe Verslaggeving}. 2) Verkregen krediet of geleend geld waarvan de
verplichting tot terugbetaling langer is dan vijf jaar {Externe Verslaggeving}. Dit geldt met name als er
ook middellange leningen in het geding zijn. Synoniem: lang vreemd vermogen {Interne Verslaggeving}. Zie ‘Balans’.
Language Metatag – In de Language metatag kun je aangeven in welke taal een site of pagina is. Dit
kan dan door onder andere de zoekmachines gebruikt worden om te bepalen welke pagina in de
zoekresultaten getoond moet worden. De Language Metatag kan voor meer zaken worden gebruikt
naast voor de zoekmachines. Denk bijvoorbeeld aan: a) Spraak ondersteuning waarbij een computer
een tekst opleest; b) Bepalen welke letterset er gebruikt moet worden (voor talen die andere tekens
gebruiken); c) Bepalen welke versie van spellingscontrole er gebruikt moet worden. Het belang van
deze metatag is in dit geval echter sterk afgenomen als gevolg van talen herken software. De meeste
zoekmachines gebruiken inmiddels deze software in plaats van de metatag. Het kan echter geen
kwaad de metatags toch nog gewoon toe te voegen.
Language Metatag talencodes – In de Language metatag kun je aangeven of een site in een bepaalde
taal is. Dit kan door de zoekmachines gebruikt worden om te bepalen in welke taal een bepaalde site
of pagina is.
LAP – Zie ‘Landelijk Afvalbeheerplan (LAP)’.
Lasclausule – Zie ‘Brandgevaarlijke werkzaamheden’.
Laspeyres – Door Laspeyres ontwikkelt gewogen samengesteld indexcijfer. Zie ‘Indexcijfer (Laspeyres)’.
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Last onder dwangsom – Toezichthouders kunnen een last onder dwangsom opleggen. De bedoeling
daarvan is een overtreding ongedaan te maken of verdere overtreding of een herhaling van een
overtreding te voorkomen.
Lasten – 1) Alle bedragen die in de loop van het jaar leiden tot een afname van het eigen vermogen
van een niet-commerciële organisatie [euro] (vormt dan een begrippenpaar met baten) (kameraalstijl). De lasten staan credit in de boekhouding, net zoals de betalingen per kas of giro. 2) Betalingen
van een niet-commerciële organisatie na correctie voor ‘ vooruit betaalde bedragen’ en ‘nog te betalen bedragen’. Dus het bedrag aan betalingen dat zou ontstaan als iedereen zijn rekening op tijd zou
betalen [euro] (kameraalstijl). 3) Fictieve geldoverdrachten van de gewone dienst naar de kapitaaldienst bij niet-commerciële organisaties ten einde de afschrijving op vaste activa te simuleren [euro]
(nieuwe kameraalstijl). Deze betalingen zijn geen kosten, want net als kasuitgaven worden ze credit
in de boekhouding opgenomen, terwijl kosten debet staan. 4) Werkelijke kosten die in mindering
komen op het eigen vermogen van een onderneming, bijvoorbeeld interestlasten [euro/periode]
{Bedrijfsadministratie} (vormt enerzijds een begrippenpaar met (interest-) baten, maar anderzijds
ook een begrippenpaar met (interest-) kosten). 5) Alle kosten in een winst- en verliesrekening die in
scontrovorm is opgesteld [euro/periode] {Externe Verslaggeving, zie: model G en model H). (Ook hier
staat een specifieke betekenis van de term baten tegenover, waardoor er sprake is van een begrippenpaar). Synoniemen: kosten {Interne Verslaggeving}, werkelijke kosten {Kostencalculatie}. 6) Uitgaven die periodiek plaats vinden [euro] (juridisch en volksmond), zoals woonlasten (vormt dan een
begrippenpaar met kosten in de betekenis van ‘overige uitgaven’ die gedaan worden).
Lasten, AOV – Zie ‘Arbeidsongeschiktheidsverzekering’.
Lastgeving – Dit is een in art. 7:414 van het Burgerlijk Wetboek gedefinieerd begrip: de overeenkomst van opdracht waarbij de ene partij, de lasthebber, zich jegens de andere partij, de lastgever,
verbindt voor rekening van de lastgever een of meer rechtshandelingen te verrichten.
Lasthebbersclausule – Zie ‘Fraudeverzekering’.
Late majority – Zie ‘Adoptiecategorieën’.
Latent defect – Verborgen gebrek, ook wel eigen gebrek.
Latent defect clause – Zie ‘Negligence clause’.
Latente behoefte – Een behoefte die onbewust leeft bij de consument en die aangewakkerd
moet/kan worden door middel van bijvoorbeeld reclame of persoonlijke verkoop.
Layer – Een term die gebruikt wordt bij verzekering en herverzekering om aan te geven dat het risico
is gedekt in secties, de layers. Komt veel (maar niet uitsluitend) voor bij aansprakelijkheidsverzekeringen. Het aansprakelijkheidsrisico van een bedrijf wordt tot bijvoorbeeld € 5 miljoen (de eerste
layer) ondergebracht bij verzekeraar A, het risico van € 5 miljoen tot €'15 miljoen (de tweede layer)
bij verzekeraar B en het risico van € 15 miljoen tot € 30 miljoen (de derde layer) bij verzekeraar C. Bij
een schade van € 12 miljoen keert verzekeraar A € 5 miljoen uit en verzekeraar B krachtens de tweede layer € 7 miljoen. Verzekeraar C hoeft niets uit te keren. Het op deze wijze arrangeren van verzekeringsdekking wordt 'layering' genoemd en wordt wel toegepast wanneer er geen verzekeraar bereid gevonden wordt om het volledige risico te dekken. In de herverzekeringssector wordt de term
aangewend om aan te geven dat meerdere excedentcontracten in aanvulling op elkaar dekking geven.
Lay-out – De harmonische rangschikking van de elementen van een advertentie/reclamedrukwerk of
de indeling (plattegrond) van een winkelruimte.
LBO (Anglicisme) – LBO staat voor: Leveraged Buy-Out. In een LBO wordt de onderneming die overgenomen wordt als onderpand gebruikt bij leningen om de overname te financieren.
LCFIC – London Continental Fire Insurance Committee
Lead – Potentiële nieuwe klant, die door een call center of via het internet is verkregen.
Leader pricing – Prijsstrategie waarbij men enkele producten zeer goedkoop aanbiedt met de bedoeling klanten te lokken. Bij leader pricing lijdt de onderneming geen verlies. Bij loss leader pricing wor-
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den zelfs artikelen onder de kostprijs aangeboden. De opzet is dat de consumenten die op deze artikelen afkomen, ook andere artikelen kopen waarop wel een gewone marge zit.
Leading question – Dit is een suggestieve vraag die het antwoord in een bepaalde richting leidt. In de
meeste onderzoeken is dit niet toegestaan. Uitzondering vormen vrije interviews, waarbij het dienst
doet als gespreksstimuli, men moet zich hier echter dan wel bewust van zijn.
Leading underwriter – Zie ‘Bovenstaande verzekeraar’.
Leads – Aanknopingspunten, die uitgangspunt vormen voor de te stellen vragen in een open interview.
Leadtime – De periode die nodig is om een beslissing voor te bereiden en uit te voeren.
Lease – Lease of leasing is een vorm van krediet waarbij de kredietverstrekker of lessor bedrijfsuitrusting, bedrijfsmiddelen of duurzame consumptiegoederen aankoopt en deze gedurende een vooraf
overeengekomen termijn en tegen een vaste vergoeding ter beschikking stelt van de kredietnemer of
lessee. Er zijn twee soorten lease; financiële en operationele lease. Operationele leasing is de meest
traditionele vorm van leasing. Deze leasevorm lijkt op huren: u betaalt maandelijks een vast bedrag,
maar wordt in principe geen eigenaar van het product. Fiscaal wordt u ook als huurder gezien. De
mogelijkheid bestaat vaak wel om het betreffende object alsnog te kopen. Vaak neemt de leasegever
bij operationele lease ook bijkomende diensten, zoals verzekering, onderhoud en herstel op zich.
Financiële leasing lijkt veel op huurkoop, al bent u aan het einde van de leaseperiode nog geen eigenaar van het product. Wel is er vaak een koopoptie tegen een klein bedrag. Na betaling hiervan bent
u officieel eigenaar. Dit kan voordelig zijn wanneer de levensduur van het betreffende product langer
is dan de duur van de leaseovereenkomst.
Leasing – Vorm van huurkoop van kapitaalgoederen kapitaalgoederen (duurzame productiemiddelen). Aan het eind van de huurperiode verkrijgt soms de huurder het kapitaalgoed tegen sterk gereduceerde prijs in eigendom. We kennen twee hoofdvormen: 1) financialleasing: de eigendom van het
gehuurde gaat na afloop van het (niet-opzegbare) leasecontract tegen sterk gereduceerde prijs over
naar de huurder; 2) operationalleasing: de eigendom van het gehuurde blijft in principe bij de verhuurder; het (opzegbare) huurcontract wordt afgesloten voor een periode die gelijk is aan de economische levensduur. De onderhoudskosten zijn voor rekening van de verhuurder.
Leeftijdsgroep – In het marktonderzoek werkt men met zeven leeftijdsgroepen: 1) 0 -14 jaar (25,1%
van de bevolking); 2) 15 t/m 19 jaar (8,6% van de bevolking); 3) 20 t/m 24 jaar (8,3% van de bevolking); 4) 25 t/m 34 jaar (15,7% van de bevolking); 5) 35 t/m 49 jaar (17% van de bevolking); 6) 50 t/m
64 jaar (14,4% van de bevolking); 7) 65 jaar en ouder (10,9% van de bevolking).
Leegstandclausule – Clausule in gebruik bij brandverzekeringen, op grond waarvan de verzekerde
verplicht wordt om leegstand van de verzekerde opstallen onmiddellijk te melden bij de verzekeraar.
Omdat het risico door leegstand vergroot wordt (o.m. door brandstichting), is in de leegstandclausule
ook een aantal dekkingsbeperkingen opgenomen.
Leer van het zelfstandig recht – Leer die ervan uitgaat dat de derdebegunstigde bij een levensverzekering een eigen, zelfstandig recht op uitkering heeft tegenover de verzekeraar op grond waarvan de
uitkering nimmer tot het vermogen van de verzekeringnemer heeft behoord.
Leerbedrijf – Bedrijf waarin een deelnemer de beroepspraktijkvorming volgt. De kenniscentra Onderwijs Bedrijfsleven dragen zorg voor de regelmatige beoordeling van de leerbedrijven.
Leereffect – Een vertekening van onderzoekresultaten als gevolg van leren bij een proefpersoon tijdens het onderzoekproces of doordat hij al vaker aan een dergelijk onderzoek heeft meegedaan.
Leerprocessen – We onderscheiden drie vormen van leren: 1) associatief leren: elke keer als we een
behoefte willen bevredigen (koopmotief) in de nabijheid van een andere neutrale prikkel en het gekochte product geeft de gewenste behoefte bevrediging (beloning), hebben we geleerd een koppeling te maken tussen deze andere neutrale prikkel en een te verwachten beloning; 2) operant leren:
hiervan is sprake als op een respons een beloning volgt, die een volgende keer een verstrekkende
invloed zal hebben op het gedrag bij dezelfde behoefte. Deze invloed kan positief maar ook negatief
werken. De neutrale prikkel ontbreekt hier; 3) cognitief leren: dit gaat in tegenstelling tot associatief
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en operant leren niet uit van opgedane ervaring, maar van opgedane kennis door van buiten komende informatie.
Leersituatie – De situatie waarin de lerende persoon zich bevindt, de situatie rondom de prikkel of
het te leren materiaal.
Leerstijlen – Je natuurlijke aanleg om kennis te verwerven. In extrema zijn er vier vormen waarmee
kennisoverdracht tot stand kan komen. In werkelijkheid zul je van alle vier wat mee moeten nemen
om de juiste studiehouding te vinden: 1) gericht op reproductie van kennis: je denkt dat je de stof
kent als je kunt herhalen wat er in de paragraaf staat die je zojuist bekeken hebt; 2) gericht op de
betekenis: je denkt dat je de stof kent als je snapt wat er staat en als je verbanden kunt leggen met
dingen die je eerder leerde; 3) gericht op toepassing van kennis: je denkt dat je de stof kent als je
verwacht dat je alle vragen kunt beantwoorden die de docent op het tentamen kan stellen; 4) ongerichte leerstijl: je hebt geen idee hoe je de stof moet leren, je experimenteert wat of je vraagt de
docent steeds wat belangrijk is en twijfelt dan nog. Binnen het probleemoplossingproces komen de
eerste drie vaardigheden terug: a) de oriëntatie is gericht op reproductie van kennis, b) de vaststelling van de oplossingsstructuur op het achterhalen van de betekenis en de verbanden tussen grootheden, c) de formulering van een oplossingspad door de toepassing van de verworven kennis in een
praktische situatie. En als je vastgelopen bent en niet meer weet hoe je verder moet, kun je altijd nog
wat gaan experimenteren of kun je de docent om ingangen vragen.
Leertheorie – Theorie die zich met leren bezighoudt. Er worden 2 leertheorieën onderscheiden t.w.:
1) klassieke conditionering 2) instrumentele conditionering.
Leervermogen – In zich opnemen en kritisch verwerken van nieuwe situaties en problemen. Tonen
nieuwe ervaringen effectief te kunnen benutten. Nieuwe informatie en ideeën snel kunnen opnemen, analyseren en verwerken en deze effectief kunnen toepassen in de werksituatie. Gedragsbeschrijvingen: a) Werkt zich snel in nieuwe materie in. b) Integreert nieuwe kennis in bestaande. c)
Leert van eigen fouten. d) Past opgedane inzichten en kennis direct in de praktijk toe.
Leerwerkplek – De daadwerkelijke plaats waar de beroepspraktijkvorming plaatsvindt.
Leesbaarheidsmeter – Met dit apparaat kan worden vastgesteld hoeveel tijd de proefpersoon nodig
heeft om een gegeven aantal woorden of afbeeldingen waar te nemen.
Leesbaarheidstest – Onderzoek dat erop gericht is na te gaan hoe een tekst gemakkelijker te begrijpen kan worden gemaakt en/of boeiender kan worden gemaakt.
Leesduur – Tijd die wordt besteed aan het lezen van een medium. Deze factor is van invloed op de
kwalitatieve bereikgegevens.
Leesfrequentie – Zie ‘Bereik’.
Leesintensiteit – De hoeveelheid (het aantal pagina's) die men van een medium inziet in relatie tot
de gehele inhoud. Dus: de hoeveelheid die een persoon gewoonlijk leest in relatie tot de gehele inhoud.
Leeskans – Kans dat een bepaalde persoon met alle plaatsingen, enkele plaatsingen of één plaatsing
van een boodschap wordt geconfronteerd. Indien men meerdere plaatsingen van een boodschap
verricht, kan op basis van de leeswaarschijnlijkheid de leeskans worden berekend.
Leeswaarschijnlijkheid – Kans dat een bepaalde persoon met een willekeurig nummer van een bepaald medium wordt geconfronteerd.
Legaat – Een legaat is een testamentaire beschikking waarbij de erflater aan één of meer personen
geld of bepaalde goederen nalaat.
Legaliteitsbeginsel – Een persoon kan alleen gehouden worden aan wetsbepalingen die al bestonden
op het moment dat die persoon datgene doet waarop die wet betrekking heeft. Het voorkomt dat de
wetgever met terugwerkende kracht regels kan opleggen. Het beginsel wordt beschouwd als een
essentieel onderdeel van de rechtsstaat.
Legataris – Een legataris is een ontvanger van een legaat. Deze persoon heeft recht op bepaalde in
het testament omschreven goederen. De legataris is schuldeiser van de boedel en is in tegenstelling
tot een erfgenaam niet aansprakelijk voor de door de erflater achtergelaten schulden.
Uitgeverij Streutker

352

Bedrijfskunde, Begrippenbank

Legator – De legator is de erflater die het testament heeft opgemaakt.
Lege rekeningen – Grootboekrekeningen waarop geen boekingen worden gemaakt, maar die als
witregels verschijnen om op overzichten tot een fraaiere presentatie te komen.
Legitieme portie – De legitieme portie is het erfdeel van de nalatenschap waarvoor het kind van de
erflater niet onterfd kan worden. De legitieme portie bedraagt per 1 januari 2003 de helft van het
erfdeel waarop de legitimaris recht zou hebben gehad als hij als wettelijk erfgenaam had geërfd. De
legitieme portie is direct opeisbaar, behalve als de legitieme portie bij de langstlevende weggehaald
moet worden. In dat geval is de legitieme portie pas opeisbaar na het overlijden van de langstlevende.
Legitimaris – Een legitimaris is een persoon die recht heeft op een legitieme portie.
Leiderschap en management Covey (1) – Covey ( 1989) ziet leiderschap en management als twee
verschillende zaken, die wel onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. ‘Een manager probeert zo efficiënt mogelijk een ladder te beklimmen. Een leider kijkt of de ladder tegen de goede muur staat.’
Leiderschap komt volgens hem wel voor management: eerst bepalen tegen welke muur de ladder
moet staan en er dan pas op klimmen. Day (2001) gaat ervan uit dat managers personen zijn met een
formele positie als zodanig in de organisatie. Leiderschapsrollen betreffen zowel de rollen van personen met als de rollen van personen zonder formele managementautoriteit. Keuning (2008 ziet leiderschap als een essentieel en integraal onderdeel van management. Managers die niet leiden zullen
het moeilijk hebben of krijgen om hun functie als manager te vervullen. Management zonder leiderschap vervalt tot louter beheer. Bij leiderschap draait het om visie, ideeën en richtingbepaling, om
het inspireren, bezielen en betrekken van mensen. Bekman (2007) maakt ook een onderscheid tussen management en leiderschap. Management is een functie. De manager is een werker net als anderen en zijn werk is organiseren. Daar horen bij plannen maken, coördineren, overleggen, problemen oplossen en besluiten nemen. Leiderschap is gericht op processen en mensen, gericht op community building, op waardeschepping, op leren en zingeven, op ontwikkelen en veranderen. Leiderschap is een proces waarin velen acteren.
Leiderschap en management Quinn (2) – Quinn (2008) maakt met zijn model over concurrerende
waarden geen expliciet onderscheid tussen de begrippen management en leiderschap. Kijkend naar
de door hem genoemde managementrollen is het wel mogelijk om een onderscheid te maken tussen
de meer managementachtige rollen (controleur, coördinator, bestuurder en producent) en de meer
leiderachtige rollen (mentor, stimulator, bemiddelaar en innovator). Hij benoemt per rol een aantal
essentiële vaardigheden.
Leiderschap groepsgericht – Richting en sturing geven aan een groep, samenwerkingsverbanden tot
stand brengen en handhaven.
Leiderschap vanuit emotionele intelligentie – Enigszins vergelijkbaar met het model van Day zoals
hierboven omschreven is de kijk op leiderschap vanuit het begrip emotionele intelligentie (Goleman,
2002). Vanuit deze visie dient een leider te beschikken over zowel een persoonlijke competentie
(vermogens die bepalen hoe wij met onszelf omgaan) als over een sociale competentie (vermogens
die bepalen hoe we met onze relaties omgaan). Afhankelijk van de stijl van de leidinggevende combineert hij een aantal van deze vaardigheden. 1) Persoonlijke competentie: zelfinzicht (emotioneel
zelfinzicht, accurate zelfevaluatie, zelfvertrouwen); zelfmanagement (emotionele zelfbeheersing,
transparantie, souplesse, presteren, initiatief, optimisme). 2) Sociale competentie: sociaal bewustzijn
(inlevingsvermogen, gevoel voor organisatie, dienstbaarheid); relatiemanagement (inspiratie invloed,
anderen tot ontwikkeling aanzetten, katalysator van veranderingen, conflictmanagement, samenwerken en werken in een team).
Leiderschap volgens Day – Day (2001) bekijkt leiderschap als processen die groepen in staat stellen
om betekenisvol te werken, om oplossingen te zoeken voor problemen die niet waren voorzien. Hij
bekijkt in zijn artikel leiderschap vooral vanuit de visie van leiderschapsontwikkeling en legt daarmee
een brug naar competenties. Op basis van literatuuronderzoek constateert hij dat er een verschil is
tussen ontwikkeling van de leider en ontwikkeling van leiderschap. Het eerste betreft vooral een
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intrapersoonlijke competentie met vaardigheden als zelfbewustzijn, zelfregulering en zelfmotivatie.
De ontwikkeling van leiderschap heeft meer met interpersoonlijke vaardigheden te maken als sociaal
bewustzijn en sociale vaardigheden.
Leiderschap volgens Stoker – Stoker (2003) omschrijft leiderschap als het beïnvloeden van het gedrag van (een groep) medewerkers, door een persoon die ten opzichte van die medewerkers een
formele positie inneemt. Dit beïnvloeden van gedrag gebeurt door gebruik te maken van bepaalde
leiderschapsstijlen, eigenschappen en motieven en door het uitvoeren van verschillende activiteiten.
Belangrijke competenties van leider c.q. managers zijn plannen, visie uitdragen, veranderingen doorvoeren, ontwikkelen van medewerkers, resultaatgericht zijn, ondernemend zijn, inlevingsvermogen
hebben, samenwerken en besluiten nemen (Stoker, 2000).
Leiderschap, charasmatisch – Charasmatisch leiderschap, waar leiderschapskenmerken kunnen leiden tot bepaalde gedragingen bij de leider die op hun beurt bepaalde effecten teweeg brengen bij de
medewerkers.
Leiderschap, individugericht – Richting en sturing geven aan een medewerker in het kader van diens
taakvervulling.
Leiderschap, mensgericht – Op een stimulerende wijze richting en begeleiding geven aan medewerkers. Stijl en methode van leiding geven aanpassen aan betrokken individuen. Samenwerking stimuleren.
Leiderschap, operationeel – Operationeel leiderschap. Het dagelijkse management van werkprocessen is essentieel voor het voortbestaan van de organisatie. De chefs en bazen die het middenmanagement vormen zijn de ruggengraat van de organisatie. Te vaak wordt het middenkader uit het oog
verloren of, nog erger, afgedaan als een ‘leemlaag’ van dwarsliggers. Dit zegt dan veel over het leiderschap van de hogere echelons. De kunst is telkens weer het middenmanagement de verantwoordelijkheid te gunnen die ze ook verdienen.
Leiderschap, samenbindend – Het geven van richting en sturing aan een groep, onder meer door het
stellen van doelen. Het tot stand brengen en handhaven van doeltreffende samenwerkingsverbanden. Gedragsbeschrijvingen: a) Weet tegenstellingen tussen groepsleden te overbruggen. b) Weet
van individuen een groep te maken. c) Weet partijen blijvend tot samenwerking aan te zetten. d)
Creëert een 'wij'-gevoel.
Leiderschap, situationeel – Situationeel leiderschap, waarin leiders hun stijl aanpassen aan de mate
van taakvolwassenheid van hun medewerkers.
Leiderschap, situationeel (Path-goal theorie) – Path-goal theorie. Een derde situationele theorie is
de path-goal theorie. Deze theorie gaat over de wijze waarop leiders hun medewerkers motiveren
om doelen te bereiken. De essentie van de interactie tussen leider en medewerker volgends deze
theorie is dus motivatie. Medewerkers zijn gemotiveerd als ze zich bekwaam voelen om hun taak uit
te voeren, als hun inspanningen leiden tot resultaten en als die resultaten door hen gewaardeerd
worden. Leiderschap heeft een supplementaire functie en dient vooral om doelen te helpen definiëren, om het pad te bereiken en om eventuele obstakels voor het bereiken van het doelt te verwijderen. Er zijn dan vier stijlen te definiëren: [1] directief gedrag, [2] ondersteunend gedrag, [3] participatief gedrag, [4] prestatiegericht gedrag.
Leiderschap, spiritueel – Spiritualiteit verwijst vooral naar een zoektocht naar diepere zingeving.
Spirituele leiders zullen dus waarden, houdingen en gedrag uitstralen dat nodig is voor de intrinsieke
motivatie van de leden van de groep die daardoor hun werk als zinvol ervaren en zich verbonden
voelen met mekaar. Visie, altruïsme en vertrouwen zijn de kernwoorden. In de overheid heb je de
public service motivatien wat verwijst naar de motieven en acties in het publieke domein die als intentie hebben om goed te doen voor anderen en voor de samenleving.
Leiderschap, stijlbenaderingen – 1-1: inhoudsloos leiderschap, minimale zorg voor productie, minimale zorg voor mensen.
9-1: autoritair-disciplinair leiderschap, maximale zorg voor productie, minimale zorg voor mensen. 19: coutry club leiderschap: minimale zorg voor productie, maximale zorg voor mensen. 9-9: coöperaUitgeverij Streutker
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tief leiderschap: maximale zorg voor productie, maximale zorg voor mensen. 5-5: functioneel leiderschap: gemiddelde zorg voor productie, gemiddelde zorg voor mensen. Volgens Blake en Mouton zou
de 9-9 stijl van leidinggeven de ideale stijl zijn in alle omstandigheden. In latere onderzoeken werd
deze theorie niet altijd bevestigd; zij hadden immers het belang van de situatie onderschat.
Leiderschap, stijlen – Hersey en Blanchard: de houding en het gedrag van de medewerker is de determinerende factor. De leidinggevende moet zich volgens deze theorie aanpassen aan de maturiteit
van de medewerker. Er kunnen vier situaties met bijbehorende stijlen ontstaan. [1] Telling (instrueren) de medewerkers zijn laag bekwaamd en laag gemotiveerd. [2] Selling (consulteren) de medewerkers zijn laag bekwaam en hoog gemotiveerd. [3] Particpating (participeren) de medewerkers zijn
hoog bekwaam en laag gemotiveerd. [4] Delegating (delegeren) de medewerkers zijn hoog bekwaam
en hoog gemotiveerd. Als de mutariteit toeneemt, moet de leider minder sturend en meer ondersteunend worden. Als de maturiteit nog stijgt, moet de leider zowel minder sturend als minder ondersteunend werken. Om te beslissen welke leiderschapsstijl het meest aangewezen is, moet de leider eerst een inschatting maken van de maturiteit van de medewerkers.
Leiderschap, taak- en mensgericht – Het verschil tussen taak- en mensgericht leiderschap. Taakgerichte leiders zijn vooral gericht op het volbrengen van de (concrete en meetbare) taken waarvoor zij
zich gesteld zien. Mensgerichte leiders leggen de nadruk op de behoeften van hun medewerkers. Zij
houden zich vooral bezig met zaken als inspireren, motiveren en coachen.
Leiderschap, taakgericht – Op een resultaatgerichte en doelgerichte wijze richting en sturing geven
aan medewerkers. Afdelings- en functiedoelen formuleren, taken verdelen, instructies geven, afspraken maken, de voortgang bewaken en corrigeren.
Leiderschap, transactioneel (1) – Onderscheid tussen transactioneel, transformationeel, authentiek
en charismatisch leiderschap. Transactionele leiders sturen hun mensen in de richting van bepaalde
doelen en doen dit vooral door rollen en taken te verduidelijken. Transformationele leiders transformeren hun medewerkers door het belang en de waarde van taken te benadrukken. Authentieke
leiders weten wie ze zelf zijn, staan ergens voor en dragen hun visie uit. Zij handelen open en oprecht
naar hun idealen. Charismatisch leiderschap komt grotendeels overeen met authentiek leiderschap,
met die toevoeging dat de leider in de ogen van zijn mensen uitzonderlijke kwaliteiten en gedrag laat
zien waardoor hij (bijna) de status van held krijgt.
Leiderschap, transsectioneel (2) – Dit verwijst naar de ruilrelatie tussen leider en medewerker: voor
wat hoort wat. Dit verwijst ook naar het proces waarbij de leider erin slaagt om motieven en behoeften bij medewerkers aan te spreken zodat het beste van zichzelf gegeven. De leider slaagt er als het
ware in om de medewerker te transformeren tot een hoger niveau van inzet en potentialiteit.
Leiderschapsmodel van Blake en Mouton – Het Managerial Grid (Managementraster) model van
Robert Blake en Jane Mouton is een leiderschapmodel gebaseerd op gedrag. Op het raster wordt de
aandacht voor productie weergegeven op de horizontale as (x-as) met een schaal van één tot negen.
De aandacht voor mensen wordt weergegeven op de verticale as (y-as) met een schaal van één tot
negen. Merk op dat er volgens Blake en Mouton ook een derde as is: Motivatie, die loopt van negatief (gedreven door vrees) tot positief (gedreven door begeerte). Het concept maakt onderscheidt
tussen 5 verschillende leiderschapsstijlen, gebaseerd op de aandacht voor mensen en de aandacht
voor productie: 1-1 Armzalige stijl (laag qua productie en laag qua mensen); 1-9 Buitensociëteit
(‘Country Club’) stijl (laag qua productie en hoog qua mensen); 9-1 Productief of Verdwijn stijl (hoog
qua productie en laag qua mensen); 5-5 Midden-van-de-weg stijl (matig qua productie en matig qua
mensen); 9-9 Team stijl (hoog qua productie en hoog qua mensen).
Leiderschapsmodel van Blanchard & Hersey – De Situationeel Leiderschap methode van Kenneth
Blanchard en Paul Hersey stelt dat managers verschillende leiderschapsstijlen moeten gebruiken
afhankelijk van de situatie. Het model laat u de behoeften analyseren van de situatie waarin u zit, en
dan de leiderschapstijl te gebruiken die het meest passend is. Afhankelijk van de bekwaamheden van
werknemers in hun taakgebieden en hun commitment aan hun taken, zou uw leiderschapstijl moeten variëren van de ene persoon tot de andere. U zou zelfs dezelfde persoon soms op de ene manier
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kunnen leiden en op een ander moment op een andere manier. Blanchard en Hersey kenmerkten
leiderschapsstijlen in termen van de hoeveelheid directie en steun die de leider geeft aan zijn of haar
aanhangers, en creëerden zo een eenvoudige matrix. S1 - Vertellend / Leidend (hoge taakfocus, lage
relatiefocus). S2 - Verkopend / Coachend (hoge taakfocus, hoge relatiefocus). S3 - Participerend /
Ondersteunend (lage taakfocus, hoge relatiefocus). S4 - Delegerend (lage taakfocus, lage relatiefocus).
Leiding – De essentie van leiding is het richting geven aan actie van personen en deze actie op gang
brengen en besturen om het gestelde doel te bereiken. Elementen van leiding zijn dan ook: analyse,
planning, uitvoering en controle. Op grond hiervan kan een onderscheid worden gemaakt tussen: 1)
constituerende leiding: de leiding die de plannen maakt. We denken hierbij vooral aan topmanagement dat de strategische planning van de onderneming verzorgt; 2) dirigerende leiding: de leiding die
de uitvoering aan de plannen geeft; 3) controlerende leiding: de leiding die de plannen en de uitvoering van de plannen controleert.
Leidinggeven – Anderen aansturen om plannen te realiseren en doelen te bereiken. Weet precies
wanneer hij zaken moet volgen/loslaten. Heeft een prima band en warme belangstelling voor medebestuursleden en creëert uitstekende groepsbanden.
Leidinggeven, participatief – Participatief leidinggeven is een stijl van leidinggeven waarbij de leidinggevende de medewerkers regelmatig uitnodigt om mee te denken, mee te praten en soms ook
mee te beslissen. Je schrijft je medewerkers dus niet precies voor wat er moet gebeuren. Je creëert
de randvoorwaarden waarbinnen je medewerkers optimaal kunnen functioneren en stimuleert ze
zelf initiatieven te ontplooien. Door je medewerkers te betrekken bij keuzes, problemen of complexe
situaties benut je hun kwaliteiten beter. Bovendien voelen ze zich meer betrokken bij de gang van
zaken, waardoor de arbeidsmotivatie toeneemt en je bij veranderingen op meer draagvlak kunt rekenen. Het spreekt voor zich dat participatief leidinggeven niet altijd de meest geschikte manier van
leidinggeven is. Een belangrijke voorwaarde voor participatief leidinggeven is de taakvolwassenheid
van een medewerker. Kan en is een medewerker of team bereid een bepaalde taak of opdracht zelfstandig uit te voeren? Participatief leidinggeven werkt vooral bij medewerkers die een coachende of
delegerende stijl van leidinggeven aankunnen. Ook moet participatief leidinggeven passen binnen de
cultuur van een afdeling, bedrijf, beroepsgroep en zelfs die van een land. Verder lenen niet alle onderwerpen zich voor een participatieve manier van leidinggeven. Als leidinggevende kun je niet aan
je medewerker vragen of zijn directe collega recht heeft op een salarisverhoging. In dergelijke gevallen, en wanneer het bijvoorbeeld gaat om beslissingen met verstrekkende gevolgen, moet je alleen
een besluit (kunnen) nemen. Bij een participatieve manier van leidinggeven is het dus belangrijk dat
je de juiste mensen op het juiste moment en op de juiste manier betrekt bij de keuzes die gemaakt
moeten worden. Als leidinggevende staan daarbij de volgende instrumenten tot je beschikking:
teambuilding, werkoverleg, het houden van werkconferenties, delegeren en coaching. Ten slotte valt
of staat een participatieve manier van leidinggeven met de kwaliteiten van de leidinggevende zelf.
Kwaliteiten als organisatiesensitiviteit, invloed, je mannetje staan en vertrouwen, zowel in je mensen
als in jezelf, zijn belangrijke eigenschappen om deze manier van leidinggeven goed te kunnen toepassen.
Lengte distributiekanalen – Het aantal schakels dat in het distributiekanaal is ingeschakeld. We onderscheiden: 1) directe distributie: het distributiekanaal zonder tussenpersonen. De goederen worden rechtstreeks door de fabrikant aan de consument verkocht. Ook: ultrakort kanaal; soms: direct
marketing; 2) indirecte distributie, ook wel het klassieke of traditionele kanaal genoemd: bij indirecte
distributie wordt gebruik gemaakt van tussenschakels. We kunnen hierbij nog twee mogelijke 'lengten' onderscheiden: 1) het korte kanaal: het distributiekanaal waarbij de detaillist de enige schakel is
tussen producent en consument; 2) het lange kanaal: het distributiekanaal waarin naast de detaillist
ook één of meer groothandelsschakels zijn opgenomen.
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Lening – Afspraak over het gebruik van geld (chartaal of giraal) voor een bepaalde tijd, tegen een
vaste vergoeding (= de rente op de lening) [euro]. Na het verloop van de afgesproken tijd moet het
geleende geld terugbetaald zijn en de rente moet ook betaald zijn.
Lening o/g – Lening waarbij de toevoeging 'o/g' betekent 'opgenomen geld'; het betreft hier dus een
verkregen lening.
Leren (1) – 1) Kennis verwerven: betekenis geven aan de wereld om je heen. Er zijn twee vormen van
leren: natuurlijk leren, zoals ieder vanaf de babytijd doet en schools leren, zoals het programma van
onderwijsinstellingen voorschrijft. 2) Kennis overdragen: anderen helpen om betekenis te geven aan
de wereld om hen heen. Synoniem: doceren.
Leren (2) – Oefenings- en ervaringsproces waardoor min of meer blijvende gedragsveranderingen
plaatsvinden. Blijvende gedragsveranderingen die optreden door lichamelijk letsel of tijdelijke gedragsveranderingen door bv. alcohol vallen erbuiten.
Leren leren – Leren is een vaardigheid waar je over na kunt denken. Hoe moet je leren en hoe moet
je studeren? Welke strategieën pas je toe? Moet je een tekst tweemaal doorlezen voor je hem kent?
Moet je zelf een samenvatting maken of werkt een samenvatting die je koopt net zo goed? Het gaat
erom dat je je bewust bent van de manier waarop je een tekst leert. En hoe gaat het bij het maken
van vraagstukken? Begin je direct met rekenen, of neem je de tijd om te lezen? Lees je het hele
vraagstuk voor je begint te werken, of lees je niet verder dan de eerste vraag? Neem je de tijd voor
de analyse van het vraagstuk of begin je eerst te rekenen en ga je pas nadenken als je vastgelopen
bent? Leren leren begint bij het nadenken over de manier waarop je studeert. Daarna kijk je hoe je je
aanpak kunt verbeteren en of je systematiek kunt brengen in je werkwijze.
Leren, Loopbaan, Burgerschap (LLB) – Het mbo kent een drievoudige kwalificering: leren, loopbaan
en burgerschap. Jongeren, volwassenen, werknemers, werkzoekenden, inburgeraars en herintreders
worden opgeleid voor een beroep, een vervolgopleiding en tot burgers die volwaardig deelnemen
aan de maatschappij.
Lerende organisatie – Een organisatie waar de medewerkers voortdurend hun eigen competenties
en die van collega's vergroten om de gewenste resultaten te behalen. Zij kan flexibel inspelen op
veranderingen in de omgeving en noden van de organisatie.
Less is More – De uitdrukking "Less is More" komt op hetzelfde naar als het KISS-principe en kill your
darlings, namelijk dat eenvoud soms beter is dan complexere uitwerkingen van bijvoorbeeld een
tekst of ontwerp: simpliciteit. Door zo een ontwerp, bijvoorbeeld voor een website, simpel te houden, kun je de focus op de kern leggen wat tot een beter resultaat leidt dan wanneer zo een ontwerp
overladen wordt met elementen die geen toegevoegde waarde hebben. Simpliciteit kan in deze context omschreven worden als "de afwezigheid van onnodige elementen" of zelfs korter "de essentie".
Vooral bij het ontwerpen van informatiesystemen waar gebruikers mee moeten werken, is simpliciteit van belang. Men dient hier namelijk eenvoudig mee om te kunnen gaan. Vaak wordt ten onrechte gedacht dat simpliciteit gelijk is aan saai of oppervlakkig. Ook wordt gedacht dat simpliciteit een
kwestie is van reduceren van iets dat meer compleet is dan het simpele eindresultaat. Beide zijn echter onwaar. Simpliciteit vergt zelfs een andere denkwijze en serieuze inspanning. Zie ook KISS.
Letselschade / letsel – Dit is de lichamelijke en geestelijke (immateriële) schade die een mens ondervindt als hij of zij bij een ongeluk betrokken is. Het kan daarbij gaan om een verkeersongeval, een
bedrijfsongeval, een ongeval tijdens het sporten of tijdens het klussen in of rondom het huis of om
de gevolgen van een medische fout. Ook in het geval van mishandeling kan sprake zijn van letselschade.
Letselschadeadvocaat – Een advocaat die zich heeft gespecialiseerd in het verhalen van letselschade
op (de verzekeraar van) degene die het letsel heeft toegebracht.
Letter of subrogation – Zie ‘Subrogatie’.
Level capacity strategy – Zie ‘Afstemmen vraag en aanbod van diensten’.
Leven lang leren – Met deze term wordt bedoeld dat het tegenwoordig noodzakelijk is om gedurende het hele leven te blijven leren.
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Levenhypotheek – Bij hypotheken op basis van gemengde verzekering wordt door u gedurende de
looptijd niet afgelost. In plaats van aflossing betaalt u aan de verzekeraar een maandelijkse premie,
waarmee de hypotheek op de einddatum (of bij eerder overlijden) geheel of gedeeltelijk wordt afgelost. De verzekeringspolis dient aan de geldverstrekker te worden verpand, zodat de uitkering daadwerkelijk zal worden gebruikt om de hypotheek (deels) af te lossen. Wel dient aan de voorwaarden
van de kapitaalverzekering eigen woning te worden voldaan. Ook mogen de vrijstellingsbedragen
niet worden overschreden. Anders kan over de rente van de uitkering (van de verzekering) belasting
verschuldigd zijn. Voordelen van de traditionele levenhypotheek: 1) Maximale renteaftrek gedurende
de hele looptijd; 2) De verzekeringsnemer deelt mee in de winst van de verzekeraar (bij een winstdelende polis); 3) Constante bruto- en nettolasten gedurende de looptijd (bij gelijkblijvende rente).
Nadelen van de traditionele levenhypotheek: 1) Onzekerheid omtrent de hoogte van de uitkering op
de einddatum: de vraag is of (een beoogd deel van) de hoofdsom van de hypothecaire lening met de
uitkering kan worden afgelost; 2) Onzekerheid over de hoogte van de afkoopwaarde van de verzekering gedurende de looptijd: door de onzekerheid omtrent de waardeontwikkeling van de verzekering
gedurende de looptijd is de hoogte van de afkoopwaarde (= waarde die de verzekering heeft bij tussentijdse beëindiging) niet vooraf vast te stellen; 3) Slechts onder bepaalde voorwaarden kan de uitkering geheel belastingvrij zijn. Wat in dit verband voor de uitkering geldt, is ook op de afkoopwaarde van toepassing. Tussentijdse beëindiging van de verzekering kan dus grote fiscale gevolgen hebben.
Levenscyclus – Deze term komen we tegen bij product en bij gezin. Product en gezin doorlopen diverse stadia die van verschillende betekenis voor de marketing zijn. In fasen onderverdeelde ontwikkeling van de koopkrachtige vraag naar een product. Zie ook ‘Product life cycle’ en ‘Gezinslevenscyclus’.
Levenscyclus van een product – Het verloop van de afzet of omzet gedurende de tijd dat een product op de markt is.
Levensloopregeling – Sparen op geblokkeerde spaarrekening. Een regeling waarbij je ten hoogste
12% van je brutoloon kon sparen. Was je op 1 januari 2005 tussen de 50 en 55 dan mocht je nog
meer sparen. Je levenslooptegoed mocht ten hoogste 210% van je jaarsalaris bedragen. Je kunt in de
levensloopregeling sparen voor inkomen tijdens verlofperiodes. Je werkgever mag een financiële
bijdrage aan de levensloopregeling leveren. Over de uitkeringen uit de levensloopregeling wordt
belasting geheven. Ook kun je het levenslooptegoed gebruiken om eerder te stoppen met werken of
om door te sluizen naar je ouderdomspensioen. De levensloopregeling wordt afgeschaft. In plaats
daarvan komt een regeling voor vitaliteitssparen. Die regeling is niet bedoeld om er eerder van met
pensioen te gaan.
Levensstandaard – Materiële peil van het leven in een bepaalde gemeenschap. Engels: ´Standard of
living´.
Levensstijl – Eng.: Life style. De kenmerkende manier van leven van een persoon of van een groep
personen waarbij activiteiten, interesses en opinies een belangrijke rol spelen. De pogingen om te
komen tot een life style- omschrijving noemen we psychographics. Zie ‘Life style’.
Levensstijlsegmentatie – Marktsegmentatie op basis van de levensstijl van consumentengroepen. Zie
‘Life style segmentation’.
Levensverzekeraar – Een in art. 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) gedefinieerd begrip:
degene die zijn bedrijf maakt van het sluiten van levensverzekeringen voor eigen rekening en het
afwikkelen van die levensverzekeringen.
Levensverzekering – Dit is een in art. 7:975 van het Burgerlijk Wetboek (BW) gedefinieerd begrip: de
in verband met het leven of de dood gesloten sommenverzekering met dien verstande dat ongevallenverzekering niet als levensverzekering wordt beschouwd. Een levensverzekering is een verzekering die verband houdt met het leven of de dood van een verzekerde, of met de verzorging van de
uitvaart van de verzekerde. Een levensverzekering kan uitkeren bij overlijden van de verzekerde, al
dan niet voor een bepaalde datum of juist bij in leven zijn van de verzekerde op een bepaalde datum.
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Een levensverzekering kan ook een mengvorm van beide zijn, er wordt dan zowel uitgekeerd bij in
leven zijn als bij eerder overlijden. Tot slot kan een levensverzekering een periodieke uitkering geven
zolang de verzekerde in leven is of juist vanaf het moment dat de verzekerde komt te overlijden.
Leveranciers – Leveranciers zijn personen of bedrijven waar je goederen (of diensten) kunt bestellen
die zij aan jou leveren. Op de balans staan ze als Handelscrediteuren of vallen ze onder de meer algemene post Crediteuren.
Leverancierskrediet – Krediet dat ontstaat indien bij de levering van goederen niet onmiddellijk
hoeft te worden betaald. Hiertegenover staat het afnemerskrediet: de afnemer betaalt reeds voordat de te verlenen prestatie is geleverd.
Levering (1) – Een levering is het geheel aan handelingen dat tot doel heeft een goed van het vermogen van een vervreemder in het vermogen van een verkrijger te doen overgaan. Een levering is een
vast onderdeel van een eigendomsoverdracht. Zonder levering is de overdracht niet compleet en is
het eigendom niet overgegaan.
Levering (2) – Levering is de handeling die vooraf gaat aan eigendomsoverdracht van onroerend
goed. Levering vindt plaats doordat er een door beide partijen ondertekende transportakte wordt
opgemaakt en ingeschreven door de notaris.
Leveringen buiten bestek – Leveringen buiten bestek zijn zaken die de aannemer niet levert maar
waar hij wel werk voor verricht. Voor de aansluitingen op de nutsvoorzieningen moet hij bijvoorbeeld
doorvoerhulzen in de fundering maken en sleuven in de grond graven.
Leveringsbetrouwbaarheid – Mate waarin een leverancier de afgesproken levertijd in het algemeen
nakomt.
Leveringscondities – Voorwaarden ten aanzien van transport en verzekering waarop de feitelijke
levering zal plaatshebben. De meest voorkomende leveringscondities zijn: - loco: levering vanaf de
plaats waarop de goederen zich bij de verkoop bevinden. De koper betaalt de noodzakelijke vrachten verzekeringskosten: 1) af fabriek: levering vanaf het bedrijf van de verkoper, waarbij vracht- en
verzekeringskosten voor rekening van de koper zijn; 2) franco huis: de verkoper betaalt de transportkosten. Andere kosten zijn voor rekening van de koper; 3) c.i.f. (cost, insurance, freight): de verkoper
betaalt de vracht- en verzekeringskosten; 4) f.o.b. (free on board): de verkoper betaalt de vrachtkosten tot aan de haven van inscheping en de inladingskosten. Vrachtkosten vanaf de haven van inlading
en verzekeringskosten zijn voor rekening van de koper.
Leveringscondities marktonderzoek – De voorwaarden waaronder marktonderzoek wordt verricht.
De vorm, werkwijze, levering en betaling zoals meestal al zijn vastgelegd in de offerte.
Lexicografisch criterium – Zie ‘Evaluatiecriteria’.
Lezen – ‘Kijk toch wat er staat’, is een gevleugelde uitspraak van docenten, terwijl zij wijzen naar de
letters op papier. Maar dezelfde letters roepen bij de docent andere associaties en andere beelden
op dan bij de student. Lezen bestaat namelijk uit drie elementen: waarnemen, interpreteren en aanvullen. Waarnemen: kijken naar de woorden die op papier staan of naar de lijnen die in een grafiek
getekend zijn. Interpreteren: vaststellen wat voor type situatie er is en vanuit welke subdiscipline je
werkt, waardoor je de betekenis van de woorden kunt vaststellen. Aanvullen: ontbrekende stukjes
tekst toevoegen of impliciete vooronderstellingen expliciet maken. Een goede oriëntatie bestaat voor
een groot deel uit goed lezen.
Lezerskringonderzoek – Onderzoek naar bepaalde eigenschappen van alle lezers (niet alleen van
abonnees) van een medium. Onder eigenschappen moeten worden verstaan: persoonlijke eigenschappen, leesgedrag, het bezit van duurzame huishoudelijke apparaten, vakantiegewoonten, enzovoort.
LGU – Zie ‘Loongerelateerde uitkering’.
Liberalen – (Liberalisme). Een politieke stroming waarbij het uitgangspunt is: vrijheid voor de burger
en de overheid bemoeit zich zo min mogelijk met de burger.
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Licentie – Het recht om een product of dienst waar een andere rechtspersoon octrooi of eigendomsrechten op heeft, commercieel te gebruiken op basis van een financiële of materiële vergoeding.
Licenties behoren tot de immateriële vaste activa.
Lichaam – Verzamelnaam voor de volgende organisaties: 1) verenigingen en andere rechtspersonen;
2) maatschappen en vennootschappen; 3) ondernemingen van publiekrechtelijke rechtspersonen en
doelvermogens.
Lichte gebruikers – Gebruikers van een bepaald product of merk die een lager consumptieniveau
hebben dan gemiddelde gebruikers van dat product c.q. merk. Engelse term: ‘Light users’.
Lichtreclameverzekering – Verzekering die dekking biedt tegen materiële schade die het gevolg is
van een van buiten komend onheil, dat aan de lichtreclame-installatie is overkomen. Tevens verschaft de verzekering voor het risico van aansprakelijkheid een subsidiaire dekking (d.w.z. de dekking
krachtens deze polis is alleen van kracht wanneer er geen andere verzekering is, al dan niet van oudere datum, die voor de aansprakelijkheidsschade dekking biedt).
Life style – Ned.: Levensstijl. De kenmerkende manier van leven, tot uiting komend in besteding van
geld en tijd, van een persoon of groep van personen. Het is een modern segmentatiecriterium. Zie
‘Levensstijl’.
Life style segmentation – Ned.: Levensstijlsegmentatie. Men zoekt naar groepen mensen met een
vergelijkbare levensstijl. Dit kan men doen via de steekproefmethode, via clustering van antwoorden
op vragen en via typering van verschillende groepen. Zie ook ‘Typologie’.
LIFO – (Anglicisme): Last In, First Out. Een methode van voorraadregistratie waarbij de goederen
waarvoor als eerste een factuur is ontvangen ook als eerste in de boeken komen te staan bij verkoop.
Dit kan leiden tot verschillen tussen de economische voorraad en de technische voorraad, omdat
vaak toch de exemplaren die het laatst binnengekomen zijn vooraan komen te staan in magazijn en
als eerste worden uitgeleverd. Deze methode staat tegenover de FIFO-methode: First In First Out.
Liggenverzekering – Zie ‘Cascoverzekering’.
Light users – Gebruikers van een merk of product met gemiddeld een lager gebruik dan het gemiddelde gebruik van alle gebruikers van dat merk of product. Zie ook ‘Lichte gebruikers’. Zie ‘Gebruikshoeveelheid’.
Lijfrente – Aanspraak op een reeks vaste periodieke uitkeringen, die uiterlijk bij overlijden eindigt. Dit
is een in art. 7:990 van het Burgerlijk Wetboek (BW) gedefinieerd begrip. Te vergelijken met een uitkering uit een pensioenregeling. De aanspraak is afhankelijk van het leven van een of meer personen.
Onderscheiden kunnen worden de zuivere lijfrente en de gerichte lijfrente.
Lijfrenteaftrek – Lijfrenteaftrek zijn de door de fiscus vastgestelde maximale bedragen van aftrekbare premies voor een lijfrente voorziening. Zie ‘Jaarruimte’.
Lijfrenteclausule – Zie ‘Fiscale lijfrenteclausule’.
Lijfrentehypotheek – Een lijfrentehypotheek is een hypotheek die gecombineerd is met een lijfrenteverzekering, waarbij de toekomstige lijfrentes (deels) worden gebruikt voor betaling/aflossing van
de hypotheek.
Lijfrentepremieaftrek – Het bedrag dat je stort voor een lijfrenteverzekering een lijfrentespaarrekening of een lijfrentebeleggingsrekening kan onder bepaalde voorwaarden in mindering worden gebracht op het belastbaar inkomen. Over de lijfrente-uitkering moet te zijner tijd belasting worden
betaald.
Lijfrenteverzekering (1) – Een levensverzekering waarvan het bij in leven zijn tot uitkering komende
kapitaal moet worden aangewend voor het kopen van een lijfrente. Zie ook ‘Lijfrente’.
Lijfrenteverzekering (2) – Een lijfrenteverzekering is een verzekering, die periodieke uitkeringen verzekert die afhankelijk zijn van iemands leven. Met een lijfrenteverzekering kunt u een aanvulling op
uw pensioen regelen. U kunt maandelijks of jaarlijks een premie storten gedurende een bepaalde
periode of u betaalt een eenmalige koopsom. De lijfrenteverzekering kan ook worden gecombineerd
met een hypotheek, waarbij de toekomstige lijfrentes geheel of gedeeltelijk worden gebruikt voor
betaling/aflossing van de hypotheek.
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Lijn-/staforganisatie – Lijnorganisatie met horizontale afsplitsingen, stafafdelingen, die niet meer zijn
gericht op direct leiding geven, maar waarvan de werkzaamheden op adviserend en uitvoerend terrein liggen.
Lijndiagram – Grafiek in de vorm van een lijn die de verschillende waarnemingen met elkaar verbindt.
Lijnfunctie – Zie ‘Primaire functie’.
Lijnorganisatie – Vorm van organisatie waarbij de onderneming is opgesplitst in operationele eenheden die ieder onder het directe gezag van een chef staan. Het gevolg is meer hiërarchieke niveaus,
het grondpatroon waarop iedere organisatie is gebouwd. Er is een geheel van bevelvoerende functies.
Lijsttrekker – De persoon die bovenaan de kandidatenlijst staat vermeld als nummer 1.
Likert schaal (1) – Een methode om attitudeschalen te construeren, waarbij op basis van sommatie
van uitspraken die in elkaars verlengde liggen een nieuwe schaal wordt geconstrueerd.
Likertschaal (2) – Ordinale vijfpuntsschaal met als posities: 1) volledig mee eens; 2) mee eens; 3)
geen mening; 4) oneens; 5) volledig oneens. Op de schaal moet het oordeel ten aanzien van verscheidene beweringen worden aangegeven. De totaalscore geeft een indicatie van de attitude ten
opzichte van een bepaalde zaak. Zie ook ‘Schaal’, ‘Schaaltechnieken’.
Limiet – Door een verzekeraar aan zijn gevolmachtigd agent per branche of verzekeringsvorm opgegeven bedragen die de bovengrens vormen van zijn bevoegdheid tot het sluiten van overeenkomsten
van verzekering op naam en voor rekening van de verzekeraar.
Limiet-order – Type order binnen de effectenhandel waarbij de opdracht wordt gegeven om de
beursorder uit te voeren zodra de koers op een vooraf vastgestelde prijs (de trigger) komt. Bij de
koop van effecten geeft de limiet het maximum aan waarvoor de order uitgevoerd mag worden. Bij
verkoop van effecten geeft de limiet het minimumbedrag aan waarbij een transactie mag plaatsvinden. Andere typen van orders zijn: bestens-order, stoploss-order en stoplimiet-order.
Limitatieverdrag – Zie ‘Londens limitatieverdrag 1976’.
LIMRA – Life Insurance Marketing and Research Association.
Line – Term in gebruik bij herverzekering, waarmee een gedeelte van het risico wordt aangegeven,
dat door de verzekeraar of herverzekeraar wordt geaccepteerd. Een line is gelijk aan het eigen behoud van de verzekeraar. Met de herverzekeraar wordt een herverzekeringscontract (excedentencontract) gesloten voor een aantal lines. Wanneer bijvoorbeeld het contract gesloten is voor '10 lines
en de verzekeraar kiest bij een bepaald risico voor een eigen behoud van € 50.000,-, dan is de herverzekeringscapaciteit € 500.000,-. Kiest de verzekeraar echter voor een eigen behoud van € 75.000,, dan is de herverzekeringscapaciteit € 750.000,-. In het contract wordt doorgaans een maximumgrens van het aan de herverzekeraar af te geven risico opgenomen.
Lineair compensatiecriterium – Zie ‘Evaluatiecriteria’.
Lineaire afschrijvingsmethode – Zie ‘Afschrijvingsmethoden’.
Lineaire hypotheek – Bij een lineaire hypotheek wordt de lening in een van tevoren afgesproken
aantal vaste termijnen terugbetaald. Door deze aflossingen neemt ook het te betalen rentebedrag
gedurende de looptijd steeds verder af. Dit betekent dat het fiscaal voordeel ook steeds verder afneemt gedurende de looptijd. Bij een lening van € 150.000,- terug te betalen in 30 termijnen zal per
termijn moeten worden afgelost: € 150.000 : 30 = € 5.000,Lineaire regressieanalyse – Statistische methode om de waarde van een afhankelijke variabele te
voorspellen vanuit waarden van een samenhangende onafhankelijke variabele.
Liner negligence clause – Zie ‘Negligence clause’.
Link aanvragen – Een hogere Link popularity kun je verkrijgen door het verrichten van link aanvragen. Hierbij gaat men op zoek naar relevante websites, startpagina's en directories. De beheerder of
eigenaar hiervan wordt verzocht een link te plaatsen naar de website van degene die de aanvraag
doet. Bij link aanvragen moet men wel rekening houden met de richtlijnen linkaanvragen, deze zijn
zeer belangrijk wil men een goed resultaat bereiken. Zo moet je site goed in orde zijn, moet je ook
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echt wat te bieden hebben, zoek je naar relevante websites waarop je link goed past, kies je zelf de
juiste categorie en stuur je een mail waarin je laat merken dat je weet waar je mee bezig bent en ook
interesse hebt in de site van de ander.
Link baiting – Link baiting betekent vrij vertaald het vissen naar of lokken van links naar een eigen
website of artikel. Hierbij wordt getracht links naar een website te verkrijgen waarbij dit vrijwillig
door de andere partij gebeurt. Het achterliggend idee is het publiceren van artikelen waarnaar andere mensen beginnen te linken, met als gevolg dat het aantal links maar ook de waardering van een
website verhoogd wordt. Om deze reden valt link baiting onder link building. Er zijn verschillende
methoden om links in te winnen, die onder link bait vallen: a) publiceer artikelen omtrent nieuwe
ontwikkelingen; b) schrijf humoristische artikelen; c) schrijf recensies over bijvoorbeeld boeken of
software; d) verzorg een interview met een vooraanstaand persoon om deze te kunnen publiceren;
e) ontwikkel en bied handige webmastertools aan; f) organiseer interessante online wedstrijden. Dit
zijn middelen om te zorgen dat artikelen en andere vormen van berichtgevingen opgepikt worden
door tweeden en gelezen worden door derden. Uiteraard zijn er meerdere methoden, een pagina
met een overzicht van tips of redenen om iets wel of niet te doen, lezen ook makkelijk en kan handig
zijn als naslagwerk met als gevolg dat mensen er snel naar zullen linken. Je kunt ook zelf actief zijn in
het opnemen van links naar artikelen op andere websites met als gevolg dat men sneller geneigd is
terug te linken wanneer je interessante artikelen publiceert.
Link bombing – Link bombing is hetzelfde als link building, echter wordt link bombing niet uitgeoefend door een webmaster of SEO-er van een website, maar door een concurrent. Dit wordt gedaan
om een bepaalde website een penalty op te laten lopen of geheel uit de resultaten te laten verdwijnen. Bij link bombing worden methoden ingezet waarbij overduidelijk is dat links op een kunstmatige
wijze verkregen zijn. Dit is het enige wat een algoritme van een zoekmachine oppikt, geconcludeerd
wordt dat het om zoekmachine spam gaat en de betreffende website loopt het risico op een penalty
of ban.
Link building – Link Building is het verhogen van de waardering van je site door het aantal links naar
je site uit te bouwen met behulp van one way links. Hierbij is het erg bevorderlijk voor de pagerank
wanneer waardevolle trefwoorden in de link tekst voor komen. Zie ook link popularity, Google Pagerank en link aanvragen.
Link exchange – Bij een link exchange plaatsen twee partijen een link naar elkaars website. Door dit
in combinatie met een juiste link tekst te doen, kan dit effect hebben op de waardering van je site
binnen zoekmachines. Linkexchanges hebben tegenwoordig minder waarde dan voorheen, zogenaamde one-way backlinks zijn dan ook een beter alternatief. Dit kan bereikt worden door te zorgen
dat men automatisch een link naar je website plaatsen. Zie ook link baiting.
Link populariteit – Link populariteit is een methode van zoekmachines om de Autoriteit op een bepaald gebied aan te wijzen. Betekent hetzelfde als Link popularity, zie aldaar.
Link popularity – Engelse term voor link populariteit. Link popularity is het fenomeen waar (sommige) zoekmachines gebruik van maken om te bepalen welke website autoriteit is op een bepaald gebied. Er wordt gekeken naar hoe populair de sites zijn die links plaatsen naar een bepaalde site, de
manier waarop deze links geplaatst zijn, het aantal links op een pagina en de verdere inhoud van de
linkende pagina. Link popularity kun je verkrijgen door link aanvragen te verrichten.
Link tekst – De tekst welke zichtbaar is voor de bezoeker en welke een link bevat. Een link tekst is dus
het klikbare gedeelte. Een tekst link wordt ook wel Anchor text genoemd. Ook op link tekstniveau
kan geoptimaliseerd worden door de link tekst te laten beschrijven waar de website of pagina waarnaar verwezen wordt, over gaat. Dit zou afwisselend toegepast kunnen worden zodat meerdere links
naar eenzelfde pagina niet dezelfde beschrijving krijgen. Dit laatste kan juist weer als negatief worden opgepakt door filters.
LinkedIn – LinkedIn is een sociale netwerksite die zich richt op de zakelijke gebruiker. Op LinkedIn
kun je als gebruiker je een professioneel profiel aanleggen en je zakelijke contacten toevoe-
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gen.Dankzij functionaliteiten als LinkedIn Groepen, LinkedIn Vacatures en de mogelijkheid om voorgesteld te worden is het via LinkedIn mogelijk om nieuwe contacten op te doen.
Linkfarm – Een linkfarm is een pagina met een linkstructuur welke alleen ontworpen is om de positie
in zoekmachines te verbeteren. Er staan alleen links op naar andere websites om zo kunstmatig de
link popularity te verhogen. Linkfarms vallen daarom ook onder zoekmachine spam en leveren op
den duur een penalty op. Indien er vanaf een linkfarm naar je website gelinkt wordt kan dit geen
kwaad. Echter linken naar een linkfarm kan wel degelijk schade toebrengen.
Links – Zo noem je iemand die liever veel veranderingen ziet in de samenleving, om de zwakkeren
meer te kunnen beschermen.
Links per page ratio – Het getal dat het aantal links per pagina (LPP) aanduidt, wordt de links per
page ratio genoemd. Deze ratio is eenvoudig te berekenen door het aantal inbound links naar een
website te delen door het aantal pagina's dat een website heeft. Het aantal Google.com pagina's
volgens Yahoo!: 21.100.000. Het aantal inbound links volgens Yahoo!: 245.000.000. De links per page
ratio is als volgt te berekenen: LPP ratio = (245.000.000 / 21.100.000) = 11.6. Google.com heeft gemiddeld dus ruim 11 links per pagina. Dit lijkt vrij weinig, maar uiteindelijk heeft Google vele pagina's
waar nooit naar toe gelinked zal worden en plaatst men vaak backlinks naar een Google versie in een
andere taal, bijvoorbeeld Google.nl.
Links to text ratio – De links to text ratio geeft de hoeveelheid links tegenover het aantal tekst aan,
wat wordt uitgedrukt in een procentueel getal. Deze ratio kan berekend worden door het aantal links
delen door het aantal woorden, maal honderd om tot het procentueel getal te komen. Wanneer er
20 links op een pagina met 100 woorden staan, is de links to text ratio logischerwijs 20%. De links to
text ratio is een van de criteria waaraan een linkpagina of linkfarm is te herkennen. Andere criteria
zijn het totaal aantal links op een webpagina en de relevantie van de links binnen de context.
Linkstructuur – De structuur van alle links op een website, zowel inbound als Outbound links. De
linkstructuur laat zien hoe een bepaalde website precies in elkaar zit en welke pagina's naar elkaar
linken. Een goede, complete linkstructuur zonder dead links is belangrijk bij een goede zoekmachine
stategie. Indien er wordt gesproken over een linkstructuur kan dit gaan over links op een website
maar ook over links welke door een zoekmachine worden getoond.
Lintbewinkeling – Keten van winkels langs de (oudere) aanvoerwegen naar de steden. Veelal omgebouwde woonhuizen (zijn 'spontaan' en dus 'niet gepland' ontstaan).
Linux – Linux is vrije software waarvan de broncode door iedereen aangepast, gebruikt, gekopieerd
en verspreid kan worden.
Liquidatie – 1) Verrekening of afwikkeling van een transactie die is afgesloten (o.a. termijnmarkt). 2)
Opheffing van een zaak door deze liquide te maken, d.w.z. om te zetten in liquide middelen. 3) Opheffing van het bedrijf. 4) Opruimen van een tegenstander (niet economische betekenis).
Liquidatiekas – Kas die gebruikt wordt om transacties in de termijnmarkt af te wikkelen door gebruik
te maken van onderlinge verrekeningen.
Liquide – 1) Contant, opvorderbaar. 2) In staat om direct aan betalings- en aflossingsverplichtingen te
voldoen. 3) Vloeibaar (niet economische betekenis).
Liquide middelen – Betalingsmiddelen die op korte termijn beschikbaar kunnen zijn waarmee schulden betaald kunnen worden. Vlottende activa die aanwezig zijn in de vorm van geld. Alle fondsen
waarover men zonder restrictie kan beschikken. Hiertoe behoren kasgelden en opvorderbare banken girosaldi. Bij de Externe Verslaggeving vallen de liquide middelen onder de vlottende activa. Zie
‘Balans’.
Liquideren – 1) Verrekenen of vereffenen van vorderingen. 2) Een onderneming opheffen met onmiddellijke ingang: omzetten in liquide middelen. 3) Uit de weg ruimen, omleggen (niet economische
betekenis).
Liquiditeit – 1) De mate waarin een onderneming in staat is om op korte termijn (< enkele maanden)
aan haar betalings- en aflossingsverplichtingen te voldoen. 2) De mate waarin een vordering opeisbaar is. 3) Som van de primaire en secundaire betalingsmiddelen {Algemene economie}. 3) Maatstaf
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voor de mogelijkheid van een onderneming om op korte termijn (< enkele maanden) aan haar betalings- en aflossingsverplichtingen te kunnen voldoen {Externe verslaggeving}. Instrumenten zijn: current ratio en quick ratio. Het bestaat uit vlottende middelen + liquide middelen - kort vreemd vermogen. Zie ook ‘Kengetallen’.
Liquiditeitsbalans – Een overzicht waaruit de omvang blijkt van de (il)liquiditeit.
Liquiditeitsbegroting – Een voortschrijdend overzicht waaruit de liquiditeit voor de komende perioden blijkt.
Listbroker – Onderneming die adressenbestanden verzamelt en verkoopt.
Listing – Een opsomming van Zoekresultaten na een zoekopdracht.
Listmanager – Persoon die zorgt voor een optimaal adressenbestand: up to date, kwalitatief hoog en
juist uitgesplitst. Hoe hoger de kwaliteit van het bestand, des te hoger de respons en des te lager de
kosten per order zullen zijn.
LLB – Zie ‘Leren, loopbaan en Burgerschap’.
Lloyd’s agent – Door de Lloyd's organisatie aangestelde personen of bedrijven, die aan Lloyd's (en
andere verzekeraars die van hun diensten gebruik willen maken) belangrijke informatie omtrent het
scheepvaartverkeer doorgeven. Zij kunnen ook worden ingeschakeld voor een aantal diensten ten
behoeve van schaderegeling. Zij bemiddelen niet bij het afsluiten van verzekeringen. In de meeste
belangrijke havens is een Lloyd's Agent gevestigd.
Lloyd’s broker – Een door de Lloyd's organisatie erkende makelaar aan wie het is toegestaan verzekeringen bij Lloyd's aan te bieden.
Lloyd's – Verzekeringsorganisatie, die is samengesteld uit een groot aantal verschillende syndicaten,
die zich elk op een specifiek risico (bijvoorbeeld scheepscascorisico's) hebben gespecialiseerd. De
Lloyd's organisatie zelf accepteert geen verzekeringen. De risico's worden verzekerd door de syndicaten waarin zich een aantal underwriting members (de 'names') hebben verenigd. Een 'name' kan lid
zijn van meerdere syndicaten.
lncrease-/decrease clausule – Een clausule die vaak wordt opgenomen in polissen voor bedrijfsschadeverzekering ter vermijding van onderverzekering. Door toepassing van de increase/decreaseclausule biedt de verzekeraar, wanneer blijkt dat het verzekerde bedrag te laag is in vergelijking tot het werkelijke belang, automatisch dekking over het verschil tot maximaal een vooraf
overeengekomen percentage (meestal 30%) van het verzekerd bedrag. Bij verzekeringen, die voorzien zijn van deze clausule, verplicht de verzekerde zich om aan het eind van elk verzekeringsjaar aan
de verzekeraar (eventueel m.b.v. een accountantsverklaring) opgave te doen van het werkelijke belang gedurende dat jaar. Wanneer het werkelijke belang hoger was dan het verzekerde bedrag, dient
premie te worden bijbetaald, indien het lager was vindt premierestitutie plaats voor het verschil tot
maximaal het afgesproken percentage (meestal 30%).
lncurred but not reported (reserve) – Een reserve die door de verzekeraar wordt aangehouden ter
dekking van schades die weliswaar in het betreffende boekjaar reeds hebben plaatsgevonden, maar
die nog niet gemeld zijn (lncurred But Not Reported). Deze reserve is vooral van belang bij verzekeringen waarbij er een grote ruimte kan liggen tussen het ontstaan van de schade en het moment
waarop de claim bij de verzekeraar wordt ingediend, zoals de transport- en de aansprakelijkheidsverzekering. Voor de vaststelling van deze reserve baseert de verzekeraar zich op het schademeldingspatroon ¡n het verleden en wordt met behulp van actuariële methoden een adequate reserve bepaald.
lnvolvement – Ook ‘Betrokkenheid’. Bij non profit marketing is er of sprake van een low involvement
(lage betrokkenheid) of van high involvement (hoge betrokkenheid). Beide maken dat reclame voor
non profit activiteiten niet zo effectief is.
LOB – Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding. Doel van LOB is de studenten na te laten denken over hun
studie- en beroepskeuze.
Location clause – Clausule bij goederentransportverzekeringen. Verschillende zendingen die worden
verzekerd op een contractpolis bij een verzekeraar kunnen soms bij elkaar komen in een haven of
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(opslag)locatie. Het totale risico kan daardoor tot een aanvaardbaar hoog risico voor die verzekeraar
leiden. Deze clausule beperkt in dat geval de schadevergoedingsverplichting van de verzekeraar tot
een mad het maximum per gelegenheid (dit is de waardelimiet per vervoerseenheid waarvoor de
verzekeraar dekking verleent).
Lock out (1) – Het uitsluiten van werknemers. Wordt gezien als 'klein molest' en materiële schade
erdoor is in principe gedekt bij brand- en aanverwante verzekeringen.
Lock out (2) – Een op 2 november 1981 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank in Den Haag
gedeponeerd molestbegrip: het door een werkgever - als strijdmiddel in een arbeidsconflict - verbieden of verhinderen aan een groep werknemers of het hele personeel om deel te nemen aan het arbeidsproces. Deze lock-out moet gepaard gaan met stopzetting van loonbetaling.
Log file – Een bestand waarin de server informatie opslaat over de bezoekers van de site. Er worden
verschillende onderdelen opgeslagen zoals datum, tijd, User agent, Referrer, zoekmachine en zoekwoorden etc.
Logéclausule – Een in brand- en inbraakverzekeringen van inboedels gebruikte clausule. Deze dient
om de bezittingen van logés onder een eventueel surplus van de polis van de gastheer automatisch
mee te dekken, voor zover de logé zelf niet mocht zijn verzekerd.
Logistiek – De fysieke goederenstroom. Activiteiten die gericht zijn op opslag van grondstoffen en
gereed product, transport, dienstverlening aan klanten en management om de activiteiten efficiënt
en effectief te laten verlopen. Kortom alle activiteiten om de keten van grondstof in huis halen tot
producten afleveren bij de klanten te beheersen.
Logo – Een logo is een beeldmerk van een organisatie of merk dat wordt ingezet voor de herkenbaarheid van het merk in communicatie-uitingen. Een logo kan een zuiver grafisch symbool zijn, of
bestaan uit tekst die op een onderscheidende manier is opgemaakt, of een combinatie hiervan. Een
logo is een belangrijk onderdeel van de huisstijl van een bedrijf, merk of instelling. Het ontwerp van
het logo wordt soms verzorgd door de eigen communicatieafdeling, maar vaker door een extern
(reclame)bureau. Zie ook ‘Beeldmerk’.
Long copy – Langere tekst waarbij de nadruk ligt op informatie. Het tegenovergestelde hiervan is
Short copy.
Long tail keywords – Met de term long tail keywords worden trefwoorden voor een website bedoeld, welke niet het directe doel hebben om op gevonden te worden maar waarop men via zoekresultaten toch binnen kunnen komen. Long tail keywords betreft vaak 4 of meer trefwoorden. Er zijn
enkele trefwoorden waarop vele mensen zoeken en uiteindelijk op een bepaalde website binnen
komen. Een long tail keyword levert afzonderlijk minder bezoekers op, maar alle bezoekers gezamenlijk die via verschillende combinaties van die long tail keywords binnen komen, kan alsnog een heleboel of misschien zelfs meer bezoekers opleveren dan trefwoorden waarop men zich richt en waar
misschien op geoptimaliseerd is. Dit komt doordat er minder mensen optimaliseren op nichemarkten waardoor deze minder competitief zijn en de kans dat er hoger geranked wordt op long tail
keywords dus groter is. De click-through ratio ligt voor long tail keywords hoger dan voor short tail
keywords. Amazon.com haalt bijvoorbeeld 57% van alle verkopen uit zoekmachines buiten de populaire trefwoorden om. Door ook aan long tail keywords aandacht te besteden, kunnen er meer bezoekers via zoekmachines getrokken worden. Hiervoor is het van belang er achter te komen wat de
long tail keyword voor een website zijn. Er zijn verschillende tools waar gebruik van gemaakt kan
worden, een voorbeeld is Google Analytics om te monitoren hoe (op welke keywords) men binnenkomt.
Long tail zaken/schades – Verzekeringsoorten waarbij er een lange periode kan liggen tussen de
schadeoorzaak en schademelding of tussen de schademelding en de uiteindelijke afwikkeling van de
schade door de verzekeraar. Dit komt onder meer voor bij productaansprakelijkheidszaken, waarbij
de schade pas ontdekt wordt, lang nadat die in feite werd veroorzaakt. Bij letselschades kan er geruime tijd overheen gaan voordat er een eindtoestand van het letsel is ontstaan en de werkelijke
mate van arbeidsongeschiktheid, en de daarmee samenhangende uitkering, kan worden bepaald.
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Long term discount – Korting op de premie voor long term agreement Zie ook ‘Long term
agreement’.
Long term policy – Engelse term voor langetermijnverzekering met premiebetaling ineens voor de
gehele termijn. Zie ook ‘Long term agreement’.
Longitudinaal onderzoek – Een onderzoek waarbij een vaste groep personen gedurende langere tijd
wordt gevolgd. Zie ‘Panelonderzoek’.
Long-tailschade – Hiermee worden bedoeld schadegevolgen die zich openbaren lange tijd na het
veroorzaken van de schade. Soms worden verzekeraars zodoende geconfronteerd met forse schaden
waarop zij bij het sluiten van de verzekering niet gerekend hadden dat ze ooit zouden kunnen voorkomen. Denk aan asbestclaims, letselschaden in de geneesmiddelensfeer, enz.
Loon en andere inkomsten uit arbeid – Dit inkomen van je partner wordt voor een deel van de partnertoeslag afgetrokken. De eerste € 216,99 wordt niet afgetrokken. Van het salaris erboven wordt
tweederde afgetrokken. Als je partner meer verdient dan € 1.294,70 bruto per maand, krijg je geen
partnertoeslag.
Loonbelasting – Loonbelasting is de belasting die een werkgever of een verzekeraar inhoudt op looninkomsten of lijfrente-uitkeringen. Loonbelasting wordt geheven over het belastbaar loon. Voor
sommigen is de loonbelasting tevens de eindheffing voor de inkomstenbelasting. Voor veel bezitters
van een eigen woning is dit niet het geval en moet men zelf aangifte doen.
Loonbelastingbeschikking – Als u een eigen woning heeft mag u de hypotheekrente opvoeren als
aftrekpost voor de inkomstenbelasting. Hiervoor moet men bij de Belastingdienst een loonbelastingbeschikking aanvragen. Vaak kan de belastingaftrek vooraf verrekend worden, samen met de maandelijkse loonbetalingen.
Loondienstagent – Tussenpersoon die in loondienst is van de verzekeraar.
Loonheffing – Behalve de loonbelasting moeten door de werkgever ook de premies volksverzekeringen worden ingehouden op de Ionen en salarissen van de werknemers. Het totaal van loonbelasting
en premies volksverzekeringen - samen loonheffing genoemd - moet door de werkgever worden
afgedragen aan de belastingdienst.
Loop – Een of meer vragen in een vragenlijst die een herhaling zijn van reeds gestelde vragen. Hiermee kan de juistheid van beantwoording worden gecontroleerd.
Loopbaan – Volgens de kwalificatie-eisen van Loopbaan & Burgerschap. Loopbaanoriëntatie en ontwikkeling draagt maatschappelijk gezien bij aan employability en ondernemerschap. Daarnaast
draagt de loopbaanoriëntatie en -ontwikkeling bij aan de persoonlijke ontplooiing. Het gaat hierbij
om het sturing geven aan het vinden van betekenisvol werk of vervolgonderwijs dat aansluit op de
eigen kwaliteiten, mogelijkheden, waarden en motieven. Daarvoor is nodig dat een deelnemer inzicht heeft in de eigen kwaliteiten, mogelijkheden, waarden en motieven. Maar het vereist ook oriëntatie op en inzicht in de mogelijkheden die de arbeidsmarkt biedt. De deelnemer is in staat de eigen kwaliteiten, mogelijkheden, waarden en motieven te vergelijken met gevraagde waarden en
kwaliteiten van verschillende soorten werk. Ook oriëntatie op mogelijke doorstroomtrajecten in het
vervolgonderwijs (hbo, een volgend niveau in het mbo of andere scholingsmogelijkheden) en op ondersteuningsmogelijkheden ten behoeve van de loopbaanontwikkeling zijn hierbij van belang. Op
basis van de vergelijking komt de deelnemer tot weloverwogen keuzes en vervolgstappen om gemaakte keuzes te realiseren. De elementen die bij loopbaanoriëntatie en -begeleiding aan bod komen zijn: 1) capaciteitenreflectie: beschouwing van de capaciteiten die van belang zijn voor de Loopbaan; 2) motievenreflectie: beschouwing van de wensen en waarden van belang voor de Loopbaan;
3) werkexploratie: onderzoek naar werk en mobiliteit in de loopbaan; 4) loopbaansturing: loopbaangerichte planning en beïnvloeding van het leer- en werkproces, 5) netwerken: contacten opbouwen
en onderhouden op de arbeidsmarkt, gericht op loopbaanontwikkeling.
Loopbaan & Burgerschap, Dossier – Zie ook: ‘Loopbaan’ en ‘Burgerschap’. Het mbo kent naast een
Kwalificatie Dossier een kwalificering: loopbaan en burgerschap. Om goed in onze samenleving mee
te kunnen doen, is alleen een voorbereiding op een beroep niet voldoende. Het document KwalificaUitgeverij Streutker
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tie-eisen loopbaan en burgerschap speelt daar op in en geeft het inhoudelijke kader voor burgerschap aan. In dit document staan de eisen waaraan elke deelnemer moet voldoen, zoals de eigen
loopbaan sturen, vitaal burgerschap, het maken van politieke keuzes, als kritisch consument kunnen
functioneren, enzovoort. Om het mbo‐diploma te halen moet de deelnemer zich in voldoende mate
inspannen voor en deelnemen aan ‘Loopbaan en Burgerschap’. De deelnemer dient actief deel te
nemen aan aangeboden activiteiten. In de beoordeling maakt een mbo-college inzichtelijk dat aan de
inspanningsverplichting is voldaan. Er geldt geen resultaatverplichting voor de deelnemer. Om vast te
kunnen stellen of de deelnemer zich voldoende heeft ingespannen, stellen het mbo de volgende
eisen aan de deelnemer: 1) Aanwezigheid en actieve deelname bij alle geroosterde lessen L&B. 2) De
deelnemer heeft ten minste het aantal producten met bewijzen opgeleverd, dat samen voldoet aan
de gestelde eisen met betrekking tot aantal, de omvang en de zwaarte, dat voor het behalen van het
diploma nodig is. Als een deelnemer niet aan een of meer van bovenstaande eisen kan voldoen, wegens overmacht of andere zwaarwegende redenen, kan door de docent L&B in overleg met de betreffende coach en de vestigingsexamencommissie (VEC), namens het bevoegd gezag een alternatieve eis geformuleerd worden.
Loopbaancompetentie – Zie competentie
Loopinstructie – Zie ‘Random walk methode’.
Looppatroon – Verwijst naar de weg die een shopper aflegt op het winkelpunt. De plaatsen waar de
meeste shoppers komen noemen we ‘warme zones’, de plaatsen waar weinig shoppers komen noemen we ‘koude zones’.
Looptijd der verzekering – De looptijd van een verzekering is de periode gedurende welke de verzekeraar gehouden is de gedekte schade op grond van deze verzekering te vergoeden.
Looptijd – De looptijd is de periode waarvoor een financiering wordt afgesloten. Deze periode kan
verschillen, maar is in veel gevallen 30 jaar.
Lorenz kromme – (Lorentzcurve). Curve die de inkomensconcentratieverdeling weergeeft. Uit deze
curve valt af te lezen welk deel van de bevolking welk deel van het nationaal inkomen verdient.
Losgeldverzekering – zie Ontvoerings-, losgeld- en afpersingsverzekering.
Loss – Schade, verlies. Zie ook ‘Actual total loss’, ‘Arranged total loss’, ‘Compromised total loss’,
‘Constructive total loss’, ‘Maximum foreseeable loss’, ‘Partial loss’, ‘Probable maximum loss’, ‘Total
loss only’.
Loss adjuster – Zie ‘Expert’.
Loss Damage Waiver – In de USA en Canada geldt een hoog eigen risico indien een huurauto wordt
gestolen of veel schade heeft waardoor de auto verloren gaat (Total loss). Dit eigen risico kan oplopen tot de gehele waarde van de auto. Met een LDW is de verzekering uit te breiden met een extra
dekking voor schade en diefstal. Vaak is er dan geen sprake meer van een eigen risico of slechts een
beperkt eigen risico.
Loss leader beleid – Beleid waarbij gewerkt wordt met zeer lage prijzen t.o.v. de rest van het assortiment, om klanten te trekken. Zie loss leader prijzen.
Loss leader pricing – Lokprijzen, hierbij worden enkele artikelen tegen zeer lage prijzen (soms beneden de kosten; loss leader) aangeboden om de klant de winkel in te lokken (en hem daar (ook) duurdere artikelen te verkopen). Ook wel aangeduid als ‘Leader-prijzen’. Zie ‘Leader pricing’.
Loss leader prijzen – Lokprijzen, hierbij worden enkele artikelen tegen zeer lage prijzen (soms beneden de kosten; loss leader) aangeboden om de klant de winkel in te lokken (en hem daar (ook) duurdere artikelen te verkopen). Ook wel aangeduid als ‘Leader-prijzen’.
Loss limit – Zie ‘Aggregate loss limit’, ‘Single loss limit’.
Loss occurence beginsel – Begrip in gebruik bij aansprakelijkheidsverzekeringen. Wanneer het loss
occurence beginsel van toepassing is betekent dit, dat er alleen dekking is wegens aansprakelijkheid
voor schade die zich manifesteert tijdens de polistermijn (zie ook 'claims made'). Het doet er daarbij
niet toe wanneer de schade feitelijk is veroorzaakt, met andere woorden: inloop (schade veroorzaakt
voor de aanvang van de contractsduur van de verzekering) is gedekt, uitloop (schade veroorzaakt
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tijdens de contractsduur van de verzekering, maar pas gevorderd bij de verzekerde, c.q. gemeld bij
de verzekeraar, na afloop van de contractsduur) is uitgesloten, behalve voor letsel of materiële beschadiging, die tijdens de duur van de verzekering feitelijk is ontstaan.
Loss occurrence-dekking – Dekkingsvorm waarbij er dekking is als de schade zich tijdens de verzekeringsduur heeft gemanifesteerd.
Loss of license verzekering – Zie ‘Diplomaverzekering’.
Loss ratio – Verhouding (uitgedrukt in percentage) tussen schadelast en premie-inkomen (gemeten
over een periode van een of meer jaren) ter bepaling van de winstgevendheid c.q. verliesgevendheid
van een herverzekeringsportefeuille en/of individueel risico.
Lossleader beleid – Beleid waarbij gewerkt wordt met zeer lage prijzen t.o.v. de rest van het assortiment, om klanten te trekken. Zie ‘Lossleader prijzen’.
Lossleader pricing – Artikelgroepen in het assortiment op een zeer laag prijsniveau teneinde klanten
te trekken.
Lossleader prijzen – Lokprijzen, hierbij worden enkele artikelen tegen zeer lage prijzen (soms beneden de kosten; loss leader) aangeboden om de klant de winkel in te lokken (en hem daar (ook) duurdere artikelen te verkopen). Ook wel aangeduid als leaderprijzen.
Low involvement theorie – Theorie over het aankoopgedrag van goederen waar de consument zich
weinig bij betrokken voelt. Bij gebrek aan een overwegingsproces vooraf (weinig betrokkenheid!)
kiest de consument op de plaats van aankoop en wel dat merk dat hem enigszins vertrouwd (lees:
bekend) voorkomt. Zie ‘Communicatiemodel’. Zie ‘Koopgedragmodellen’.
Low margin retailing – Een winkelformule met de volgende kenmerken: lage marge, hoge omzetsnelheden, lage prijzen, weinig service, eenvoudige winkelinrichting, goedkope locaties, goedkoop
personeel. Formule moet prijsgevoelig koperspubliek aanspreken. Ook wel prijsdistributie genoemd.
Zie ‘Geparallelliseerde distributie’.
Loyaliteit – Zich voegen naar het beleid, de normen, waarden, procedures en afspraken van de organisatie en de eigen functie / rol.
LPP – LPP is de afkorting van Links Per Page, wat het aantal links naar een website gedeeld door het
aantal pagina's binnen een website inhoudt. Dit aantal is het links per page ratio, zie aldaar voor
meer informatie.
LTA – Long term agreement
LTD – Long term discount
LTE – LTE staat voor Long Term Evolution en is de nieuwste vorm van mobiel Internet. LTE valt onder
de 4e generatie mobiel Internet, 4G. LTE moet nog hogere datasnelheden bieden dan UMTS en HSDPA met een kortere vertragingstijd in het netwerk. LTE is volledig gebaseerd op pakket schakeling
voor het datatransport van alle diensten, inclusief spraak.
LTIP (Anglicisme) – Long-Term Incentive Plan: een beloningssysteem om werknemers te motiveren
door beloningen op de lange termijn.
LU – Leading underwriter
Luisteren – Tonen belangrijke informatie op te pikken uit mondelinge mededelingen. Doorvragen en
ingaan op reacties. Gedragsbeschrijvingen: a) Laat blijken belangrijke informatie te kunnen oppikken
uit mondelinge mededelingen. b) Vraagt door en geeft anderen de ruimte om zich uit te spreken. c)
Gaat in op wat gesprekspartners zeggen. d) Neemt in gesprekken ook de emotionele boodschap van
de ander waar.
Luistergewoonten – Vast gedrag ten aanzien van het luisteren naar radioprogramma's. Hiernaar
wordt onderzoek gedaan door AGB Intomart BV met behulp van de Intomart persoonsmeter, waarmee het zogenoemde toestelbereik kan worden vastgesteld. Aanvullend op deze gegevens dienen
ook nog lijsten te worden ingevuld om te kunnen vaststellen wie er naar bepaalde programma's
heeft geluisterd. Zie ‘Kijk- en luisteronderzoek’.
Lump sum financiering – Financiële regeling van de overheid waarbij instellingen, die gefinancierd
worden door de overheid, jaarlijks een bedrag krijgen op basis van vooraf vastgestelde criteria
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waarmee zij al hun activiteiten moeten financieren. Er is dus geen aparte pot voor deelterreinen zoals huisvesting, ict en personeelslasten, maar de middelen voor alle deelterreinen zijn samengevoegd. De directie heeft daardoor de vrijheid om te beslissen over de verdeling van de middelen over
de deelterreinen. Deze vorm van financiering is te combineren met: input financiering en/of output
financiering.
lust in time voorraad- en bestelsysteem – Systeem waarbij de toeleverancier halffabricaten, precies
op het moment dat de afnemer ze in zijn productieproces nodig heeft, aanlevert. Doel is de minimalisering van voorraadkosten bij toeleverancier en afnemer. Kenmerken van een dergelijk systeem zijn:
1) strikte kwaliteitscontrole bij de leverancier; 2) grote leveringsbetrouwbaarheid; 3) hoge leveringsfrequentie; 4) zeer nauwe relatie tussen toeleverancier en afnemer.
Luxe goederen – Goederen met een positieve prijselasticiteit van de vraag. Hiervan is sprake bij bepaalde 'status'-producten bv. parfum.
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M
M.google.com – m.google.com is de startpagina van google op de mobiele telefoon. Net als op de
computer kun je met Google je eigen startpagina maken. Dit is met een mobiel apparaat ook mogelijk. De url die gebruikt moet worden op een mobiel apparaat is m.google.com. Met m.google.com is
het mogelijk je eigen mobiele startpagina te maken. Zoals op iGoogle is het mogelijk om onderwerpen toe te voegen of te verwijderen. Met de opkomst van het mobiel internet zullen de mogelijkheden alleen nog maar toenemen in de toekomst. Voorbeelden van deze ''widgets'' zijn: Weerbericht,
Nieuws, Aandeel koersen, Flitsinformatie, Fileinformatie, RSS Readers, Fokke en Sukke strips, Buienradar, OV informative, NU.nl readers.
Maatmanloon – Maatmanloon nodig voor bepalen uitkering arbeidsongeschiktheid. Als uw arbeidsdeskundige u hebt onderzocht en heeft gekeken welke functies u nog wel zou kunnen uitvoeren
worden 3 functies uitgekozen waarvan uw loon het hoogst zou zij. Dit loon wordt dan vergeleken
met uw maatmanloon, het loon wat u verdient zou hebben als u geen ongeluk of ongeval zou zijn
overkomen. Het verschil tussen uw maatmanloon en datgene wat u zou krijgen bij het uitvoeren van
de voorgestelde functies bepaalt hoe hoog uw arbeidsongeschiktheid uitkering wordt. Maatmanloon
is dus uw oude loon.
Maatschappelijk aandelenkapitaal – Het maatschappelijk kapitaal is het in de statuten vermelde
maximumbedrag waartegen aandelen mogen worden uitgegeven. In Nederland moet volgens het
Burgerlijk Wetboek minimaal één vijfde van het maatschappelijk kapitaal zijn geplaatst.
Maatschappelijk aandelenvermogen – Het totale vermogen dat een NV of BV via emissie van aandelen zou kunnen verkrijgen [euro]. De maximale omvang van het aandelenvermogen is vastgelegd in
de statuten van de onderneming. Het uitgegeven deel van het aandelenvermogen is het geplaatste
aandelenvermogen.
Maatschappelijk gebonden eigendom – Maatschappelijk gebonden eigendom is een vorm van eigen
woningbezit in de sociale sector, waarbij de woningcorporatie verantwoordelijk is voor groot onderhoud en de bewoner eigenaar is. De eigenaar is echter gebonden aan regels en mag het huis niet op
de vrije markt doorverkopen.
Maatschappelijke doelen van non profit organisaties – Non profit organisaties streven naar het realiseren van maatschappelijke doelen zoals: 1) het bevorderen van ontplooiingsmogelijkheden van
individuen (onderwijs, cultuur); 2) het tegengaan van onvolkomenheden in de werking van het prijsmechanisme (volkshuisvesting, liefdadigheid); 3) het stimuleren tot een bepaald gedrag (Aidscampagne); 4) het winnen van mensen voor bepaalde sociale of religieuze ideeën.
Maatschappelijke functie – De maatschappelijke functie van een onderneming wordt doorgaans
uitgedrukt in drie dimensies: a. de 'klanten' die zij wenst te bedienen, b. het soort 'klantenprobleem'
dat zij wenst op te lossen en c. de 'technologie', waarvan zij gebruik maakt.
Maatschappelijke gebondenheid – In sommige gemeenten is maatschappelijk gebondenheid met
een gemeente of regio bepalend voor het ontvangen van een huisvestingsvergunning.
Maatschappelijke marketingtaken public relations – Het kweken van begrip voor de activiteiten en
standpunten van de onderneming bij een breed publiek om zo de omzetmogelijkheden te handhaven
en/of te verbeteren.
Maatschappelijke samenwerkingsvormen – Bedrijven verenigen zich vaak in organisaties om de
gezamenlijke belangen te behartigen. Op retailniveau kan een ondernemer lid zijn van een brancheorganisaties en/of een standsorganisaties.
Maatschappij – De ‘maatschappij’ (of derden) kan onderverdeeld worden in ‘belangengroepen’ die
belangrijke maatschappelijke thema’s belichten. Als hun maatschappelijke thema’s, al dan niet grote,
raakvlakken hebben met politiewerk, dan zijn deze groepen uiteraard belanghebbenden voor de
politiezone. Deze groepen zijn niet te verwarren met de dienstenafnemers/klanten omdat zij niet
noodzakelijk rechtstreekse afnemer van politionele diensten zijn. Gedacht kan worden aan lokale
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milieugroepen, verkeersveiligheidscomités, buurtcomités, dierenrechtenorganisaties, handelsverenigingen, seniorenraden, jeugddiensten.
Maatschappijoriëntatie – Aanscherping van het marketingconcept. De filosofie dat niet alleen met
wensen maar ook met de belangen van de directe klanten en ook met de wensen van de maatschappij (schoon milieu, geen verspilling van grondstoffen e.d.) rekening gehouden moet worden.
Maatschappijpolis – Polis waarvan de voorwaarden door een verzekeringsmaatschappij zijn opgesteld, dit in tegenstelling tot een beurspolis of een makelaarspolis. De polisvoorwaarden van een
maatschappijpolis worden opgesteld door de maatschappij die haar uitgeeft. Zie ook ‘Beurspolis’,
‘Makelaarspolis’, ‘Polis’.
Maatstaf – De omschrijving op korpsniveau van een onderwerp, de daarbij horende meetschaal en
de meetprocedure. Een maatstaf is op korpsniveau een meetpunt dat een goede indicatie geeft over
het succes of het falen van een succesbepalende factor of van het functioneren van een proces. Een
maatstaf is een prestatie-indicator op organisatieniveau.
Maatstaf van BTW-heffing – Vergoeding.
Maatstaven voor centrale tendentie – Dit zijn maatstaven die proberen in een getal een indicatie te
geven van de ligging van de getalsverdeling.
MAAV – Wet medefinanciering aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
Machinebreukbedrijfsschadeverzekering – Een verzekering tegen bedrijfsschade als gevolg van
breuk (materiële schade) aan de verzekerde machine(s), voor zover gedekt onder de machinebreukverzekering De verzekering voorziet in een vergoeding van de gederfde netto winst, de bij gehele of
gedeeltelijke bedrijfsstilstand ongedekte doorgaande vaste lasten, waaronder lonen en salarissen, en
de in overleg met de verzekeraar gemaakte kosten om de stilstand zo snel mogelijk op te heffen,
e.e.a. voor zover toe te rekenen aan de door breuk getroffen machine en gedurende de met de verzekeraar overeengekomen uitkeringstermijn.
Machinebreukverzekering – Dekt onvoorziene en plotselinge materiële beschadiging van de op de
polis genoemde, bedrijfsklaar opgestelde machines, waaronder wordt verstaan objecten van werkbouwkundige samenstelling met inbegrip van de direct daaraan verbonden meet- en regelapparatuur. Dekking is tevens aanwezig wanneer de machines tijdens reiniging, inspectie, onderhoud en
verplaatsing worden gedemonteerd en daarna weer worden gemonteerd. De verzekering vergoedt
materiële schade hoe ook ontstaan door van buitenaf en binnenuit (eigen gebrek) komende oorzaken, voor zover niet expliciet uitgesloten. Uitgesloten is onder meer schade door brand en verwante
risico's (is gedekt onder de brandverzekering), opzettelijke overbelasting en experimenten (door de
verzekerde zelf), slijtage en corrosie alsmede schade aan (snel slijtende) verwisselbare onderdelen
als riemen, snaren, messen e.d.
Machine-uurtarief – Zie ‘Kostenverbijzondering’.
Macht – De invloed die een persoon, bedrijf of organisatie heeft op anderen. Als iemand macht
heeft, doen andere mensen datgene wat hen wordt opgedragen. Als de macht in handen is van één
persoon of één groep, dan is er sprake van een dictatuur. Wanneer die persoon of groep echter geweld gaat gebruiken om ervoor te zorgen dat de macht in zijn handen blijft, is er sprake van tirannie.
Gezag is een onderdeel van macht. Wanneer iemand gezag heeft, is diegene bevoegd om over bepaalde onderwerpen beslissingen te nemen. Veel mensen streven naar macht, omdat ze dit het gevoel geeft belangrijk te zijn en veel invloed te hebben. Macht is hierdoor moeilijk af te staan.
Macrodistributie – Zie ‘Distributie’.
Macro-economie – Deel van de economische wetenschappen dat allerlei economische grootheden
(zoals nationaal inkomen, besparingen, consumptie etc.) en de onderlinge relaties bestudeert op
macroniveau (= nationaal niveau).
Macromarketing – Marketing gezien vanuit de maatschappij als geheel.
Macro-omgeving – De externe factoren die hun invloed op diverse bedrijfstakken doen gelden en
waarmee de marketeer rekening dient te houden. Hieronder vallen ondermeer het wettelijk, cultureel, socio-economisch en ecologisch klimaat.
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Macro-omgevingsfactoren – Zie ‘Kansen en bedreigingen’.
Made for AdSense Sites – Made for AdSense sites (MFA sites) staat vrij vertaald voor gemaakt voor
Adsense sites, waarmee vanzelfsprekend websites bedoeld worden die gemaakt zijn met het doel
inkomsten te genereren door Google AdSense te verwerken in websites. Dit gebeurt op zo een manier dat gebruikers niet door hebben dat het om advertenties gaat en ze nietsvermoedend op de
betreffende advertenties klikken. Websites die als primair doel hebben om unieke content te verschaffen en toch AdSense op de site hebben om het bijvoorbeeld mogelijk te maken de site online te
houden, vallen niet onder deze categorie. Made for AdSense sites bevatten vaak samengevoegde
teksten die van verschillende websites komen. Dit wordt bijvoorbeeld handmatig gedaan door een
zoekopdracht in een zoekmachine te doen en delen van teksten van de resultaten te kopieren. Een
andere methode is trefwoorden in bestaande teksten te vervangen door trefwoorden waar men op
wil ranken. Dit gebeurt vaak automatisch. Het gevolg is dat de betreffende pagina beter gaat scoren
in de SERP's, meer bezoekers trekt en dus meer clicks op advertenties oplevert. De uiteindelijke gebruiker die op zulke pagina's belandt, zal daar dus weinig tot geen relevante informatie vinden. Ook
black hat SEO technieken zoals cloaking worden toegepast om meer bezoekers te trekken. Zolang
Google niets door heeft, kan het maken van MFA sites erg lucratief zijn. Het merendeel van de internetters hebben geen idee wat Google Adsense zijn en weten dus ook niet dat er geld mee gemoeid
gaat wanneer ze op advertenties klikken. Makers van Made for AdSense sites verwerken deze advertenties op zo een manier dat ze op een navigatie van de website zelf lijken en zorgen ervoor dat de
tekst, die aanduidt dat het om een advertentie gaat, onzichtbaar of zo onopvallend mogelijk is. Wanneer er uiteindelijk 10% van de gebruikers op de advertenties klikken en je per klik 10 cent verdient,
kan dit, bij bijvoorbeeld 200 bezoekers per dag een bedrag van 200 cent opleveren. Door meerdere
(honderdtallen) MFA sites te maken, kun je goed bijverdienen.
Magic cookies – Zie ‘Cookies’.
Mailing list – Ook ‘Adressenlijst’. Lijst van afnemers en potentiële afnemers aan wie men direct mail
stuurt.
Maintenance-dekking – Dekking tijdens onderhoudstermijn. Zie ook ‘CAR-verzekering’.
Major durables – Gebruiksgoederen met een relatief grote waarde of langere levensduur; niet betaald uit lopend budget.
Majordomo – Een programma, geschreven in Perl, dat dient voor het beheren van mailing lists. Majordomo zorgt ervoor dat de mails die door leden van de mailing list geschreven worden, bij de andere leden terecht komen. Tevens kan de administrator van de mailing list Majordomo via enkele
commando's in een mailtje instrueren mensen lid te maken of te verwijderen van de mailing list. Het
leren van de juiste commando's neemt ongeveer een dag in beslag.
Majority fallacy – Zie ‘Meerderheidsvalkuil’.
Make or buy decision – Keuze tussen zelf maken of uitbesteden van het werk.
Make or buy-beslissing – Op grond van eigen productiekosten en op basis van marktprijsinformatie
beslist een onderneming of zij een bepaald onderdeel of bepaalde machine zelf zal vervaardigen of
dat zij deze elders zal kopen.
Makelaar (1) – Een makelaar bemiddelt bij koop en verkoop van huizen, kantoren, roerende zaken,
verzekeringen, op de goederen termijnmarkt of ander roerend, onroerend of registergoed, regelt
contracten en (ver)koopafspraken. Een groot deel van het werk bestaat uit het zoeken van een geschikte partij om dat bepaalde onroerend goed aan te verkopen. Ook de klant die een woning wil
kopen kan een makelaar inschakelen, maar dat gebeurt lang niet altijd.
Makelaar (2) – Verzekeringstussenpersoon. Oorspronkelijk was een makelaar een beëdigde verzekeringstussenpersoon en was de titel makelaar beschermd. In het Wetboek van Koophandel komt de
makelaar niet meer voor en evenmin in de Wet financiële dienstverlening. Ter beurze werkzame
makelaars in assurantiën noemen zich wel beursmakelaar.
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Makelaar (3) – Zelfstandig handelstussenpersoon, beëdigd door de arrondissementsrechtbank, die
partijen tot elkaar brengt. Daarvoor geniet hij provisie. Een makelaar is niet in dienst van de partijen.
Hij treedt ook op als onafhankelijk deskundige, taxateur of arbiter.
Makelaar in assurantiën – Een assurantiemakelaar is een tussenpersoon, die zijn bedrijf maakt van
het verlenen van bemiddeling bij het tot stand brengen en het sluiten van verzekeringsovereenkomsten ¡n opdracht van en op naam van personen tot wie hij niet in vaste betrekking staat.
Makelaar onroerend goed – Een makelaar onroerend goed is een tussenpersoon die op naam en
voor rekening van derden bemiddelt bij koop en verkoop van onroerende zaken.
Makelaar, Register – Zie ‘Registermakelaar’.
Makelaar, Zorg – Zie ‘Zorgmakelaar’.
Makelaarspolis – Polis waarvan de voorwaarden door een makelaar zijn opgesteld, dit in tegenstelling tot een beurspolis of een maatschappijpolis. Zie ook ‘Beurspolis’, ‘Maatschappijpolis’.
Malus – Premieopslag in verband met een slecht schadeverloop, e.e.a. als onderdeel van een bonusmalussysteem.
Managed care – Een methode die een doelmatige zorgverlening en het leveren van zorg op maat
bevordert. Het doel is een sneller herstel en een snellere re-integratie in het arbeidsproces. Voorbeelden zijn wachtlijstbemiddeling en de bemiddeling bij medische handelingen.
Management – Besturing; leiderschap; het besturen van menselijke activiteiten. Dit omvat planning
en 'control' (vooraf en achteraf). Zie ‘Leiding’.
Management by delegation (MBD) – Een managementstijl waarbij taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden volledig aan medewerkers worden gedelegeerd.
Management by exception (MBE) – Onder dit managementprincipe worden taken gedelegeerd die
de ondergeschikten zonder controle of ingrijpen van hogerhand kunnen uitvoeren zolang de resultaten binnen vooraf bepaalde doelstellingen blijven. Het hogere management springt dus 'bij uitzondering' in. Het initiatief tot het op de hoogte brengen/inschakelen van het hogere management berust
bij de onderschikte zelf; hij kent de doelstellingen.
Management by objectives (MBO) – Organisatiesysteem waarbij elke manager voor zijn afdeling van
de ondernemingsdoelstellingen afgeleide kwalitatieve en kwantitatieve afdelingsdoelstellingen moet
realiseren. Voor zijn afdelingsdoelstellingen is de manager vrij in het kiezen van de wegen die moeten worden gevolgd. In de praktijk zal deze opzet samenvallen met management by exception, omdat de hogere leiding ingrijpt als de afdelingsdoelstellingen niet gerealiseerd dreigen te worden.
Management Control (Anglicisme) – Bij Management Control gaat het om meer dan controleren
alleen. In feite gaat het erom economische processen te beheersen, dus te zorgen dat ze tot het beoogde resultaat leiden. De activiteiten die behoren tot control omvatten: a) Planning van activiteiten,
b) Communicatie naar en informatie van de betrokkenen, c) Motivering van de medewerkers om de
taken succesvol uit te voeren, d) Vormgeven van de verantwoordelijkheidsstructuur, e) Coördinatie
van de verschillende afdelingen, f) Evaluatie van de economische processen, g) Besluitvorming over
acties om al dan niet in te grijpen, h) Beïnvloeding van de personen om gedrag te veranderen, i) Bijstelling van de planning voor de volgende periode.
Management Education – Het verzorgen van opleidingen voor niet¬-IT¬-management om kennis en
bewustwording te verhogen van de nuttige en praktische toepassingsmogelijkheden van informatietechnologie.
Management Informatie Systeem (MIS) (1) – Systeem waarbij allerlei gegevens die zijn verzameld
binnen het bedrijf en daarbuiten, worden omgezet in voor het management bruikbare informatie.
Een opzet van de informatiestroom in het bedrijf zodanig dat management op basis hiervan snel en
betrouwbaar kan beslissen.
Management Informatie Systeem (MIS) (2) – Het geheel van mensen, apparatuur, gegevens en procedures om verantwoordelijke managers van de noodzakelijke informatie te voorzien voor het verantwoord nemen van beslissingen.
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Managementrollen volgens Quinn – Quinn (2008) beschrijft het werk van managers aan de hand van
het model van concurrerende waarden. Managers moeten een achttal rollen kunnen vervullen om
succesvol te kunnen zijn. Tabel 2 geeft weer welke deze rollen zijn. Er is sprake van concurrerende
waarden omdat de rollen afgeleid zijn van twee dimensies met elk twee uitersten. Enerzijds hoort
een manager gericht te zijn op beheersing, maar anderzijds ook op flexibiliteit. Ook moet hij een oog
hebben voor zowel de interne kant van de organisatie als voor de omgeving waarin de organisatie
functioneert. Van managers wordt dus een complex gedrag gevraagd om effectief te kunnen zijn. De
acht managementrollen: 1) Mentor (inzicht in zichzelf, effectief communiceren, ontwikkelen van
werknemers). 2) Stimulator (teambuilding, participerende besluitvorming, conflictmanagement). 3)
Controleur (omgaan met informatie, processen analyseren, meten prestaties en kwaliteit). 4) Coördinator (projectmanagement, taken ontwerpen, crossfunctioneel management). 5) Bestuurder (visie
ontwikkelen, doel(stellingen) formuleren, ontwerpen en organiseren. 6) Producent (productief werken, productieve werkomgeving bevorderen, tijd- en stressmgt). 7) Innovator (leven met verandering, creatief denken, management van verandering). 8) Bemiddelaar (machtsbasis opbouwen, onderhandelen, ideeën presenteren).
Manager – Bestuurder, leider van een bedrijf of onderneming. Leidinggevende die richting geeft aan
processen, mensen en middelen om bepaalde doelstellingen te bereiken.
Marge (1) – Bij marktonderzoek denken wij aan betrouwbaarheidsmarge, de marge waarbinnen met
een bekende betrouwbaarheid uitspraken kunnen worden gedaan.
Marge (2) – We onderscheiden: 1) brutowinst bij de handel: het verschil tussen opbrengstprijs en
inkoopprijs. Daarbij maken we weer onderscheid tussen: a) de brutomarge: verkoopprijs minus inkoopprijs; b) de nettomarge: verkoopprijs minus inkoopprijs minus directe kosten. 2) functionele
korting of functioneel rabat: in het geval dat de producent de verkoopprijs bepaalt of adviseert, bepaalt hij ook de brutomarge: hij geeft de detaillist een korting (= functionele korting) op de consumentenverkoopprijs.
Margeauto – Gebruikte auto’s van particulieren en niet BTW-plichtige ondernemers vallen bij de
inkoop (inruil) en wederverkoop onder de margeregeling. De omzetbelasting wordt berekend over de
brutowinstmarge. Dit is het verschil tussen de verkoopwaarde en de inkoopwaarde van een auto.
Personenautobedrijven hanteren echter meestal het globalisatiesysteem. Bij globalisatie wordt als
‘globale’ marge gebruikt het verschil tussen alle in een aangiftetijdvak bepaalde bruto verkoopprijzen
en alle in een aangiftetijdvak betaalde bruto inkoopprijzen. Zie ook BTW-auto.
Marge-BTW – Dit is de BTW die over de brutowinstmarge van margegoed geheven wordt. De brutowinstmarge is het verschil tussen de verkoopwaarde en de inkoopwaarde van margegoed. De brutowinstmarge kan bepaald worden volgens de ‘margeregeling per individueel goed’ of de ‘margeregeling met globalisatie’. Bij een brutowinstmarge exclusief BTW moet het BTW-bedrag berekend worden door de brutowinstmarge met 19% of 6% te verhogen. Bij een brutowinstmarge inclusief BTW
moet het BTW-bedrag berekend worden door de brutowinstmarge te vermenigvuldigen met 19/119
of 6/106.
Margemix – Totale brutowinst van een winkel opgebouwd uit de afzonderlijke brutowinsten van alle
verkochte artikelen.
Margeregeling – Bijzondere regeling voor gebruikte goederen, kunst, antiek of verzamelvoorwerpen.
Handelaren in deze goederen kopen deze vaak in van particulieren of van ondernemers die voor de
BTW zijn vrijgesteld. Op de inkoop wordt geen BTW in rekening gebracht. Bij de doorverkoop moet
wel BTW in rekening worden gebracht. Dit betekent dat over een deel van de omzet dubbel BTW zou
worden betaald. Om dit te voorkomen, kan de ondernemer de margeregeling gebruiken.
Margerente – Margerente is een andere benaming voor bandbreedterente en is een variatie op een
variabele rente. Het is een vaste rente met over het algemeen een boven- en een ondermarge
(bandbreedte) van een contractueel vastgelegd rentepercentage. Wanneer de marktrente de marge
overschrijdt wordt ‘vaste’ rente verhoogd of verlaagd. De verhoging of verlaging is ter grootte van
het verschil tussen de boven/ondermarge en de marktrente.
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Marginale analyse – Analyse waarbij met kostengegevens en vraagfactoren een voor de onderneming uit winst- of omzetoogpunt optimale verkoopprijs kan worden vastgesteld. Theoretisch economische analyse ter bepaling van de prijs/hoeveelheidrelatie waarbij de winst maximaal is. Zie ook
‘Vraaggeoriënteerde prijsvaststelling’.
Marginale geldopbrengst – De toeneming van de totale geldopbrengst als gevolg van de laatste eenheid product die wordt verkocht.
Marginale kosten – Dit zijn de kosten van de laatst geproduceerde eenheid, ofwel de stijging in de
totale kosten als gevolg van het produceren van een extra eenheid. In formulevorm: MK= d(TK)/dq of
MK= d(TVK)/dq.
Marginale opbrengsten – De opbrengst van de laatst verkochte eenheid, dus de stijging in de totale
opbrengst als gevolg van het verkopen van een extra eenheid. In formulevorm: MO = d(TO)/dq ; in
deze formule is (TO) de totale opbrengst of omzet. De marginale opbrengstencurve valt bij volkomenconcurrentie samen met de individuele afzetcurve.
Marine fund – Zie ‘Transportverzekeringsfonds’.
Mark up pricing – Prijsvaststelling bij de handel waarbij men uitgaat van óf de inkoopprijs óf de verkoopprijs. Op de inkoopprijs komt een opslagpercentage (vandaar de term mark up pricing). Indien
de producent de verkoopprijs vaststelt, drukt de handel zijn marge uit in een percentage van de verkoopprijs. Zie ‘Cost plus pricing’, ‘Cost oriented pricing’.
Market niche – Door vergaande specialisatie verkregen min of meer tegen concurrenten beschutte
plaats op de markt.
Market order – Type order binnen de effectenhandel waarbij de opdracht wordt gegeven om de
beursorder uit te voeren tegen de beste prijs van het moment. Bij verkoop zoekt de effectenhandelaar dan de hoogste prijs in de markt en bij aankoop de laagste prijs. Synoniem: Bestens-order. Andere typen van orders zijn: limiet-order, stoploss-order en stoplimiet-order.
Market share – Zie ‘Marktaandeel’.
Marketing (1) – 1) Marketing is het geheel van menselijke activiteiten gericht op het bevredigen van
behoeften en het vervullen van wensen door middel van ruilprocessen. 2) Is een commercieel beleid
waarbij de producent het product ziet door de `ogen van de consument’, dat wil zeggen: het product
zo goed mogelijk overeenkomstig de wensen van de consument maakt.
Marketing (2) – De menselijke activiteit gericht op het bevredigen van behoeften door middel van
ruil.
Marketing (3) – Op een voor de bedrijfshuishouding winstgevende wijze voorzien in de behoeftebevrediging van de afnemers.
Marketing als functie – Zie ‘Marketingfunctie’.
Marketing audit – Systematische en periodieke doorlichting gericht op de effectiviteit van de marketingfunctie binnen de onderneming. In feite bestaat ze uit drie delen: evaluatie en prognose van de
macro- en micro-omgeving, evaluatie van het strategische ondernemingsplan en evaluatie van de
marketingplanning.
Marketing driven – Productinnovatie die voortkomt uit ideeën die in de marketing worden geboren
door marktonderzoek.
Marketing georiënteerde onderneming – Een onderneming die uitgaat van het marketingconcept en
die ook haar organisatie daarop heeft afgestemd.
Marketing grid – Hulpmiddel om alle marktsegmenten binnen de markt in kaart te brengen en
daarmee een goed overzicht van de marktmogelijkheden te krijgen.
Marketing in de groothandel – Het marketingbeleid van de groothandel omvat de beslissingen: vaststelling van de doelmarkt, bepaling van het assortiment, de prijs, de promotie en de fysieke distributie. De mate waarin de onderneming de groothandelsfunctie uitoefent is geen marketingbeslissing maar een ondernemingsbeslissing.
Marketing informatie systeem – Een opzet van de informatiestroom m.b.t. marketinggegevens in
het bedrijf zodanig dat management op basis hiervan snel en betrouwbaar kan beslissen.
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Marketing myopia (1) – Marketingbijziendheid die het gevolg is van zich te veel concentreren op de
eigen (bestaande) producten en de eigen (bestaande) technieken.
Marketing myopia (2) – Marketingbijziendheid: het 'zien' van de ondernemingsmissie in termen van
producten. Hierdoor komen te weinig de bedreigingen en te weinig eventuele nieuwe mogelijkheden
in beeld. Marketing myopia kan worden voorkomen door, uitgaande van het marketingconcept, de
ondernemingsmissie te omschrijven in termen van behoeften.
Marketing organisatiestructuur – De organisatie van de marketing functie binnen de onderneming.
Marketing policy – Zie ‘Marketingbeleid’.
Marketing public relations – Een deel van het totaal der Public Relations, waarbij PR middelen worden gebruikt om marketing doeleinden na te streven. PR wordt hier beschouwd, naast reclame, als
onderdeel van de promotiemix.
Marketing public relations – Een deel van het totaal der Public Relations, waarbij PR middelen worden gebruikt om marketing doeleinden na te streven. PR wordt hier beschouwd, naast reclame, als
onderdeel van de promotiemix. Zie ‘Public relations’.
Marketing services – Een afdeling in de onderneming, ressorterend onder marketing, die werkzaamheden verricht voor de marketingmanager. Hieronder valt ook marktonderzoek.
Marketing services manager – Heeft in de marketingorganisatie van de onderneming de leiding van
de stafafdeling marketing services. Hieronder vallen bijvoorbeeld reclame en marktonderzoek. Zie
ook ‘Organogram’.
Marketing tools – Zie ‘Marketingmix’.
Marketing, one to one – One to one marketing is een vorm van customer relationship management
(CRM), waarbij het product of de dienst wordt aangepast aan de behoeften van de individuele klant
naar aanleiding van een dialoog met deze klant. One to one marketing wordt ook wel 1-to-1 marketing, 1:1 marketing, één op één marketing of gepersonaliseerde marketing genoemd.
Marketingactiviteiten – Alle ondernemings- of ondernemersactiviteiten die de relatie onderneming/afzetmarkt betreffen, met de ruil van waarden te maken hebben en die uiteindelijk de realisering van de ondernemingsdoelstellingen (winst, groei, continuïteit, enzovoort) beogen. Zie ook ‘Marketingfunctie’.
Marketingafdeling – Bundeling van alle commerciële werkzaamheden in één afdeling met aan het
hoofd een marketingmanager.
Marketingaudit – Een periodieke, volledige en systematische doorlichting van de marketingomgeving, het gevoerde marketingbeleid en de marketingorganisatie teneinde tot marketingbeleidsaanbevelingen te komen. Zie ‘Marketingplanningsproces’.
Marketingbeleid – Het marketingbeleid van een commerciële organisatie wordt gedefinieerd als een
beleid van de onderneming dat alle activiteiten omvat die gericht zijn op maximale behoeftebevrediging van de afnemers. Met dit beleid moet natuurlijk ook de doelstellingen van de onderneming kunnen gerealiseerd worden. Een aantal doelstellingen van een organisatie kunnen zijn: a) het behouden
of vergroten van het marktaandeel; b) het behouden van een goede relatie met de overheid; c) het
zorgen voor een prettige sfeer onder het personeel; d) het zorgen voor werkgelegenheid; het verhogen van de arbeidsproductiviteit. Het marketingbeleid houdt dus in dat niet het product dat de organisatie in bezit heeft, maar de behoeftebevrediging van de doelgroep centraal staat bij de markstrategie. De marketer moet nagaan welke behoefte hij wil bevredigen. Hij moet zich er dan wel van
bewust zijn dat zijn product/dienst een tijdelijke manier van behoeftevoorziening vormt. Door veranderingen in de markt wordt de marketingstrategie voortdurend aangepast, waardoor marketing
een dynamisch proces wordt. Het marketingbeleid kan gezien worden als de basis voor toekomstig
succes. Immers, als deze goed in elkaar gestoken is, brengt het de gestelde doelstellingen en de
daarmee samenhangende succes dichterbij. Het opstellen van een marketing beleid zorgt ervoor dat
er inzicht ontstaat. Er kan aan de hand hiervan prioriteiten gesteld worden en een draagvlak gecreëerd worden voor de keuzes van een organisatie. Ook kan een goed marketingbeleid bijdragen aan
de positionering van de organisatie in de markt. Zie ook ‘Marketingmanagement’.
Uitgeverij Streutker

376

Bedrijfskunde, Begrippenbank

Marketingbeslissingen – Omvatten marketingstrategische beslissingen (keuze marketingmixprofiel,
positionering en houding t.o.v. de handel, de concurrentie en segmentatie) en meer operationele
beslissingen t.a.v. de marketingmix.
Marketingconcept (1) – Het beginsel dat de behoeften van de consument uitgangspunt zijn voor alle
ondernemingsbeslissingen. Consequentie is dat de marketingfunctie in de onderneming de primaire
functie is waarop alle andere functies in de onderneming (productie, inkoop) moeten zijn afgestemd.
Zie ook ‘Productconcept’, ‘Productieconcept’, ‘Societal-marketingconcept’.
Marketingconcept (2) – Marktoriëntatie. Is een beleidsingesteldheid (manier van denken) die inhoudt dat de belangrijkste taak van de onderneming is: 1) de verlangens en de behoeften van de
doelmarkten vast te stellen, en 2) de onderneming zodanig aan te passen dat ze de behoeftebevrediging beter en efficiënter kan voldoen dan de concurrenten. Met andere woorden: uitgaan van de
behoeften van de consument of klantgericht handel drijven.
Marketingconceptie – De leiding van de onderneming stelt de afnemer centraal en richt daar haar
handelen naar.
Marketingdivisieorganisatie – Grote ondernemingen hebben de mogelijkheid de marketingorganisatie per product of per markt op te zetten. We spreken dan van een marketingdivisieorganisatie. Soms
wordt alleen de verkooporganisatie in divisievorm opgezet per product of per regio. We kunnen dan
spreken van een verkoopdivisieorganisatie.
Marketingdoelgroep – De groep consumenten of bedrijven bij wie de marketeers uiteindelijk met
hun marketinginspanning een bepaald resultaat willen bereiken.
Marketingdoelstelling – Gewenste eindsituaties die met marketingactiviteiten bereikt kunnen worden, w.o. 1) marktaandeel, 2) omzetgroei, 3) merkaandeel in een deelmarkt of segment, 4) brutowinstmarge (voor zover beïnvloedbaar door marketeer).
Marketingfunctie (1) – De plaats van de marketing in de onderneming. Ook: een functie in de marketingorganisatie van de onderneming. Zie ook ‘Organogram’.
Marketingfunctie (2) – Het geheel van activiteiten, dat betrekking heeft op de relatie onderneming/markt gericht op de verwezenlijking van de ondernemingsdoelstellingen. Tot die activiteiten
behoren ondermeer marketingonderzoek, productontwikkeling en omzetbevordering.
Marketinggeoriënteerde onderneming – Een onderneming die uitgaat van het marketingconcept en
die ook haar organisatie daarop heeft afgestemd.
Marketinginspanning – Verzamelnaam voor de in geld uitgedrukte input van het bedrijf in de marketing activiteiten met als doel de verkoop te stimuleren.
Marketinginspanning – Verzamelnaam voor de in geld uitgedrukte input van het bedrijf in de marketing activiteiten met als doel de verkoop te stimuleren.
Marketinginstrumenten – De gereedschappen waarmee men de marketing doelstellingen tracht te
realiseren. Gebruikelijk is het deze instrumenten in te delen in 4 categorieën, de 4 P's: product, prijs,
plaats en promotie, samen genoemd de marketing mix.
Marketinginstrumenten – De instrumenten die de onderneming ter beschikking staan om de behoeften van de gekozen doelmarkt(en) te bevredigen en de gewenste positionering na te streven.
Gebruikelijk is deze instrumenten in te delen in vier categorieën, de vier P's: product, plaats, prijs en
promotie. De gekozen combinatie van deze vier P's noemt men de marketingmix.
Marketingmanagement – Het op gesystematiseerde wijze leiding geven aan de marketing activiteiten van de onderneming. Gesystematiseerd wil hier zeggen, dat men uitgaat van: 1. (wat zijn de mogelijkheden) 2. planning (welke doelstellingen, welke strategieën) 3. control (terugkoppeling).
Marketingmanagement – Ook ‘Marketingbeleid’. Het op gesystematiseerde wijze leiding geven aan
de marketing activiteiten van de onderneming. Gesystematiseerd wil hier zeggen, dat men uitgaat
van: 1. analyseren (wat zijn de mogelijkheden); 2. planning (welke doelstellingen, welke strategieën);
3. control (terugkoppeling). Dit om optimaal te voorzien in de behoeften van afnemers ter realisering
van de geformuleerde ondernemingsdoelstellingen.
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Marketingmanager – Een functie binnen een marketing georiënteerd bedrijf, waarbij de persoon die
de functie vervult verantwoordelijk is voor de planning, analyse en controle van de marketingactiviteiten, al dan niet met behulp van ondergeschikte product managers.
Marketingmanager – Functie binnen een marketinggeoriënteerde onderneming waarbij de persoon
die de functie vervult verantwoordelijk is voor de planning, de coördinatie en de controle van de
marketingactiviteiten, al of niet met behulp van ondergeschikte productmanagers.
Marketingmentaliteit van non profit organisaties – De non profit sector is niet erg marketinggeoriënteerd doordat men: 1) te productgericht denkt; 2) voor de inkomsten niet afhankelijk is van de
afnemers; 3) niet beschikt over de moderne marketing knowhow; 4) uitgaat van een cultuurdenken
waarin marketing te veel wordt vereenzelvigd met egoïstisch geld verdienen.
Marketingmix (> 4P’s) – Uitgebreide marketingmix. Het originele 4P model is vele malen uitgebreid
en aangepast. Veel van deze uitbreidingen kunnen met een ruime interpretatie van de oorspronkelijke 4Ps ook onder dat model gelezen worden. Toch kiezen zowel wetenschappers, de makers van
tekstboeken en vooral adviesbureaus ervoor om uitbreidingen in de vorm van aparte marketingmixfactor te benoemen. Meestal ligt de oorzaak erin dat er behoefte bestaat om specifiek aandacht aan
een (deel)aspect te besteden. Personeel (people). De kwaliteit van het personeel kan essentieel zijn
bij de beleving van het productaanbod. Niet alleen is personeel essentieel als visitekaartje, maar ook
in de vorm van verkopers of (after sales) service medewerkers vormen zij een doorslaggevende factor voor uiteindelijke klanttevredenheid. Periferie (peripheral clues). De derde uitbreiding van Booms
en Bitner betreft de periferie (door hen in het Engels physical evidence of peripheral clues genoemd).
Hiermee worden omgevingsfactoren bedoeld zoals buurt waar het bedrijf gevestigd is of de locatie
waar de dienst verricht wordt. Advocatenkantoren en marketingadviesbureaus maken hier bijvoorbeeld actief gebruik van door zich in luxe grachtenpanden te vestigen, maar in principe ondervindt
iedere onderneming voordeel of hinder van de omgeving waarin zij zich bevindt. Pak (packaging).
Hoewel het pak of verpakking waarin een product zit als een onderdeel van dit product beschouwd
kan worden, is het voor sommige typen producten (vooral supermarktproducten) een van de belangrijkste instrumenten om de eigen propositie tot uiting te brengen. Schapimpact, logistieke optimalisatie en zelfs kwaliteitsperceptie zijn allemaal afhankelijk van de keuze van de verpakking. Om die
reden wordt deze 'P' ook wel apart genoemd. Partners. Door de toegenomen belangstelling voor
partnerschappen en samenwerkingen over de gehele bedrijfskolom bestaat de behoefte om ook de P
van partners aan het model toe te voegen. Vooral de deconglomeratie van de jaren 80 en 90, en de
toenamen van activiteiten als co-branding en Ingrediënt-branding hebben het belang van partnerschappen vergroot. Presentatie. De P van presentatie wordt soms gebruikt om het belang van imago
of de manier waarop de onderneming zich presenteert aan te geven. Een sterk imago kan de keuze
voor een bepaald product of merk gunstig beïnvloeden. Een bedrijf dat zich professioneel presenteert scoort beter dan een bedrijf dat zich er gemakkelijk vanaf maakt. Een goede uitstraling wekt
vertrouwen en vertrouwen trekt klanten aan. Daarom doen bedrijven er verstandig aan zich goed te
presenteren. Een goede presentatie komt in alle facetten van de marketingmix terug. Proces. Een
andere uitbreiding door Booms en Bitner betreft die met de P van proces. Deze toevoeging kwam tot
stand om aan te geven dat diensten anders dan fysieke producten beleefd worden. Het product
wordt anders ervaren dan een proces vanaf het moment van aankoop. Physical evidence. Omdat
voor diensten geldt dat de kwaliteit hiervan vooraf niet precies vast staat wordt door sommigen gesteld dat de marketingfunctie fysiek bewijs van de kwaliteit van de dienst moet leveren. Door vooraf
helderheid te verschaffen omtrent de kwaliteit van de dienstverlening, neemt het risico voor nieuwe
kopers af. Voorbeelden van deze soort fysiek bewijs betreft dan case-studies en testimonials van
eerdere gebruikers van de dienst.
Marketingmix (1) – De marketingmix, soms marketinginstrumentenmix genoemd, is de combinatie
van instrumenten die een organisatie kan gebruiken voor het invullen van haar marketingstrategie.
Het gebruik van elk van deze instrumenten en hun onderlinge wisselwerking is onder andere afhankelijk van de doelstellingen, de markt, de doelgroep en de concurrentie. Oorspronkelijk onderscheidUitgeverij Streutker
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de men vier marketinginstrumenten, later is dit aantal uitgebreid om aan vermeende tekortkomingen tegemoet te komen of om nadruk te leggen op nieuwe inzichten. Het optimaliseren van de marketingmix wordt vaak gezien als voornaamste verantwoordelijkheid van de marketingfunctie in een
organisatie. Door de juiste combinatie van de vier (of meer) P's te vinden kunnen marketeers de effectiviteit en bedrijfsresultaten verbeteren. Kleine veranderingen in de marketingmix worden doorgaans als tactische activiteiten betiteld. Grote veranderingen in een of meer van de P's kan vaak als
strategische activiteit beschouwd worden.
Marketingmix (2) – Definitie. De marketingmix is de strategische combinatie van, en onderlinge afstemming tussen, de instrumenten die een onderneming ter beschikking heeft om de markt waarop
zij actief is te bewerken.
Marketingmix (6P’s) – (Detaillistenmarketing, Retailmarketing)). Detaillisten (retailers) hanteren 6
P’s in hun marketingmix: personeel, product, proces, plaats, prijs en promotie. Hierdoor is men beter
in staat de concurrentie te lijf te gaan. 1. Personeel. Het personeel is niet voor niets de eerste P, want
personeel speelt vaak een belangrijke rol. Zeker als het gaat om dienstverlening, waar contacten een
belangrijke rol spelen. Het personeel kan namelijk het contact maken of breken. Belangrijke issues bij
deze P zijn interne marketing en de Balanced Scorecard. 2. Product. Hier draait het natuurlijk om. Dat
is wat de klant vraagt. Van belang is inzicht te hebben in de ontwikkeling van producten of diensten
en de levenscyclus te kunnen beschrijven. Keuzes in assortiment en merken zijn allesbepalend. 3.
Proces. Van belang is dat je het proces in kaart kunt brengen en hoe processen kunnen worden vergeleken. Op moment dat benchmarking toegepast wordt is ook mogelijk het proces te verbeteren.
Het begrip iso-certificering is een steeds meer opkomend fenomeen. 4. Plaats. Ook wel distributie
genoemd. Het gaat hier om locatiekeuze: langs welke kanalen willen we het product of de dienst
verkopen? Daarnaast speelt de capaciteitsbepaling en -benutting een belangrijke rol. 5. Prijs. Het is
belangrijk een goede prijsstrategie neer te zetten. Vaak wordt de prijs in combinatie met de kwaliteit
beoordeeld. Hoe hoger de kwaliteit, hoe hoger de prijs mag zijn. Echter hoe lager je de prijs houdt,
hoe meer er wordt verkocht. Daarbij is dan de marge weer van belang, om tot de juiste verhouding
te komen. 6. Promotie. Krijgt vaak de meeste aandacht. Maakt toch “slechts” 10 tot 30% uit van de
toegevoegde waarde. Nieuwe media hebben een dusdanige grote plek verworven, dat het steeds
complexer wordt. Welke communicatiemix stellen we vast? En kunnen we het nog wel meten?
Marketingmix van de detaillist – De voor de detaillist beheersbare instrumenten waarmee hij zijn
winkelformule gestalte kan geven. Deze marketingmix bestaat uit acht P's, te weten: 1) de plaats: de
vestigingsplaats; 2) het product: het assortiment; 3) de presentatie: de winkelinrichting en het verkoopsysteem; 4) het personeel: de personeelsbezetting en de serviceverlening; 5) de prijs: de prijsvaststelling van het assortiment; 6) de promotie: reclame en andere vormen van communicatie met
de consument; 7) de fysieke distributiemix: de voorraad- en bestelproblematiek en het transport; 8)
de productiviteitsmix: de mix tussen marketingtechnische en bedrijfseconomische uitgangspunten.
Marketingmixgevoeligheid – Consumenten van een bepaald product verschillen in gevoeligheid ten
opzichte van veranderingen in de marketingmix. Dit is een belangrijk gegeven in de segmentatie,
vooral als de onderneming zich wil richten op een bepaalde categorie consumenten, bijvoorbeeld
consumenten met een grote merkentrouw.
Marketingmixinstrumenten – De gereedschappen waarmee men de marketing doelstellingen tracht
te realiseren. Gebruikelijk is het deze instrumenten in te delen in zes categorieën, de 6 P's: product,
prijs, plaats, promotie, presentatie en personeel, samen genoemd de marketingmix.
Marketingmixinstrumenten (4p's) – Originele marketingmix. De originele 4Ps zijn vooral relevant in
de consumentengoederen marketing, zoals supermarktproducten of duurzame goederen als witgoed
of auto's. Het originele marketingmix model werd in het Engels opgesteld. Doordat de Engelse termen (product, price, place en promotion) in veel talen ook door woorden beginnend met de letter P
te vertalen zijn, is het 4P-model ook buiten het Engelse taalgebied verspreid geraakt. 1) Product. De
eerste P staat voor product, soms ook de productmix genoemd. Het betreft hier naast fysieke producten ook diensten. Soms wordt product ook weer nader gesplitst in: a) het fysieke product: Het
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kale product, dit zijn de functionele en esthetische kenmerken. (afmetingen, functie). b) het uitgebreide product: het fysieke product, met toegevoegde eigenschappen. Zoals, verpakking, merknaam,
service en garantie. c) het totale product: het uitgebreide product, maar dan met toegevoegde emotionele, instrumentele en expressieve eigenschappen/waarden door de consument toegevoegd. In
termen van de marketingmix geldt dat het product op korte termijn relatief vast staat. Wijzigingen
van verpakking of nieuwe innovaties die het product veranderen kosten tijd. 2) Prijs. De prijs is voor
zowel leverancier als consument een belangrijke factor en wordt over het algemeen bepaald door de
verhouding tussen vraag en aanbod. Het is in de meeste productcategorieën ook een erg snel te veranderen factor en daardoor een veel gebruikt marketingmix-instrument. Wel gaan hier soms kosten
mee gepaard (in de micro-economie ook wel menukosten genoemd, naar analogie van het moeten
wijzigen van de menukaart om een prijsstijging door te voeren). 3) Plaats. Winkelcentra zijn plaatsen
waar commercie dominant aanwezig is. De P van plaats omvat zowel de locatie waar de consument
het product verkrijgt als het (type) distributiekanaal. Te denken valt aan directe distributie direct van
leverancier aan de eindgebruiker (denk bijvoorbeeld aan verzekeringsmaatschappijen, outletstores
en verkoop via internet). Bij indirecte distributie zitten er tussen de fabrikant en de consument een
aantal schakels, zoals groothandels en detailhandels. 4) Promotie. Onder promotie valt de communicatie van een bedrijf gericht op het stimuleren van de verkoop. Enkele activiteiten die onder de promotie-mix geschaard kunnen worden zijn: a) Folgers' commercialpublic relations: het nastreven van
goede contacten met publieksgroepen, zoals klanten, concurrenten, leveranciers en financiers. b)
reclame: niet-persoonlijke communicatie gericht op grote groepen afnemers, bijvoorbeeld in de
vorm van reclamefolders, of radio- en tv-reclames. c) persoonlijke verkoop: een zeer effectief, maar
doorgaans duur verkoopmiddel. Persoonlijke verkoop gebeurt in interactie met de klant waardoor
direct op eventuele bezwaren of vooroordelen ingespeeld kan worden. Bovendien kan persoonlijke
verkoop een vertrouwensband scheppen die de risicoperceptie van de klant vermindert. d) verkooppromotie: het vestigen van de aandacht op een prijsverlaging (de prijsverlaging zelf valt onder de P
van prijs). e) cold calling: het direct telefonisch benaderen van willekeurige dan wel geselecteerde
personen of bedrijven.
Marketingmixmodificatie – Strategie in de volwassenheidsfase. Men stimuleert de omzet door veranderingen in de marketingmix, met name in de promotie, in de distributie en in de prijs.
Marketingmixstrategie – De vaststelling van de mate waarin op welk marketinginstrument de nadruk komt te liggen en de wijze waarop de onderneming elk instrument wil inschakelen.
Marketingomgeving – De omgeving waarin een onderneming zijn marketingbeleid voert en waardoor het beleid in meer of mindere mate beïnvloed wordt.
Marketingomgeving – Geheel van partijen en krachten waarmee een marketeer bij het formuleren
van zijn beleid rekening dient te houden. Omgeving is niet beheersbaar, maar wel beïnvloedbaar.
Marketingmix daarentegen is wel beheersbaar. Onderscheid interne en externe marketingomgeving.
Marketingorganisatiestructuur – De organisatie van de marketingfunctie binnen de onderneming: 1)
functioneel: men richt de marketingafdeling in naar de onderscheiden marketingfuncties (reclame,
verkoop, marktonderzoek); 2) gespecialiseerd: men richt de organisatie in naar: a) de verschillende
producten (productmanagerssysteem); b) de verschillende klanten (accountmanagerssysteem) . de
verschillende regio's (regiomanagerssysteem). Zie ook ‘Organogram’.
Marketingplan – Uitkomst van het marketingplanningsproces, meestal in de vorm van een actieplan.
Schetsmatig zijn binnen het marketingplanningsproces voor een bepaald product de volgende fases
te onderscheiden: 1) analyse van de omgeving; 2) bepaling van de doelstellingen; 3) opstellen van de
marketingstrategie . keuze van de doelmarkten: a) positionering; b) marketingmixstrategie; 4) opstellen van een marketingactieplan; 5) uitvoering en controle. Omdat de controle weer een stuk omgevingsanalyse is van een volgend marketingplan, spreekt men ook wel over de marketingplanningscyclus.
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Marketingplanning – Een continu proces waarin op basis van een uitvoerige in- en externe analyse,
marketingdoelstellingen en strategieën voor de toekomst worden geformuleerd en de strategie operationeel wordt vertaald naar de in te zetten marketinginstrumenten.
Marketingplanningsproces – Gedetailleerde planning die binnen elke product/marktcombinatie
(PMC) noodzakelijk is. Voor zover deze plannen betrekking hebben op marketingactiviteiten noemen
we ze marketingplannen. Het proces van het opstellen van een marketingplan lijkt veel op dat van
het strategische ondernemingsplan; het marketingplan is echter gedetailleerder. Het marketingplanningsproces kent een bepaalde structuur: 1) De bepaling van de huidige situatie: deze moet antwoord geven op vragen hoe een product ervoor staat in vergelijking met de productdoelstelling en in
vergelijking met producten van concurrenten. 2) De analyse van de kansen en bedreigingen, van de
sterke en zwakke punten van de onderneming, en van de te kiezen strategieën: de externe analyse
richt zich op kansen en bedreigingen die voortkomen uit veranderingen in de macro- en microomgeving van de onderneming. De interne analyse richt zich op het vinden van sterke en zwakke
punten van de eigen onderneming (financieel, technisch, marketinggebied). Uit het krachtenveld van
kansen en bedreigingen en sterke en zwakke punten kan men een voorlopige marketingstrategie
formuleren. 3) De formulering van de doelstellingen: deze zijn per product te splitsen in financiële
doelstellingen (brutobijdrage, nettowinst, rendement) en in marketingdoelstellingen (omzet/afzet,
marktaandeel e.a.). 4) Het opstellen van de marketingstrategie: de bepaling van de marketingstrategie betekent dat de voorlopig geformuleerde marketingstrategie verdwijnt en dat een definitieve
strategie wordt vastgesteld. Deze behelst drie onderdelen: de keuze van de doelmarkt(en), de bepaling van de positionering en de vaststelling van de marketingmix. 5) Het opstellen van het actieplan:
de concrete invulling van de te voeren strategie per marketinginstrument. 6) Het resultatenoverzicht:
passend in de financiële doelstellingen enerzijds en gebaseerd op de noodzakelijke marketingactiviteiten anderzijds moet het marketingbudget en de verdeling ervan over de vier p's worden vastgesteld. Dit gebeurt in het kader van het actieplan en moet worden goedgekeurd door de hogere leiding van de onderneming. 7) De evaluatie van het marketingplan: hierin wordt vastgesteld of de uitvoering volgens plan verloopt en of de doelstellingen worden gerealiseerd. We onderscheiden de
volgende analyses: a) de analyse van de omzet en de verkopen: de gerealiseerde omzet wordt vergeleken met de omzetdoelstelling. Door uitsplitsing van de verkopen naar diverse gezichtspunten kan
de onderneming de oorzaken van eventueel achterblijven van de verkopen achterhalen (regio, producten, prijsklassen, afnemers); b) de marktaandeelanalyse: deze geeft een beter inzicht dan de omzet/verkopenanalyse, want ondanks een omzetstijging kan het marktaandeel wel zijn gedaald. Ook
hier is een splitsing naar diverse gezichtspunten verhelderend (marktaandeel per regio, per distributiekanaal, in de productklasse, in de productvorm); c) de analyse van de marketingkosten en de marketingefficiency: deze vindt plaats onder andere aan de hand van vergelijkingen van geplande verhoudingscijfers en gerealiseerde verhoudingscijfers (marketingkosten in procenten van de omzet,
reclamekosten in procenten van de omzet, enzovoort); d) de analyse van de kosten en de winst:
hierbij vindt een uitsplitsing van de kosten plaats naar functionele gebieden, dat wil zeggen: geen
kostenverdeling naar kostensoorten maar naar het doel waarvoor de kosten zijn gemaakt (reclamekosten, verpakkingskosten, enzovoort); e) de strategische analyse of marketing audit: een doorlichting van de marketingfunctie binnen de onderneming. Beoordeeld worden het ondernemingsplan en
het hiervan afgeleide marketingplan, de marketingorganisatie en de wijze waarop men het marketingplan tracht te verwezenlijken. De marketing audit dient systematisch en periodiek (om de twee à
drie jaar) te geschieden.
Marketingpolicy – Zie ‘Marketingbeleid’.
Marketingprobleemgebied – De verzameling problemen die betrekking hebben op de relatie tussen
bedrijven (alle organisaties) en hun afzetmarkt (alle markten). Een enge en ruime optiek is dus mogelijk.
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Marketingproces – Hieronder verstaan we de opeenvolgende stappen die moeten gezet worden om
de potentiële kopers op te sporen, aan te trekken en te behouden: 1) marktonderzoek; 2) marktsegmentering; 3) zoeken naar een optimale marketingmix.
Marketingscan – Diverse marketingbureaus bieden een marketingscan aan. Hierbij worden de marketingactiviteiten van een organisatie onder de loep genomen. Er wordt gekeken naar de marketingmix, welke marketingactiviteiten er plaatsvinden en wat de ROI van deze activiteiten is. Meestal
is ook een SWOT-analyse onderdeel van deze scan. Een marketingscan kan worden ingezet als een
soort 'second opinion' om met een frisse blik te laten kijken naar de eigen marketing, communicatie
en promotie. De reden dat dit soort scans worden aangeboden is niet zelden dat de marketingbureaus die ze aanbieden ingangen willen creëren voor acquisitie van nieuwe klanten.
Marketingservices – Een afdeling in de onderneming, ressorterend onder marketing, die werkzaamheden verricht voor de marketingmanager. Hieronder valt ook marktonderzoek.
Marketingstrategie – Een bewust gerichte, onderling gecoördineerde hantering van de marketing
instrumenten ter realisering van de marketing doelstellingen. De marketing strategie bestaat uit gecoördineerde beslissingen ten aanzien van: 1) bepaling van de doelgroepen 2) bepaling van de marketingmix 3) bepaling van budget.
Marketingstrategie (1) – Een bewust gerichte, onderling gecoördineerde hantering van de marketing
instrumenten ter realisering van de marketing doelstellingen. De marketingstrategie bestaat uit gecoördineerde beslissingen ten aanzien van: 1) bepaling van de doelgroepen; 2) bepaling van de marketingmix; 3) bepaling van budget.
Marketingstrategie (2) – Is het geheel van doelstellingen en handelswijzen die de marketinginspanningen van de onderneming oriënteren, zodat deze vruchten kunnen opleveren. Er moet een goed
gecoördineerd beleid gevoerd worden. Alle bedrijfsfuncties (productie, financiering, aankoopbeleid,
personeelsbeleid) moeten via de marketing klantgericht worden. De marketingstrategie zal verschillen naargelang men een product of dienst aanbiedt en naargelang men aan consumenten (binnenlandse of buitenlandse) of aan bedrijven wil verkopen.
Marketingstrategie (3) – Uitgestippeld beleid waarmee de onderneming de marketingdoelstellingen
wenst te realiseren. Bestaat uit: de keuze van de doelmarkt, de positionering en de marketingmixstrategie.
Marketingstrategie van de non profit sector – In de non profit sector heeft men, ter wille van de
continuïteit, behoefte aan groei strategieën en zal men, ter wille van de effectiviteit van de activiteiten, moeten proberen te segmenteren. Positionering ten opzichte van concurrenten speelt in de non
profit sector geen grote rol. De marketingmix in de non profit sector is door het speciale karakter van
deze sector moeilijk vast te stellen en te hanteren.
Marketingtactiek – Het geheel van marketingbeslissingen dat betrekking heeft op het marketingbeleid op korte termijn.
Marketingtussenpersonen – Organisaties die een of meer aspecten van de ruilrelatie tussen bedrijf
en markt vergemakkelijken: zoeken naar markten, fysieke distributie, communicatie, onderhandelen,
eigendomsoverdracht, etc.
Markowmodel – Zie ‘Brand switch model’.
Markt (1) – 1) Ontmoetingsplaats van vragers en aanbieders (concrete markt) 2) Geheel van vraagen aanbodsfactoren (abstracte markt) 3) Geografisch afzetgebied 4) Alle feitelijke en potentiële kopers van een product 5) Afgezet aantal eenheden of omzet 6) Samenspel van marktparticipanten hun
gedrag en resultaten.
Markt (2) – Het begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het het
samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op
te vatten: 1) de concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product
daadwerkelijk aanwezig zijn; 2) de abstracte markt: de relatie van het totale aanbod en de totale
vraag naar een product; kopers en aanbieders zijn niet persoonlijk aanwezig In de marketing denkt
men bij het begrip markt meestal alleen aan de vraagzijde van de markt: de groep van huidige en
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potentiële kopers. Verder onderscheiden we nog de volgende begrippen: 1) de industriële markt:
ondernemingen die een product kopen in het kader van de voortbrenging van andere producten; 2)
de institutionele markt: grootverbruikers als kopers; 3) de wederverkopersmarkt: de markt bestaande uit bedrijven die de producten onbewerkt weer doorverkopen; 4) de overheidsmarkt: de overheid
als koper; 5) de internationale markt: afnemers die buiten Nederland gevestigd zijn; 6) de kopersmarkt: markt waarin het aanbod de vraag overtreft: de koper is de sterkste partij; 7) de verkopersmarkt: markt waarin de vraag het aanbod overtreft: de ! aanbieder is de sterkste partij.
Markt (3) – We kennen het begrip markt uit de algemene economie en uit de marketing. In de algemene economie denken we bij markt aan het geheel van vraag en aanbod. In de marketing kijken we
alleen naar de vraagkant: alle mensen die een behoefte willen bevredigen, die geld hebben om dit te
doen (koopkracht) en die bereid zijn dit geld uit te geven. Ook kennen we de begrippen effectieve
markt en potentiële markt. Bij de effectieve markt kijken we naar het aantal werkelijk tot stand gekomen ruiltransacties en bij de potentiële markt bekijken we hoeveel producten iedere consumptieeenheid zal willen kopen (eventueel vermenigvuldigd met de prijs). Zie ook ‘Marktpotentieel’.
Markt (4) – We onderscheiden: 1) de abstracte markt: a) in de algemene economie: het geheel van
vraag en aanbod; b) in de marketing: het geheel van effectieve en potentiële vraag (huidige en potentiële kopers); 2) de concrete markt: plaatsen waar producten worden verhandeld, zoals weekmarkten, beurzen, veilingen. Zie ook ‘Open markt’.
Marktaandeel (1) – Eng.: ‘Market share’. De omzet/afzet van een individuele onderneming (in een
gegeven periode en op een gegeven plaats) uitgedrukt in een percentage van de omzet/afzet van alle
ondernemingen. Omdat de marketing doelstelling in marktaandeel luidt, is onderzoek hiervan voor
elke onderneming van groot belang. Ook van belang is: marktaandeelverandering. Zie ook ‘Concurrentieonderzoek’. Formule: marktaandeel = marktbereik × omzetaandeel. Of: totale verkopen van
het product in verhouding tot de totale verkopen van de artikelgroep waartoe het product behoort,
dus: totale (omzet a / totale omzet A) × 100%.
Marktaandeel (2) – Om het marktaandeel te kunnen berekenen, moeten de relevante productmarkt
en de relevante geografische markt afgebakend worden. De leverancier berekent zijn marktaandeel
op de relevante markt door zijn omzet op die markt te vergelijken met de totale waarde van de verkopen op die markt. Een afnemer berekent zijn marktaandeel door zijn aankopen op de relevante
markt te vergelijken met de totale aankopen op die markt.
Marktaggregatie – Ook ‘Ongedifferentieerde marketing’. Strategie waarbij de onderneming met één
marketingmix alle segmenten van de markt bewerkt. Zie ‘Geaggregeerde marketing’.
Marktbereik – De omzet van de ingeschakelde wederverkopers in een bepaald type product uitgedrukt in een percentage van de omzet van alle wederverkopers in dat type product. Zie ook ‘Gewogen distributie’, ‘Marktspreiding’, ‘Coverage’, ‘Bereik (reach)’, ‘Verkrijgbaarheid’.
Marktconcentratie (1) – Het richten van een ongedifferentieerd aanbod op één marktsegment.
Marktconcentratie (2) – Partieel toepassen van marktsegmentatie door zich te concentreren op een
of enkele segmenten van de markt.
Marktevenwicht – Is sprake van wanneer bij een bepaalde prijs de aangeboden hoeveelheid van een
goed precies gelijk aan de gevraagde hoeveelheid. Grafisch gezien is dit het punt in het snijpunt van
de aanbodcurve met de vraagcurve. Deze bepaalde prijs heet de evenwichtsprijs.
Marktexpansiviteit – Het verschil tussen mogelijke omzet en gerealiseerde omzet, tussen marktpotentieel en marktpenetratie.
Marktgerichtheid - Signaleren van kansen en vernieuwingen in de markt en actie ondernemen om
hier voordeel uit te halen.
Marktgrootte – Marktgrootte wordt meestal uitgedrukt in aantal vraageenheden, niet in hoeveelheden. Zie ook ‘Totaalmarkt’.
Markthandel – Verkoopvorm waarbij de verkoop periodiek op een vaste plaats geschiedt. Zie ‘Ambulante handel’.
Marktinformatie – Gegevens over de markt.
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Marktlaboratorium – Zie ‘Veldexperiment’.
Marktleider – Grootste en sterkste aanbieder in de markt die de marktprijs kan bepalen.
Marktleiderschap – De onderneming met het grootste marktaandeel.
Marktmanagementorganisatie – Een zodanige opzet van de marketingorganisatie dat deze optimaal
is gericht op elke specifieke afnemersgroep.
Marktmodificatie – Strategie in de volwassenheidsfase. Men probeert nieuwe kopers te trekken
door het ontwikkelen van nieuwe (geografische) marktsegmenten, door het opvoeren van de gebruiksfrequentie en door herpositionering.
Marktmonitor – Een gestandaardiseerde onderzoekmethode om in de vorm van kengetallen marktontwikkelingen met een vaste regelmaat te volgen; kengetallen veelal rondom: afzet, omzet, gemiddeld betaalde prijs, numerieke en gewogen distributie, enzovoort.
Marktomvang – De omvang van de markt in geld of eenheden.
Marktonderzoek (1) – Het systematisch onderzoek naar de structuur en de ontwikkeling van de
markt en de effectiviteit van de commerciële instrumenten ten behoeve van een doelmatige inkoop-,
marketing- en productiepolitiek.
Marktonderzoek (2) – Het verzamelen, analyseren en interpreteren van informatie betreffende de
markt, die kan dienen als basis voor de commerciële besluitvorming.
Marktonderzoek-briefing – De informatie-uitwisseling en instructie die de opdrachtgever aan het
marktonderzoekbureau geeft. Omvat idealiter inzicht in de marketingprobleemstelling, beschikbaar
budget, tijdsperiode, informatiebehoefte, en dergelijke.
Marktonderzoekbureau – Verouderde naam voor marketingonderzoekbureau. Deze laatste naam
dekt de inhoud beter. Men onderzoekt niet alleen de markt, maar ook het effect van marketingactiviteiten. We onderscheiden gespecialiseerde bureaus (kwantitatief onderzoek, industrieel onderzoek)
en full service bureaus.
Marktonderzoekproces – De 'stappen' bij marktonderzoek zijn: 1) formuleren van het probleem; 2)
bepalen welke gegevens nodig zijn; 3) vaststellen hoe deze gegevens moeten worden verkregen; 4)
vaststellen van de steekproef; 5) verzamelen van gegevens door middel van het onderzoek; 6) analyse van de uitkomsten; 7) rapportage. Een andere indeling is: 1) voorlopige probleemstelling; 2) situatieanalyse; 3) informeel onderzoek; 4) definitieve probleemstelling; 5) formeel onderzoek.
Marktonderzoekrapport – In een marktonderzoekrapport moeten de volgende punten staan: 1) de
naam van de opdrachtgever en de naam van het onderzoekbureau; 2) het doel van het onderzoek/de
probleemstelling; 3) uitkomsten en conclusies; 4) een algemene beschrijving van de populatie; 5) de
wijze van steekproeftrekking en de aard van de steekproef; 6) de wijze van samenstelling van de vragenlijst en of al dan niet gebruik is gemaakt van proefenquêtes om de vragenlijst te vervolmaken; 7)
het tijdvak waarin werd geïnterviewd; 8) bijlagen.
Marktontwikkeling – Het vergroten van de afzet met bestaande producten op nieuwe markten. Zie
‘Ondernemingsgroeistrategieën’. Zie ‘Productontwikkeling’.
Marktoriëntatie – Ander woord voor marketingconcept.
Marktpenetratie – Het vergroten van de afzet met bestaande producten op bestaande markten. Zie
‘Ondernemingsgroeistrategieën’. Zie ‘Productontwikkeling’.
Marktpositie – (2) Situatie waarbij een aanbieder ruimte heeft voor een eigen prijsbeleid. Deze ruimte kan worden verkregen door een kostenvoorsprong op de concurrentie, een duidelijk gedifferentieerd product of door te opereren op een bepaald segment van de markt. ,
Marktpositie (1) – Hier: element van de winkelformule. Het bedrijf kiest een positie ten opzichte van
de concurrentie (positionering van de winkel). Deze positie moet uiteraard liggen tussen extreme
prijsdistributie en extreme servicedistributie. Voorbeelden: Edah - lage prijzenwinkel; Blokker grootste speciaalzaak.
Marktpotentieel (1) – Bij niet-duurzame consumptiegoederen: het percentage vraageenheden dat in
een bepaalde periode een bepaald product ten minste eenmaal heeft gekocht. Onder cumulatieve

Uitgeverij Streutker

384

Bedrijfskunde, Begrippenbank

penetratie verstaan we: de totaal bereikte penetratie over verscheidene perioden uitgedrukt in een
percentage van alle vraageenheden of de totale doelgroep.
Marktpotentieel (2) – Het aantal ge- of verbruikende eenheden in een bepaald gebied, dat op enig
moment in staat is en bereid is om een bepaald product aan te schaffen. Tevens de som van al (reële)
ge- of verbruikers en nog niet ge- of verbruikers.
Marktpotentieel (3) – Het maximale aantal consumptie-eenheden in een bepaald gebied, dat in een
bepaalde periode, gegeven een bepaalde marketingomgeving (conjunctuur, kostprijsniveau) bij een
maximaal rendabele bedrijfstakmarketinginspanning, bereid is een bepaald product te kopen. Met
andere woorden: alle mensen die in een bepaalde periode een bepaald product zouden willen kopen. Dit is een niet veel gebruikte theoretische benadering. In de praktijk kijken we bij een duurzaam
consumptiegoed met een korte levenscyclus naar de totale gecumuleerde effectieve vraag en bij een
product met een vrij lange levenscyclus naar de toekomstige min of meer stabiele marktomvang. Zie
ook ‘Vaststelling marktpotentieel’.
Marktprofiel – Een beknopte weergave van kenmerken van een markt. Deze kenmerken zijn onder
andere marktvorm, distributie, concurrentie kopers, enzovoort.
Marktprognose – Voorspelling van de omvang van de markt in een toekomstige periode.
Marktsegment (1) – Gedeelte van de totale markt (waarbij de consumptie-eenheden naar bepaalde
criteria homogeen zijn en min of meer hetzelfde zullen reageren op een bepaalde marketingmix).
Marktsegment (2) – Groep kopers met ongeveer dezelfde wensen en verlangens ten aanzien van een
bepaald product en waarvan mag worden verwacht dat de individuen van de groep ongeveer gelijk
zullen reageren op het hun aangeboden product en de overige instrumenten van de marketingmix.
Zie ‘Deelmarkt’.
Marktsegmentatie – (Vraagsegmentatie). Het aanbieden van meerdere variëteiten van een product,
uitgaande van de behoeften in verschillende marktsegmenten.
Marktsegmentatie – 1) Analysetechniek: opdelen van markt in naar relevant gezichtspunt homogene
groepen afnemers (segmenten). 2) Marketingstrategie: je als aanbieder richten op een of enkele
segmenten en je marketinginspanning daarop aanpassen. [De analysetechniek om markten - op basis
van een aantal marktsegmentatiecriteria - in te delen in homogene afnemersgroepen. Als criteria
worden vaak demografische, socio-economische, psychografische of koopgedragvariabelen gebruikt.
Marktsegmentatie kan tevens worden gezien als een marketingstrategie waarbij een onderneming
zich (overwegend) richt tot een bepaalde deelmarkt (marktsegment) binnen de totale markt. De filosofie is dat de consumenten naar behoeften, voorkeur en inkomen verschillen en dat men met een
bepaalde productkeuze onherroepelijk het ene segment meer aanspreekt dan het andere. Door
marktsegmentatie kan de onderneming met haar marketingbeleid beter inspelen op de wensen en
behoeften van groepen afnemers.] Zie ook ‘Segmentatiecriteria’.
Marktsegmentatieproces – Dit proces valt uiteen in drie delen: 1) het opsporen en karakteriseren
van marktsegmenten, waarbij men in de praktijk de markt eerst opdeelt in segmenten en dan bepaalt wat de gezochte nuttigheden in deze segmenten zijn; 2) de keuze van de segmentatiestrategie,
waarbij men kan kiezen uit het bewerken van slechts één segment, of het bewerken van de gehele
markt met één dan wel met per segment verschillende marketingmixes; 3) de keuze van de segmenten, die afhangt van een aantal eisen (zie ook ‘Keuze marktsegmenten’).
Marktsegmentatievoorwaarden – Eisen waaraan segmenten moeten voldoen: 1) meetbaarheid 2)
voldoende omvang 3) toegankelijkheid 4) bewerkbaarheid.
Marktspecialisatie – Binnen de gekozen segmentatiestrategie kan de onderneming weer substrategieën kiezen. Eén ervan is de marktspecialisatie, waarbij de onderneming zich met verschillende producten op één afnemersgroep richt. Zie ook ‘Segmentatiestrategieën’.
Marktspreiding – Het aantal wederverkopers dat het product voert, in verhouding tot het aantal
potentiële wederverkopers.
Marktspreiding – Zie ‘Distributie-intensiteit’, ‘Verkrijgbaarheid’.
Marktstadia – De fasen in de levenscyclus van een product. Zie ‘Product life cycle’.
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Marktstructuur (1) – De aard van de markt zoals veroorzaakt door een aantal factoren zoals concurrerende producten, merken, prijzen, soorten kopers (heavy users of light users). Markttypen (met
veel vragers) zijn polypolie, oligopolie en monopolie. De marktstructuur komt in het marktprofiel
(marktvorm) tot uitdrukking.
Marktstructuur (2) – Wordt bepaald door de aard van het product (homogeen of heterogeen), doorzichtigheid (transparant) en de toe- en uittredingsmogelijkheden. Dit wordt ook wel aangeduid of de
markt volkomen of onvolkomen is.
Marktstructuuronderzoek – Zie ‘Structureel (markt)onderzoek’.
Markttests – Fase in het productontwikkelingsproces waarbij men vóór de definitieve lancering meer
zekerheid probeert te krijgen over de omzetmogelijkheden door het product in werkelijke en gesimuleerde koop- en gebruikssituaties te testen. Er zijn verschillende testmogelijkheden: 1) een onderzoek van de verkoopgolf: een testgroep consumenten ontvangt het te testen product. Daarna bezoekt men die consumenten nog enkele malen om hen een keuze te laten maken uit het geteste
product en een aantal concurrerende producten. Men kan zo een redelijk betrouwbare schatting
krijgen van het aantal herhalingsaankopen (de winkelnabootsing: na een seance met tv-spots en
ander promotiemateriaal over het nieuwe te testen merk en concurrerende al bestaande merken
wordt een groep huisvrouwen in de gelegenheid gesteld (door het verstrekken van een geldbedrag)
het nieuwe merk of reeds bestaande merken te kopen. Men krijgt zo inzicht in de bereidheid tot eerste aankopen (en de effectiviteit van de tv-spots voor eigen merk); 2) de minitestmarkt: introductie
van het product bij één bepaalde winkelketen. Men kan op deze wijze de werking van het winkelmateriaal uitproberen alsmede via dagboeken van consumenten de eerste aankopen en de herhalingsaankopen meten; 3) de sensortest: een combinatie van verkoopgolfonderzoek en winkelnabootsing;
4) de testmarkt: de meest waarheidsgetrouwe vorm van testen. Het is de introductie van het product
en de marketingstrategie op beperkte geografische schaal. Er kleven nogal wat bezwaren aan de
testmarkt: de concurrent kijkt in de keuken, testmarkten kosten veel tijd en geld, ook een testmarkt
biedt nooit volledige zekerheid over de latere gang van zaken.
Markttransparantie – Doorzichtigheid van de markt. De volledigheid van de kennis van de marktpartijen omtrent prijzen, concurrenten, verkrijgbaarheid enzovoort. De doorzichtigheid van een markt
wordt bepaald door de mate dat de marktpartijen (vragers en aanbieders) gemakkelijk aan informatie kunnen komen (of geïnformeerd zijn) over het product. De markt kan bijvoorbeeld ondoorzichtig
zijn als er bij de prijs aanduiding verschillende eenheden worden gebruikt, of er een onduidelijke
prijs- kwaliteitsverhouding is als gevolg weer van productdifferentiatie.
Markttransparantie – Doorzichtigheid van de markt. De volledigheid van kennis van de marktpartijen
omtrent prijzen, concurrenten, verkrijgbaarheid, enzovoort.
Markttype – Wordt bepaald door het aantal aanbieders en vragers. Markttypen (met veel vragers)
zijn het polypolie, oligopolie en monopolie. Samen met de marktstructuur is de marktvorm bepaald.
Marktverzadiging – Situatie waarbij nagenoeg iedereen die voor de aankoop van een artikel in aanmerking komt dit ook daadwerkelijk gedaan heeft.
Marktvorm (1) – Omstandigheden waaronder een onderneming haar producten verkoopt. We denken hierbij aan omstandigheden met betrekking tot het aantal marktpartijen, de mogelijkheid van
toetreding van nieuwe ondernemingen, de prijsgevoeligheid van de vraag, de grootte van de marktpartijen en de aard van het product. Meestal hanteert men alleen het aantal aanbieders en de aard
van de aangeboden producten als criterium voor de marktvorm.
Marktvorm (2) – Op grond van een aantal objectieve omstandigheden is er een aantal typen van
prijsvorming in een markt te bepalen. Deze typen noemt men marktvormen, de belangrijkste van de
objectieve omstandigheden zijn het aantal aanbieders en de aard van de goederen.
Marktvorm (3) – Wordt bepaald door het aantal aanbieders (en vragers), aard van het goed, de
doorzichtigheid van de markt, en de toe- en uittredingsmogelijkheden. Het zijn de totale omstandigheden waaronder de producenten met elkaar concurreren. De volgende marktvormen zijn te onder-
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scheiden: volkomen concurrentie, monopolistische concurrentie, homogeen oligopolie, heterogeen
oligopolie en monopolie.
Marktvormen – Omstandigheden waaronder een onderneming haar producten moet verkopen. Onder omstandigheden verstaan we: het aantal marktpartijen, de grootte van de marktpartijen, de aard
van het product en de gevoeligheid l van de vraag voor prijsveranderingen. In de praktijk onderscheiden we meestal vier marktvormen: 1) Volkomen concurrentie, ook volledig vrije mededinging of homogeen. 2) Polypolie: kenmerkend voor deze marktvorm is een groot aantal kleine aanbieders, die
individueel nauwelijks invloed op de markt hebben. Tegen de marktprijs kan elke aanbieder zijn gehele aanbod kwijt. Omdat de producten homogeen zijn, hebben de afnemers geen voorkeur voor
bepaalde producten van bepaalde aanbieders. Andere kenmerken van deze marktvorm zijn de doorzichtigheid van de markt (men weet wat overal te koop is voor de gegeven prijs) en het ontbreken
van toetredingsbelemmeringen voor nieuwe aanbieders. De aanbieders zijn 'prijsaanpassers'. 3) Oligopolie (homogeen of heterogeen): kenmerkend is dat de aanbieders in aantal meestal beperkt zijn
en dat zij zo groot zijn in relatie tot de totale markt, dat door hun acties in de markt de afzet van de
concurrentie merkbaar wordt beïnvloed. Aanbieders moeten dan ook rekening houden met reacties
op hun eigen acties. Uiteraard speelt dit bij het homogene oligopolie nog sterker dan bij het heterogene. 4) Monopolistische concurrentie: de individuele aanbieders zijn in verhouding tot de totale
markt te klein om wezenlijk invloed te kunnen uitoefenen. Door middel van productdifferentiatie
tracht de individuele aanbieder zich aan de prijsconcurrentie te onttrekken. Onder productdifferentiatie wordt verstaan: het eigen product laten verschillen van dat van de concurrenten door middel
van reclame, verpakking of producteigenschappen. Als afnemers een beperkte voorkeur hebben voor
producten van bepaalde aanbieders, krijgen de laatsten - binnen nauwe grenzen - een zekere vrijheid
in de prijsstelling. 5) Monopolie: de monopolist bedient alleen de gehele markt. Dit geeft hem een
grote mate van vrijheid in de prijsstelling.
Marktwaarde (1) – 1) Waardering van activa (bijvoorbeeld van effecten die als tijdelijke belegging
zijn gekocht) tegen de verkoopwaarde die op het moment van boeking op de markt geldt [euro per
stuk]. Men spreekt ook wel van directe opbrengstwaarde. Deze term is in gebruik bij goederen die of
waardepapieren die wel ingekocht en verkocht worden, maar niet bewerkt worden. Met schat de
waarde van de effecten of goederen op basis van de prijs die gangbaar is. In deze situatie is de
marktwaarde dus gelijk aan de vervangingswaarde, d.w.z. de waarde op de verkoopmarkt is gelijk
aan de waarde op de inkoopmarkt. 2) Waardering van gebouwen op basis van een afweging tussen
de waarde in het vrije verkeer en de huurwaarde [euro per stuk]. Bij woningen zal de huurwaarde
domineren, maar bij bedrijven waar de huurbescherming veel minder is, zal de waarde in het vrije
verkeer overheersen.
Marktwaarde (2) – Prijs van een product.
Marktwaarde (3) – Soort moederpolis, waarop diverse zakenzendingen kunnen worden verzekerd.
Marktwerking – Dit is in de economie het (automatisch) tot stand komen van een evenwichtprijs
voor een goed of voor een dienst wanneer er een bepaalde verhouding is tussen vraag en aanbod.
Marshall, Alfred – Alfred Marshall (Bermondsey (Londen), Engeland, 26 juli 1842– 14 juli 1924) was
Brits econoom. Hij was aan het eind van de 19e eeuw een van de meest invloedrijke economen van
zijn tijd. Alfred Marshall studeerde filosofie en wiskunde aan het St. John's College te Cambridge.
Daarna is hij begonnen aan economische studies en verdiepte zich in het boek "Principles of political
economy" van John Stuart Mill. In 1885 werd Marshall benoemd tot lector in economie aan het St.
John's College te Cambridge. In 1877 trouwde hij met Mary Paley, een oud-studente van hem, met
wie hij Economics of industry schreef. In 1868 werd Mashall benoemd tot lector aan het St. John's
College te Cambridge. In 1877 trouwde hij met Mary Paley, een oud studente van hem, met wie hij
economics of industry schreef. Marshall overleed in 1924 op tweeëntachtigjarige leeftijd. Marshall
heeft in zijn carrière vier boeken geschreven, waarvan één in samenwerking met zijn vrouw. Het bekendste is het Principles of economics, dat uiteindelijk verdeeld is over twee delen. Het laatste deel is
uitgebracht na zijn dood. Van het eerste deel verschenen negen drukken. Opvallend was dat hij bij de
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herdrukken de kritiek op zijn teksten verwerkte die hij had gekregen op de voorgaande drukken,
mede omdat hij naar eigen zeggen bang was dat hij zich niet duidelijk genoeg had uitgedrukt. In de
moderne economiemethodes is de zogenaamde Marshallian Cross de meest zichtbare invloed van
Marshall. Dit Marshallian Cross is een grafiek waarin de vraag- en aanbodcurve tezamen de evenwichtsprijs en hoeveelheid bepalen. De plaatsing van de onafhankelijke variabele, de prijs, op de
verticale as en de gevraagde en aangeboden hoeveelheden op de horizontale as maakt dat deze grafiek wat merkwaardig is tegenover de standaard van de wiskunde. Er bestond dan ook wat sceptische
kritiek op de grafiek, maar al snel werd wel duidelijk dat het niet om een vergissing ging maar dat
Marshall toch echt bedoelde dat de prijsveranderingen het resultaat waren van veranderingen in de
gevraagde en/of aangeboden hoeveelheden. Volgens Marshall zijn de vragers bereid bij toenemende
aangeboden hoeveelheden minder te betalen. Bij toenemende gevraagde hoeveelheden zullen de
aanbieders alleen tegen een hogere prijs verkopen. Tegenwoordig vat men de prijs wel op als de
afhankelijke variabele, maar toch is de grafiek niet meer uit de leerboeken te denken.
MAS – Milieu Aansprakelijkheidsverzekering Samenwerkingsverband
Maslow, Abraham Harold – Abraham Harold Maslow (Brooklyn, 1 april 1908 – Menlo Park, 8 juni
1970) was een Amerikaans klinisch psycholoog. Zijn ouders waren joodse immigranten uit Rusland.
Maslow was aanvankelijk aanhanger van het behaviorisme, maar ontwikkelde in de jaren 60 de humanistische psychologie, ook wel bekend als de Third Force Psychology of de theorie van de toenemende behoefte. Maslow ziet de mens als een uniek gemotiveerd individu met een brede waaier
drijfveren. Om zich als gezonde persoonlijkheid te kunnen ontwikkelen moet, volgens Maslow, een
aantal fundamentele menselijke behoeften minimaal bevredigd zijn. Al deze fundamentele behoeften zijn aangeboren. Zie ook ‘Motivatietheorie van Maslow’.
Mass selling – Zie ‘Communicatie-instrumenten’.
Massa marketing – Zie geaggregeerde marketing.
Massacommunicatie – Alle vormen van communicatie waarbij de afzender gebruik maakt van massa
media.
Massadisplay – Display aanpak waarbij de prijs primair gesteld wordt; de nadruk ligt op het image
van de winkel; ingespeeld wordt op de efficiency van het personeel. De levensduur van de display is
kort.
Massadistributie – Zie ‘Intensieve distributie’.
Massamarketing – Zie ‘Geaggregeerde marketing’.
Massamarkt – Markt waar probleemloze artikelen (convenience goods) worden verhandeld. Kenmerken: schaalvergroting; parallellisatie; laag service niveau; scherpe prijsconcurrentie.
Massamedia – Media die in principe voor iedereen toegankelijk zijn en een massaal bereik hebben.
Massaproductie – 1) Productie op voorraad, meestal in grote aantallen, maar het kan ook in kleine
series of per stuk. De specifieke wensen van de klant zijn dan dus nog niet bekend. Bijzonderheid:
voorraadvorming en daarnaast onderhanden werk. De tegenhanger is stukproductie. 2) Productie in
grote aantallen, waardoor standaardisering van het verbruik van grondstoffen en arbeid mogelijk is.
Daardoor zijn standaardkosten te berekenen, die een goede planning en kostenbewaking mogelijk
maken. Die standaardkosten zijn ook te gebruiken wanneer bestellingen op afspraak verwerkt worden. In dat laatste geval is eigenlijk sprake van ‘stukproductie’, maar het lijkt zozeer op massaproductie, dat het onderscheid wegvalt. De tegenhanger is ook hier stukproductie.
Master cover – Soort moederpolis, waarop diverse zakenzendingen kunnen worden verzekerd.
Matched pairs – Zie ‘Gelijke paren’.
Matched pairs – Zie Gelijke paren.
Matching – 1) Koppeling van de kosten aan de omzet van de boekingsperiode. De afzet in een periode is de basis om de winst te berekenen en alleen de kosten die samenhangen met die afzet mogen
op de omzet in mindering worden gebracht {Interne Verslaggeving en Externe Verslaggeving}. 2)
Koppeling van de specifieke opbrengsten van een project in de tijd aan de specifieke kosten die in de
loop van de tijd gemaakt worden (bijvoorbeeld boring naar olie).
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Matching options – Adverteerders kunnen bij een advertentie trefwoorden opgeven, die worden
vergeleken met ingevoerde trefwoorden in zoekmachines. Deze trefwoorden worden vergeleken
met mensen die zoekopdrachten uitvoeren in zoekmachines. Afhankelijk van de matching option,
worden advertenties getoond. Er zijn voor deze advertenties drie opties: 1.Broad matching, advertentie wordt getoond indien een of meerde ingevoerde trefwoorden overeenkomt met de advertentietrefwoorden (standaard ingestelde optie). 2.Phrase matching, advertentie wordt getoond wanneer de volgorde van de ingevoerde trefwoorden gelijk is met de advertentie-trefwoorden. 3.Exact
matching, de advertentietrefwoorden dienen exact overeen te stemmen met de trefwoorden die
gebruikers in een zoekmachine invoeren.
Material handling – Het fysiek verwerken van grondstoffen halffabricaten.
Material management – Het geheel van activiteiten die de grondstoffen- en halffabricatenstromen
en de daarmee gepaard gaande informatiestromen zo efficiënt mogelijk naar en door het productieproces voeren.
Materialiteit – 1) Materialiteit wil zeggen dat de informatie voldoet aan de eisen van ‘materieel belang’ zoals omschreven in het ‘Stramien voor de opstelling en vormgeving van jaarrekeningen’ in de
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving {Externe Verslaggeving}.
Materieel belang – Informatie is ‘materieel’ indien het weglaten of het onjuist weergeven daarvan
de economische beslissingen die gebruikers op basis van de jaarrekening nemen, zou kunnen beïnvloeden. De materialiteit van de post of fout is afhankelijk van de omvang daarvan, beoordeeld onder de bijzondere omstandigheden waaronder het weglaten of onjuist weergeven plaatsvindt. Het
begrip materialiteit verschaft dus meer een drempel of kritische grens, dan dat het een primair kwalitatief kenmerk is dat informatie moet bezitten om nuttig te zijn (Raad voor je Jaarverslaggeving) {Externe Verslaggeving}.
Materieel product – Een materieel product is een product dat ontstaat door bewerking van materie
(grondstoffen) door mensen (met handen of gereedschappen) of door machines. Een auto is een
voorbeeld van een materieel product.
Materieel risico – Risico dat verbonden is aan de te verzekeren zaak.
Materieel toezicht – Zie ‘Materieel toezicht’.
Materiële bezittingen – Tastbare bezittingen.
Materiële goederen – Tastbare goederen.
Materiële schade – Schade in de vorm van achteruitgang in kwaliteit en/of kwantiteit van tastbare,
stoffelijke zaken als onderscheid van schade aan personen, rechten, zuiver geldelijke belangen en
aansprakelijkheid.
Materiële vaste activa – Vaste activa die bestaan uit tastbare kapitaalgoederen, zoals gebouwen en
machines. De term is wettelijk voorgeschreven voor BV’s en NV’s om hun balansposten te rubriceren
{Externe Verslaggeving}. Zie ook: bedrijfseconomische-modellen.nl. De post staat naast de immateriële vaste activa en de financiële vaste activa.
Matigingsrecht – De rechter is bevoegd de verschuldigde schadevergoeding te matigen. Het BW kent
de rechter een algemeen matigingsrecht toe (art. 6:109).
Matrix – Een tabel met twee ingangen. Ook wel kruistabel.
Matrixorganisatie (1) – Organisatiestructuur die veel wordt toegepast bij projecten. Voor het project
worden mensen geselecteerd op basis van hun deskundigheid, uit verschillende disciplines binnen
het bedrijf.
Matrixorganisatie (2) – (Roosterorganisatie). Organisatievorm waarbij men de voordelen van de
functionele, de lijn- en de divisieorganisatie combineert door naast de hiërarchieke leiding een functionele leiding (vaak per project) in te schakelen. De projectorganisatie is een mooi voorbeeld van
een organisatie waarin een (functionele) projectleider aan een groep deskundigen van verscheidene
afdelingen in het kader van dat project leiding geeft. De leden van de projectgroep blijven echter
hiërarchisch onder hun eigen chef staan.
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Maturiteitsfase – Derde fase in de levenscyclus van een product. In deze fase neemt de winst licht af
en is er sprake van dalende prijzen en een verdere uitbreiding van het assortiment. Zie ook ‘Rijpheidsfase’ en ‘Volwassenheidsfase’.
MAUL 2006 – Modelpolis voor aansprakelijkheid uit logistieke diensten 2006
Maximale (totale) winst – Is sprake bij die productieomvang waarbij de marginale kosten (MK) gelijk
zijn aan de marginale opbrengsten (MO).
Maximale hypotheek – De maximale te verstrekken hypotheek verschilt per maatschappij. De maxima lopen uiteen van 75% tot 130%.
Maximale omzet – Van maximale omzet is sprake van als de coördinaat prijs/hoeveelheid precies
midden op de prijsafzetcurve of de vraagcurve zit. De prijselasticiteit van de vraag is dan -1.
Maximum per locatie – Term in gebruik bij goederentransportverzekering. Hiermee wordt de limiet
aangegeven van het maximale bedrag waarvoor de verzekeraar dekking verleent wanneer meerdere
zendingen van dezelfde verzekerde zich tegelijkertijd op of in dezelfde locatie (bijvoorbeeld havenemplacement, opslagruimte) bevinden.
Maximum Possible Loss (MPL) – De grootste schade die de verzekerde zaak kan lijden als gevolg van
een denkbare schadegebeurtenis onder de slechtst denkbare omstandigheden. Wordt gebruikt als
factor door de verzekerde om het verzekerd bedrag te bepalen en door de verzekeraar om te bepalen in hoeverre het risico kan worden geaccepteerd respectievelijk welk gedeelte moet worden herverzekerd. Zie ook 'Probable Maximum Loss' (PML). Zie ‘Maximum foreseeable loss’.
Maximumprijs – Is een door overheidsinterventie vastgestelde prijs waarboven een goed of dienst
niet mag worden verkocht. Met dit marktbeleid probeert de overheid de consument tegen te hoge
prijzen te beschermen. Het gevolg van een maximumprijs is een vraagoverschot, waardoor de overheid met aanvullende maatregelen moet komen, zoals een distributieregeling (bijvoorbeeld een
wachtlijst).
Maximumregel – Het is irrationeel om de kosten, verbonden aan het gebruik van een instrument
verder te verhogen indien de toeneming der bruto-opbrengsten niet meer opweegt tegen de extra
kosten van het instrument zelf en de extra productiekosten verbonden aan de afzetvergroting.
Mb, MB, megabit, megabyte – Een megabit (mb) is 1024 kilobit, een megabyte (mB) is 1024 kilobytes. Zie ook kb, kB, kilobit, kilobyte.
MBO – Middelbaar Beroeps Onderwijs
MBO Raad – De landelijke brancheorganisatie (vereniging) van de instellingen voor beroepsonderwijs
en volwasseneneducatie.
McNair – Zie ‘Wheel of retailing’.
Me too marketing – Marketingbeleid, dat vooral geïnspireerd wordt door datgene wat de concurrent
doet.
Me too pricing – Prijsstelling die gebaseerd is op datgene wat de concurrentie voor vergelijkbare
producten maakt. Zie ‘Going rate pricing’.
Me too producten – (Van de concurrentie) nagemaakte, vergelijkbare producten.
Me too-aanbieders – Aanbieders met een geïmiteerd productconcept.
Mechanisch model – Ondernemingsmodel waarbij geen sprake is van een geïntegreerd geheel van
functies maar waarbij iedereen de aan hem of haar opgedragen taken verricht, waarbij deze taak los
wordt gezien van de totale taakstelling.
Mededelingsplicht – Op grond van art. 7:928 t/m 7:930 BW moet verzekeringnemer alle feiten die hij
kent of behoort te kennen mededelen aan de verzekeraar. Dit noemen we de 'mededelingsplicht'.
Ontdekking van het niet nakomen van de mededelingsplicht: voordat het risico zich voordoet of nadat het risico zich voordoet -> in beide gevallen moet de verzekeraar binnen 2 maanden na ontdekking verzekeringnemer in kennis stellen van de gevolgen. Sancties: 1) geen of een gedeeltelijke uitkering; 2) verhoging van de premie; 3) beperkende voorwaarden. Beëindigen van de overeenkomst
binnen 2 maanden na ontdekking is alleen mogelijk als verzekeringnemer de verzekeraar opzettelijk
heeft misleid of als verzekeraar bij de ware stand van zaken de verzekering niet had gesloten. Is het
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aanvraagformulier niet geheel ingevuld (zijn er vragen onbeantwoord gebleven) zonder dat daar
door de verzekeraar verder naar gevraagd is of is er helemaal niet gevraagd naar bepaalde zaken;
dan heeft de verzekeraar geen recht om een beroep te doen op art. 7:928 BW.
Mededinging – Ook wel concurrentie, rivaliteit tussen ondernemingen.
Mededingingsbeleid – Zie de Mededingswet.
Mededingingsregeling – Zie de Mededingswet.
Mededingingswet – Is de opvolger van de Wet Economische Mededinging. Onder deze nieuwe Mededingingswet zijn (sinds 1998) kartels en andere economische machtsposities in principe verboden,
tenzij door de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMA) er goedkeuring aan is gegeven. De NMA
moet kartels en economische machtsposities opsporen en kan boetes opleggen. Het verbodsstelsel
houdt in dat de NMA goedkeuring kan verlenen als is aangetoond dat de kartelafspraken niet ongunstig uitwerken op de mededinging. Dit kan best het geval zijn bij sommige innovaties.
Mede-onderzetting – Onder mede-onderzetting verstaat men het tot meerdere zekerheid brengen
van een registergoed (vaak een woning) onder hypothecair verband. De eigenaar van het extra onderpand is geen schuldenaar van de hypotheek. Indien de geldnemer zijn verplichtingen niet nakomt
wordt er geen beroep gedaan op de mede-onderzetter. Mocht het echter tot gedwongen verkoop
komen, dan wordt het pand wel in de verkoop betrokken.
Medeverzekerde – Degene voor wie, naast de op de polis genoemde hoofdverzekerde, de verzekering eveneens van kracht is. Zo zijn op een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering naast het verzekerde bedrijf tevens de werknemers, voor zover zij werkzaamheden verrichten in het kader van de bedrijfsactiviteiten, medeverzekerd en gelden op de ziektekostenpolis de kinderen van de verzekerde
doorgaans als medeverzekerden.
Medewetgeving – De beide Kamers werken mee aan de wetgeving. Zij moeten onder andere hun
goedkeuring aan nieuwe wetten geven.
Medezeggenschap – De mogelijkheid van (gewezen) deelnemers om inspraak te hebben bij de uitvoering van de pensioenregeling. Zie ook bij deelnemersraad.
Media doelgroep – De groep personen waarop men zich - gedwongen door een mediumsituatie richt. Deze groep benadert zoveel mogelijk de reclamedoelgroep doch is soms afwijkend.
Media frequentie – De frequentie waarmee men een bepaald medium inschakelt.
Media onderzoek – Onderzoek naar de kenmerken en het bereik van reclamemedia zoals een lezerskringonderzoek, een luister- en kijkonderzoek etc. Zie media research.
Media planning – Het op grond van nauwkeurige gegevens omtrent markt en reclameboodschap
bepalen van de in te schakelen media en op welke wijze dit zal geschieden.
Media research – Zie media onderzoek.
Mediaan – Het getal dat het middelste cijfer vormt van een reeks van laag tot hoog gerangschikte
getallen. Zie ‘Centrale tendentie’.
Mediabuyer – De media-inkoper. Deze sluit contracten af met de media en reserveert plaatsingen
voor reclameboodschappen van zijn cliënten.
Mediacommissie – Deel van het inkomen van een reclamebureau. Het bureau ontvangt van de media een vast percentage (15%) van de mediakosten.
Mediaconsumptie – Het gebruik van media.
Mediadoelgroep – De eerste beslissing die in het kader van de reclamestrategie moet worden gemaakt, is de vaststelling van de reclamedoelstellingen en de doelgroep. Er kunnen uiteraard meer
doelgroepen zijn, zoals niet-gebruikers, gebruikers van concurrerende merken, gebruikers van het
eigen merk en diegenen die een probeeraankoop voor het eigen merk hebben gedaan. Het kan zijn
dat men met geen enkel medium de gekozen doelgroep geheel kan bereiken. Men kiest dan het medium dat de meeste dekking in die doelgroep heeft. Het is dus een second best oplossing. De lezers
van het medium zijn dan de mediumdoelgroep en niet de reclamedoelgroep. Soms kan men door
twee of meer media te gebruiken toch tot een volledige dekking komen.
Mediafrequentie – De frequentie waarmee men een bepaald medium inschakelt.
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Mediagroepen – We onderscheiden een aantal mediagroepen die bestaan uit bij elkaar behorende
typen media. Deze zijn: dag- en nieuwsbladen, tijdschriften (opiniebladen, RTV-bladen, familiebladen, vakbladen), huis-aan-huisbladen, rechtstreekse reclame (direct mail, sponsored magazine), buitenreclame (posters, vervoersreclame, billboards), vluchtige media (televisie, radio, bioscoop), enzovoort.
Mediakeuze – De keuze van het reclamemedium, afhankelijk van: bereik, kosten, communicatievermogen en randvoorwaarden. Onderdeel van de mediaplanning. De mediakeuze valt uiteen in: 1)
media typekeuze; 2) mediaselectie binnen het gekozen type.
Mediakeuze – De reclameboodschap moet via een medium de ontvanger bereiken. Omdat er een
groot aantal verschillende media is, betekent dit voor de onderneming een keuzeproces waarbij de
aard en grootte van de doelgroep, de karakteristieken van de boodschap en de karakteristieken van
de verschillende media een rol spelen. De mediakeuze valt uiteen in vier deelbeslissingen: 1) de bepaling van de mediadoelstelling; 2) de keuze van het mediumtype of de mediumgroep; 3) de keuze
van de mediumdrager; 4) de keuze van inschakelingsvariabelen. De vier deelbeslissingen zijn elk
apart in deze begrippenlijst toegelicht.
Mediane waarde– Middelste waarde. 50% van de waarnemingen ligt hierboven, de andere 50% er
onder.
Media-onderzoek – Onderzoek naar de kenmerken en het bereik van reclamemedia zoals een lezerskringonderzoek, een luister- en kijkonderzoek etc. Zie ‘Media research’.
Mediaplan – De planning van alle in te schakelen media met daarbij behorende kosten en voor zover
nodig bijzonderheden.
Mediaplanner – Functie bij een reclamebureau, degene die betrokken is bij het inplannen van de
advertenties in de diverse media.
Mediaplanning – Het op grond van nauwkeurige gegevens omtrent markt en reclameboodschap
bepalen van de in te schakelen media en op welke wijze dit zal geschieden.
Mediaresearch – Zie ‘Media onderzoek’.
Mediation – Een proces waarin twee of meer partijen in een conflict door een door hen geaccepteerde onafhankelijke en onpartijdige deskundige - de mediator - worden geholpen om een overeenkomst ter beëindiging van hun conflict te bereiken. Zie ook ‘Mediator’.
Mediator – De door de betrokken partijen geaccepteerde onafhankelijke en onpartijdige deskundige,
die het mediationproces leidt en partijen begeleidt bij het bereiken van een overeenkomst ter beëindiging van hun conflict. Zie ook ‘Mediation’.
Medische Aansprakelijkheidsverzekering – Aansprakelijkheidsverzekering voor medische instellingen, die dekking geeft voor aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad (WA) en toerekenbare tekortkoming (contractuele aansprakelijkheid), alsmede voor vermogensschade tegenover patiënten en bewoners van de instelling. Een variant is de aansprakelijkheidsverzekering voor medische
beroepen, die is bedoeld voor niet in loondienst werkende (para)medische beroepsbeoefenaren
zoals artsen, specialisten, verloskundigen, (fysio)therapeuten etc.
Medische Variaverzekering – Verzekeringsbranche die, meestal als subbranche van de branche variaverzekeringen, de verzekeringen omvat die op enigerlei wijze te maken hebben met de gezondheid
van de verzekerde personen. Algemeen worden tot deze branche gerekend: de ziektekostenverzekering, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, ongevallenverzekeringen en ziekteverzuimverzekeringen.
Medium – De reclamedrager: alles wat kan dienen om een (reclame-)boodschap over te brengen.
Het transportmiddel van de boodschap naar de doelgroep. We maken onderscheid tussen gedrukte
media en vluchtige media (radio, televisie). Gedrukte media zijn duurzamer en vluchtige media zijn
vaak indringender. Zie voor de indeling in hoofdmediagroepen: Keuze mediumtype.
Medium users – De gebruikers van een medium. Zie ‘Gebruikshoeveelheid’.
Mediumbereik – Het aantal personen dat geconfronteerd wordt met een specifiek medium. Zie ‘Bereik’.
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Mediumconfrontatiefrequentie – Term uit de mediaplanning. Getal dat aangeeft hoe vaak een persoon binnen een bepaalde periode met een specifieke mediumeenheid of met verschillende mediumeenheden (van een of meer media) is geconfronteerd.
Mediumgebruiksintensiteit – De hoeveelheid van een mediumeenheid waarmee een persoon wordt
geconfronteerd in relatie tot de gehele inhoud van deze mediumeenheid.
Mediumkosten – Kosten die naast het bereik bij de mediumkeuze een belangrijke rol spelen. De kosten van de diverse media verschillen nogal. Meestal is men als adverteerder niet geïnteresseerd in
het gehele bereik van een medium, maar in het bereik in de doelgroep (de doelgroepdekking of simpel de dekking). Om de kosten van de diverse media te vergelijken berekent men de kosten per 1000
bereikte prospects (bereikte personen binnen de doelgroep). Daartoe moet men uitgaan van effectieve bereikcijfers.
Mediumtype – Soort medium o.a. televisie, radio en pers.
Meeneemfaciliteit – De meeneemfaciliteit is de mogelijkheid om een hypotheek mee te nemen bij
verhuizing naar een andere woning. U heeft dan de mogelijkheid een lage rente mee te nemen naar
uw nieuwe woning.
Meerdere-waardeverzekering – Afzonderlijke verzekering van een bepaald bedrag tot dekking van
de hogere waarde, die de betrokken zaken boven de op een bestaande brand- of transportverzekering gedekte waarde voor de verzekerde vertegenwoordigen - bijvoorbeeld door het oplopen van de
marktprijzen, betaling van hoge invoerrechten, gemaakte winst bij doorverkoop e.d.
Meerderheidsvalkuil (1) – Eng.: Majority fallacy. Het verschijnsel dat verscheidene producenten zich
op het grootste en/ of meest gemakkelijk te bereiken marktsegment gaan richten. In plaats van aantrekkelijk (groot) blijkt het segment dan onaantrekkelijk door te veel concurrentie.
Meerderheidsvalkuil (2) – Eng.: Majority fallacy. Vervaardigen van een product met de grootste
voorkeur, nadat een onderzoek (bijvoorbeeld attribute ranking, zie aldaar) heeft uitgewezen welke
productsamenstelling de grootste voorkeur geniet. Gaat een onderneming dit product produceren,
dan kan zij weleens in een valkuil stappen omdat de concurrenten op dezelfde gedachte zijn gekomen.
Meerkeuzevragen – Zie ‘Multiple-choicevragen’.
Meeropbrengst – Is de extra fysieke opbrengst als gevolg van het inzetten van één extra eenheid van
een variabele productiefactor. In formulevorm is bijvoorbeeld de meeropbrengst van arbeid: deltaQ/deltaA, waarin Q de fysieke opbrengst (productie) voorstelt en A de eenheden arbeid. De meeropbrengsten worden ook wel eens grensopbrengsten genoemd. Maar verwar het begrip meeropbrengst niet met het begrip marginale opbrengst.
Meerstuksverpakking – Meerdere eenheden van een artikel die gebundeld tegen een prijs worden
aangeboden.
Meervoudige prijzen – Eng.: Multiple unit pricing. Het aanbieden van meerdere eenheden tegelijkertijd in de vorm van een aanbieding of in een grootverpakking. Drie halen, twee betalen is daarvan
een voorbeeld.
Meerwerk – Meerwerk zijn de kosten waarmee u wordt geconfronteerd als u meer werk laat verrichten dan in het bestek is voorzien. Meerwerk kan ervoor zorgen dat u uw hypotheekbedrag moet verhogen.
Meetfout – Een fout bij een marktonderzoek veroorzaakt doordat het meetinstrument niet geheel
perfect is.
Meetinstrument – Elke vragenlijst, test of apparaat is een meetinstrument.
Meetniveau – Er zijn 4 meetniveaus die worden uitgedrukt in schalen: 1. nominale schaal 2. ordinale
schaal 3. interval schaal 4. ratio schaal.
Meetwaarde – Bij het meten verkregen uitkomst.
Meewerken aan uitvoeringen – Het deelnemen aan uitvoeringen van culturele, wetenschappelijke,
opvoedkundige of artistieke aard, aan modeshows, audio-, visuele en audiovisuele opnamen.
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Megabit, megabyte (Mb, MB) – Een megabit (mb) is 1024 kilobit, een megabyte (mB) is 1024 kilobytes. Zie ook ‘kb’, ‘kB’, ‘kilobit’, ‘kilobyte’.
Meldingsplicht bouwwerk – Voor bouwwerken geldt tegenwoordig geen meldingsplicht meer. Als u
aan alle voorwaarden voor bouwvergunningsvrij bouwen voldoet, mag u bouwen zonder dit bij de
gemeente te melden. De meldingsplicht gold tot 1 januari 2003 voor bouwwerken met een beperkte
afmeting. Tegenwoordig mogen deze bouwwerken veelal vergunningsvrij worden geplaatst.
Memoriaal (= Diverse-postenboek) – Dagboek waarin die financiële feiten worden opgenomen, welke niet in één van de andere dagboeken passen.
Mening – Zie ‘Opinie’.
Mensenkennis – Inzicht in het gedrag, de beweegredenen en wensen en behoeften van anderen.
Mensgericht leiderschap – Op een stimulerende wijze richting en begeleiding geven aan medewerkers. Stijl en methode van leiding geven aanpassen aan betrokken individuen. Samenwerking stimuleren.
Mentale handeling – Denkstappen die je zet. In gedachten voer je met jezelf een discussie en zet je
redeneringen op. ‘Laat ik eerst de tekst maar eens goed lezen’ of ‘Ik kan meteen gaan rekenen, want
ik weet toch al waar het over gaat’. Je maakt keuzes en stuurt je denkproces. Hoe vaker je die mentale handelingen uitvoert, hoe meer ze geautomatiseerd raken. Het oplossen van vraagstukken doe je
al jaren, dus heb je eigen gewoonten ontwikkeld die je gedrag sturen. Het is dan heel moeilijk om
over die gewoonten na te denken en ze echt ter discussie te stellen. Om ze te veranderen en te verbeteren. Toch is dat nodig in het kader van leren leren.
Mentale voorstelling – Het beeld dat je bij jezelf vormt tijdens het oplossen van vraagstukken. In de
leerboeken staan de bedrijfseconomische modellen die je leren moet, maar komen ze ook precies zo
in je hoofd als ze op papier staan? Vorm je in je hoofd een exacte kopie van de kennis die je aangeboden krijgt, of verwerk je die kennis? Bouw je je eigen voorstelling op met je eigen associaties? Vallen er stukjes weg die er eigenlijk bijhoren of voeg je stukjes toe, die bij nader inzien niet in het boek
blijken te staan? Koppel je twee modellen aan elkaar, terwijl je die helemaal niet mag integreren,
omdat ze van verschillende veronderstellingen uitgaan? Soms denk je dat je het eindelijk snapt, en
dat je de samenhang tussen modellen ziet, en dan blijkt ineens dat je twee benaderingen als alternatieven moet beschouwen.
Merchandiser – Vertegenwoordiger die geen directe verkopende taak heeft maar belast is met selling in en selling out activiteiten. Eventuele orders worden door het gebruikelijke kanaal afgewikkeld.
Zie ‘Merchandising’. Zie ‘Soorten verkopers’.
Merchandiser missionary salesman – Zie ‘Supporter’.
Merchandising – Alle activiteiten op de plaats van de verkoop die het product beter zichtbaar of
beter grijpbaar maken (verpakking, uitstalling, etalering, enzovoort), het geven van advies aan de
detaillist en het kweken van goodwill bij de detaillist, ) teneinde de omzet te stimuleren. Dit geschiedt door de merchandiser, die in dienst staat van de producent en dus in feite over de hoofden
van de grossiers heen het rechtstreekse contact met de detaillist verzorgt. Men noemt een dergelijke
functie ook wel missionary salesman.
Merchant middlemen – Grossiers, detaillisten, importeurs en exporteurs. (Kopen en verkopen voor
eigen rekening en risico).
Merk (1) – Engels: ‘Brand’. Een naam, term, teken, symbool of een combinatie ervan waarmee een
aanbieder zijn product identificeert en doet onderscheiden van dat van zijn concurrenten.
Merk (2) – Engels: ‘Brand’. Naam, term of symbool ter identificatie en differentiatie van producten.
Ook: een artikel met een merk. We onderscheiden: 1) het A-merk: sterk merk met een hoge distributiespreiding, met hoge toegevoegde waarde. De naam voegt kwaliteit, status, zekerheid en dergelijke
toe; 2) het R-merk: zwakker dan een A-merk, lagere distributiespreiding, geringere bekendheid door
minder reclame; 3) C-merken enfancymerken: de naam dient alleen ter identificatie, maar voegt
niets aan het product toe; 4) het detaillistenmerk, ook winkelmerk, private brand, private label, eigen
merk, distributors own brand (DOR): merk dat eigendom is van en wordt gepromoot door detaillisten
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(en ruimer opgevat door grossiers); 5) het fabrikantenmerk: merk dat eigendom is van de producent,
die het ook promoot. Een A-merk is meestal een fabrikantenmerk; 6) het familiemerk, ook paraplumerk: hiervan spreken we als de eigenaar van het merk (fabrikant of detaillist) meerdere producten
of productgroepen onder dezelfde merknaam op de markt brengt. Brengt men elk product met een
eigen merknaam op de markt, dan spreken we van individueel merk; 7) het witte merk: ook dit is een
detaillistenmerk. In feite is het een merkloos artikel in een functionele meestal witte verpakking met
alleen de productaanduiding erop. Witte merken passen uitstekend in de discountformule. Zie ook
‘Product’.
Merkartikel (1) – Artikel, dat onder een bepaalde naam of merkteken op de markt gebracht wordt.
Zie ‘A-, B-, en C-merk’.
Merkartikel (2) – Een 'totaalproduct' (rationeel en emotioneel) met een unieke identiteit, dat voor
de consument specifieke associaties oproept en dat door een merknaam of merkbeeld te identificeren is.
Merkbeeld – Engels: ‘Brand image’. De voorstelling die een consument zich heeft gevormd van een
bepaald merk.
Merkbekendheid (1) – (Engels: ‘Brand awareness’.1) De mate waarin een merk bekend is bij de doelgroep of het aantal personen dat een merk kent, uitgedrukt in een percentage van een bepaalde
bevolkingsgroep. 2) Percentage dat aangeeft hoeveel consumenten het merk kennen. Het is een van
de graadmeters voor de sterkte van een merk. Er is een onderscheid tussen spontane en geholpen
merkbekendheid. Engels: ‘Brand awareness’.
Merkbekendheid (2) – (Engels: ‘Brand awareness’. Grootheid (meestal percentage) die aangeeft
hoeveel consumenten het merk kennen. Het is een graadmeter voor de sterkte van een merk. We
kennen: 1) spontane merkbekendheid (actief kennen); 2) geholpen merkbekendheid (passief kennen).
Merkbekendheidsmeting – Onderzoek waarbij wordt nagegaan wat de merkbekendheid van een
product of dienst is.
Merkenfamilie – Zie ‘Familiemerk’.
Merkenparaplu – Zie ‘Familiemerk’.
Merkenreclame – Reclame gericht op de ondersteuning van een merk. Zie ook ‘Brand advertising’.
Merkenstrategie – Hieronder vallen strategische merkbeslissingen zoals: de keuze van al of niet een
merknaam, de keuze tussen individuele merken of een familiemerk, de keuze van één of meerdere
merken voor verschillende varianten van een product, toevoeging van submerken aan een merk.
Merkentrouw – Engels: ‘Brand loyalty’. Men spreekt van merkentrouw, als de consument bereid is
tot een koopinspanning om het betreffende merk te bemachtigen. Gevolg is dat een merkentrouwe
consument nauwelijks van merk wisselt. Merkentrouw is een graadmeter voor de sterkte van een
merk.
Merkenvoorkeur – Engels: ‘Brand preference’. Van merkenvoorkeur spreekt men als de consument
een bepaald merk prefereert boven andere merken. Men wisselt pas van merk als de prijs veel te
hoog is geworden of als het merk zeer moeilijk verkrijgbaar is. Merkenvoorkeur is ook een graadmeter voor de sterkte van een merk. Is alleen maar mogelijk als de consument producten als nietidentiek ervaart, en op basis van vermeende of beleefde verschillen voorkeur voor een bepaald merk
heeft.
Merkenwissel – De mate waarin de consument bij herhalingsaankopen kiest voor een ander merk.
Het veranderen (vaak veelvuldig) van gekocht merk. Zie ‘Brand switch’ en ‘Markov’.
Merkimago – Zie ‘Brand image’.
Merkinsistentie – Absolute merkenvoorkeur.
Merkkeuze – Zie ‘Evaluatiecriteria’.
Merkleider – Zie ‘Brand leader’.
Merkloze artikelen – Artikelen zonder merk. Zie ook ‘Witte merken’, ‘Generics’.
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Merknaam – Het uitspreekbare gedeelte van het merk: het wordt meestal wettig gedeponeerd en is
dan wettelijk beschermd.
Merkovergangswaarschijnlijkheid – De kans dat de consument overgaat van het ene merk op het
andere. Zie ook ‘Brand switch model’.
Merkpersoonlijkheid – De mate van eigen identiteit van een merk. Deze speelt uiteraard een belangrijke rol bij het communicatie-effect.
Merkpositionering – Positionering die zich in eerste instantie baseert op expressieve product- differentiatie, toevoeging van expressieve meerwaarde aan het product.
Merkuitbreiding – Zie ‘Brand extension’.
Merkuitbreidingsstrategie – Engels: ‘Brand extension strategy’. Het introduceren van additionele
producten of productmodificaties onder de merknaam van een succesvol bestaand product. Zie
‘Brand-extension-strategie’.
Merkvariant – Verschillende uitvoeringen van een productvorm van een bepaald merk. Zo kennen
we de Volkswagen Golf Diesel C, CL en GL, Coca-Cola Classic, Cherry Coke.
Mesomarketing – Ook ‘Metamarketing’. Marketing bezien vanuit een grootheid gelegen tussen macro (maatschappij) en micro (onderneming). Voorbeelden: de marketing in een bedrijfstak, de marketing in een branche.
Meso-omgeving – De aan de bedrijfstak en bedrijfskolom gebonden omgeving waarmee een marketeer bij het formuleren van zijn beleid rekening moet houden: afnemers, leveranciers, concurrenten
en de handel.
Meta crawler – Een ander woord voor Meta zoekmachine. Zie aldaar.
Meta http-equiv=language content=NL – Meta http-equiv=language content=NL is een voorbeeld
van de language metatag. Deze metatag wil zeggen dat inhoud van de pagina de taal Nederlands
bevat.
Meta Refresh – Een Meta Refresh is een stukje code die onder water (uit het zicht, in de meta data)
in de broncode van een pagina wordt geplaatst en waarin wordt aangegeven dat een pagina door
moet worden verwezen naar een andere pagina door middel van een refresh. Zie voor meer info bij
Refresh Metatag.
Metamarketing – Zie ‘Mesomarketing’.
Metatags – Een metatag is een soort label welke aan een website wordt gehangen met specifieke
informatie over het document. Zodoende kan er aan de website bijvoorbeeld een omschrijving of
een aantal keywords worden meegegeven welke voor de bezoeker in principe onzichtbaar zijn. Metatags dienen altijd in de head tags van een html-document geplaatst te worden. Tegenwoordig gebruiken steeds minder zoekmachines metatags om de relevantie van een pagina te bepalen. Ze worden nog wel geïndexeerd. Een metazoekmachine heeft geen eigen spider en geen eigen index. De
zoekmachines slaan de gevonden informatie op. Om een bepaalde standaard te verkrijgen zijn de
zogenaamde Dublin akkoorden opgesteld.
Metazoekmachine – Een meta zoekmachine is een zoekmachine die gemaakt is om via een ingevoerd zoekwoord te zoeken in meer (andere) zoekmachines tegelijk. Een metazoekmachine toont
dan een samenvatting op basis van de resultaten van de andere zoekmachines. De resultaten worden
dan gemengd met de eigen algoritmes van de metazoekmachine om zo een zo goed mogelijk resultaat te krijgen.
Methoden van prijsverandering – De fabrikant kan de prijs verhogen door: 1) verhogen van de affabrieksprijs; 2) minder toepassen respectievelijk laten vervallen van kortingen; 3) niet doorgeven
van prijsverlagingen mogelijk door lagere inkoopprijzen of door lagere productiekosten; 4) verminderen van de verpakkingsgrootte bij gelijkblijvende prijzen Bij een prijsverlaging van de fabrikant geldt
het omgekeerde. Verhoging of verlaging van de handelsmarge is hier buiten beschouwing gebleven,
omdat niet zeker is of margeveranderingen door de handel wel worden doorberekend in de consumentenprijs.
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Methode-van-het-taakstellend budget – Budgetteringsmethodiek waarbij men het communicatiebudget vaststelt aan de hand van van tevoren geformuleerde doelstellingen.
Methodologies & Tools – Al dan niet geautomatiseerde instrumenten gericht op het efficiënt en
effectief ontwerpen en bouwen van informatiesystemen.
Me-too-pricing – Met name bij oligopolie probeert men prijsconflicten te vermijden. Er vindt dan
non-price competition plaats. De prijzen worden dus niet te veel veranderd.
Me-too-product – Een voor een onderneming nieuw product, maar voor de consument gewoon een
nieuw merk. Het product bestaat al. Het navolgen van concurrenten door een gelijk product op de
markt te brengen noemen we een me too-strategie.
Metrische variabelen – Kwantitatieve variabelen.
Metrologie – De leer van de maten en gewichten. Een meting is altijd een vergelijking, namelijk het
vergelijken van de grootheid (maat) die je wilt kennen of bepalen, met die welke je denkt te kennen.
De laatste is de referentiewaarde of de standaard. Het gaat in de metrologie uiteindelijk om de gelijkheid van gedefinieerde meeteenheden. Dat wil zeggen dat een ‘gemeten meter’ in België en in
Nederland en overal elders even lang moet zijn. Dat is natuurlijk nooit exact het geval (een fundamentele eigenschap van meten is de meetonzekerheid); maar de verschillen mogen in de praktijk van
alledag geen problemen opleveren. De eisen die voor technische en vooral wetenschappelijke doeleinden gesteld worden aan de meetnauwkeurigheid, zijn soms vele malen groter dan die voor huistuin en keukengebruik. We hebben het daarom ook wel over ‘de kunst van het meten’.
MFA – MFA is de afkorting van Made for Adsense, wat websites betreft die als doel hebben geld te
verdienen met behulp van de weergegeven AdSense advertenties. Zie Made for AdSense sites voor
meer informatie.
MFL – Maximum foreseeable loss
MIA – Marine Insurance Act, 1906
Micro economie – Deel van de economie dat het economisch handelen van individuen en individuele
(bedrijfs)huishoudingen bestudeert.
Micro site – Een aparte (deel)website welke vaak een aparte URL heeft en vaak opgezet wordt in
verband met een actie of iets waar men speciale aandacht op wil vestigen. Na verloop van tijd wordt
de site vaak geïntegreerd in de reeds bestaande (hoofd)website en verdwijnt de speciale URL.
Micro zoekmachine optimalisatie – Micro zoekmachine optimalisatie is het optimaliseren van een
site op zeer kleine details. Doel is meestal de branding van een organisatie. Voorbeelden: a) Zorgen
dat de juiste omschrijving getoond wordt wanneer mensen zoeken naar een bedrijf. B) Zorgen dat bij
de omschrijving van een museum in de zoekmachines al direct getoond wordt welke exposities er
zijn. c) Zorgen dat de juiste links getoond worden. d) Zorgen dat een nieuwssite binnen 1 uur haar
nieuwsberichten geïndexeerd heeft. Vaak gaat het om zeer kleine details aanpassen die een zeer
groot gevolg hebben. De wijzigingen worden door zeer veel mensen gezien. Micro zoekmachine optimalisatie hoeft niet veel te kosten, het gaat om net wat puntjes goed te zetten. Vaak kan men bij
Micro zoekmachine optimalisatie in de site gebruik maken van: Title tags, Description tags, interne
links, Google Adwords campagnes, etc.
Microdistributie – Zie ‘Distributie’.
Micro-economie – De micro-economie is een onderdeel van de economische wetenschap. De microeconomie bestudeert, hoe individuele economische agenten in een economie (denk aan afzonderlijke huishoudens en -bedrijven) beslissingen nemen over de allocatie van schaarse goederen, meestal
in markten waar goederen of diensten worden gekocht en verkocht. De micro-economie onderzoekt
hoe deze beslissingen en gedragingen van invloed zijn op vraag en aanbod van goederen en diensten,
hoe prijzen tot stand komen en hoe deze prijzen, op hun beurt, weer vraag en aanbod van goederen
en diensten bepalen. Prijzen beïnvloeden de gedragingen van huishoudens en bedrijven. De microeconomie tracht te verklaren in welke mate prijzen het aan- en verkoopgedrag van de economische
agenten beïnvloedt.
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Micro-economie – Deel van de economie dat het economisch handelen van individuen en individuele
(bedrijfs)huishoudingen bestudeert.
Micromarketing – Marketing bezien vanuit een individuele onderneming, op het niveau van de bedrijfshuishouding.
Micro-omgeving – De bedrijfsinterne omgeving waarmee een marketeer rekening dient te houden
bij het formuleren van zijn beleid. Hij kan deze niet beheersen, doch wel beïnvloeden. Denk aan productiecapaciteit, kwaliteit personeel, financiële ruimte en inkoopmacht.
Micro-omgevingsfactoren – Zie ‘Kansen en bedreigingen’.
Microsite – Een deel van een grote site, dat bedoeld is om een specifiek product of specifieke dienst
onder de aandacht van het publiek te brengen en er informatie over te geven. Heeft meestal een
aparte URL en wordt door middel van banners onder de aandacht gebracht. Na een bepaalde tijd
wordt de microsite in de algemene site opgenomen en verdwijnt de aparte URL.
Middelbaar beroepsonderwijs – Het beroepsonderwijs dat aansluit op het vmbo en voorbereidt op
een beroepskwalificatie.
Middelenanalyse – Analyse van de probleemsituatie aan de hand van de beschikbare gegevens en de
beschrijving van de context waarin het probleem is geplaatst. In feite gaan het dus om het nadenken
over de operationele definities van de gegevens. Zodra iemand nadenkt over operationele definities
van de gevraagde grootheid is er sprake van doelanalyse. Beide analyses zijn van belang om het achterliggende bedrijfseconomische model te ontdekken. D.w.z. bij fundamentele vraagstukken is de
doelanalyse nodig om het model te achterhalen en bij contraire vraagstukken is de middelenanalyse
van belang. Maar een student weet op voorhand niet welk type vraagstuk wordt aangeboden. Dus
zal hij beide benaderingen moeten gebruiken om te achterhalen hoe de relaties tussen alle grootheden liggen.
Middellange-termijn-planning – Planning voor een periode van 3-5 jaar.
Middelloonregeling – In de middelloonregeling wordt je pensioen jaarlijks berekend aan de hand van
het salaris in dat jaar. Het pensioen dat je in voorgaande jaren hebt opgebouwd wordt niet aangepast aan je nieuwe salaris. Wel wordt je pensioen in middelloonregeling meestal geïndexeerd. Daarmee wordt de koopkracht van het pensioen behouden. Indexering is echter bijna altijd voorwaardelijk. Dat betekent dat er niet of minder geïndexeerd wordt als er onvoldoende geld is.
Middelrente – Een middelrente is een middeling van het verschil in de dagrente en uw contractrente. Het kan gunstig voor u zijn om te middelen als de dagrente lager is dan de rente die u voor uw
hypotheek betaalt, en de kosten van oversluiten hoog zijn. U betaalt op deze manier een lagere rente
en weinig kosten.
Middelste observatie – Zie ‘Mediaan’.
Midden- en kleinbedrijf – EIM-definitie: Alle ondernemingen met minder dan 100 werkzame personen en behorend tot de volgende bedrijfstakken en -klassen: industrie, bouwnijverheid, bouwinstallatiebedrijven, groot- en detailhandel.
Middengroep (bovenlaag) – De B1-klasse uit de welstandsklassenindeling. Directeuren middelgrote
ondernemingen, ambtenaren en kantoorpersoneel in semi-hoge positie. Spiegelen zich in gedrag aan
welgestelden. Vormen de ruggengraat van onze industriële samenleving.
Middengroep (onderlaag) – De B2-klasse uit de welstandsklassenindeling. Directeur kleine ondernemingen, ambtenaren en kantoorpersoneel in de middenpositie. Conservatieve groep, woont in
wat betere woonwijken, volgen in kleding en woninginrichting de meerderheid.
Middenkaderopleiding – Opleidingen in het mbo kennen vier niveaus. De middenkaderopleiding is
de vierde van de vier kwalificatieniveaus (samen met de specialistenopleiding). De opleiding leidt op
tot middenkaderfunctionaris en duurt 3-4 jaar. Voor de opleiding tot middenkaderfunctionaris moet
een diploma voor de theoretische leerweg, de gemengde leerweg of de kaderberoepsgerichte leerweg zijn behaald. Ook met een mbo-diploma voor een basisberoepsopleiding of een overgangsbewijs
van 3 naar 4 havo of vwo kan een deelnemer een middenkaderopleiding gaan volgen.
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Middenpartij – Een politieke partij die soms een links standpunt en soms een rechtsstandpunt inneemt, of van allebei iets.
Middenstandswarenhuis – Ook ‘Collectief warenhuis’. Samenwerkingsverband tussen detaillisten,
waarbij zelfstandige detaillisten binnen één gebouw voor eigen rekening en risico elk hun eigen bedrijf uitoefenen. Het geheel wordt onder gezamenlijke naam gepromoot. De exploitatie van het gebouw is gemeenschappelijk. De assortimenten worden min of meer op elkaar afgestemd.
Middenwaarde – Zie ‘Mediaan’.
MiFID – Markets in Financial Instruments Directive
Migration – Hoofdaannemerschap, projectmanagement, planning en implementatie van een nieuwe
technische infrastructuur van de informatievoorziening (inclusief het afbouwen van de bestaande
omgeving en het converteren, herontwerpen of vervangen van applicaties).
Milieuaansprakelijkheid – De aansprakelijkheid voor schade aan derden, in de vorm van milieuverontreiniging.
Milieuaansprakelijkheidsverzekering samenwerkingsverband – Zie ‘Milieuverontreiniging’.
Milieubewustzijn - Tijdens werkzaamheden invulling geven aan voorschriften op gebied van milieu.
Milieumarketing – Het in de marketing rekening houden met de natuurlijke omgeving of het milieu.
Het is in feite de wijze waarop het societal-marketingconcept wordt gerealiseerd.
Milieuschadenverzekering – Verzekering die de verzekerde en/of iedere andere schadelijdende partij dekking biedt tegen schade of verlies als gevolg van verontreiniging van bodem en/of
(grond)water. Luchtverontreiniging, personen- en zaakschade, voor zover deze niet voortvloeit uit de
verontreiniging van bodem en/of (grond)water vormen geen schade in de zin van deze polis. Binnen
de grenzen van het verzekerd bedrag zijn verzekerd, de kosten van sanering van bodem en/of
grondwater, alsmede een aantal andere kosten waaronder de kosten van preventieve opruiming, de
kosten van het opruimen en afvoeren van asbest en daarmee verontreinigde materialen, de kosten
van herstel van bestrating en beplanting veroorzaakt door sanering, kosten noodzakelijk om de sanering mogelijk te kunnen maken (waaronder hulpconstructies), de kosten van afbraak en herbouw die
het noodzakelijk gevolg zijn van de sanering, enzovoort. De verzekering kent drie polismodellen te
weten: 1) De 'Rubriekenpolis' met de volgende rubrieken: Basisdekking (milieuschade als gevolg van
brand, blikseminslag en ontploffing), 2) de Uitgebreide Gevarendekking (naast de gevaren onder
rubriek 1 ook onder meer storm, vorst, luchtverkeer, aanrijding, breken of barsten van bovengrondse
tanks door van buiten komend onheil, laden en lossen van verpakte stoffen en bovengrondse tanks
enzovoort). 3) Topdekking (alle van buiten komende onheilen en onder voorwaarden ook eigen gebrek van opstallen en roerende zaken). Voorts is er de 'Bij derden polis': de verzekering voor bedrijven die bij derden werkzaamheden uitvoeren en tenslotte is er de 'Tijdelijk Vastpolis' waaronder
projecten bij derden verzekerd zijn die een doorlooptijd van meer dan 12 maanden hebben. De verzekering biedt een directe dekking wat inhoudt dat een derde, die milieuschade lijdt direct een beroep op de polis kan doen, echter alleen met schriftelijke toestemming van de verzekeringnemer.
Het verzekerd bedrag wordt vastgesteld op basis van premier risque. Om de verzekering mogelijk te
maken is de 'Nederlandse Milieupool' opgericht, waarbij de meeste Nederlandse verzekeraars zijn
aangesloten.
Milieuverontreiniging – Aantasting of verontreiniging van lucht, water of bodem. Onderscheid wordt
gemaakt tussen plotselinge, onvoorziene en ongewilde milieuschade, bijvoorbeeld het uit een gebarsten of omgevallen vat uitstromen van schadelijke chemicaliën in grond of water, en geleidelijke milieuschade, het onvoorzien en ongewild wegsijpelen of geleidelijk vrijkomen van schadelijke chemicaliën, dampen of gassen in grond, water of lucht.
Miljoenennota – Wordt ook wel Miljardennota genoemd. Dit is een door de minister van Financiën
opgestelde begroting van de inkomsten en uitgaven van het Rijk in het komend jaar Wordt daarom
ook wel de Rijksbegroting genoemd. Dit is nog niet definitief, hier moet nog over gepraat worden
met het parlement.
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Minder welgestelden – De C-klasse uit de welstandsklassenindeling. Middenstand, lagere ambtenaren, lager technisch en kantoorpersoneel en geschoolde arbeiders. Zogeheten modale landgenoten,
op vandaag gerichte levensstijl, caravan en video erg in. Conservatief in consumptie.
Minderheidskabinet – Een kabinet dat niet kan steunen op de meerderheid van de zetels in de Kamers.
Mini census – Een volkstelling op kleine schaal. Kan ter voorbereiding van de volkstelling zelf, maar
marktonderzoekbureaus kunnen dit ook doen om hun panels te corrigeren.
Minicontainer – Een minicontainer is een kunststof vuilnisbak op twee wielen waarin huishoudelijk
afval wordt verzameld. Minicontainers zijn er in verschillende soorten en maten, maar zijn in de regel
ongeveer 1 meter hoog en gemaakt van hogedichtheidpolyetheen (HDPE). Het uiterlijk van de minicontainers is gestandaardiseerd en vloeit voort uit een Europese Norm, EN 840. Het eerste deel van
deze norm gaat over tweewielige minicontainers; de norm is in Nederland overgenomen als NEN-EN
840, in België als NBN-EN 840. In Nederland en België hebben de meeste huishoudens twee minicontainers: een groene voor groente-, fruit- en tuinafval (gft) en een grijze (vaak wat grotere) voor restafval. Meestal worden deze elke twee weken geleegd; de ene week de gft-container, de andere week
de container met restafval. Sommige gemeentes hebben echter een container voor papier- en kartonafval en een voor gft- en restafval samen. De container voor het papier wordt dan minder vaak
geleegd, terwijl de andere dan elke week geleegd wordt. In andere gemeentes worden containers
gebruikt met twee compartimenten, apart voor gft- en restafval. In vele gemeentes in Vlaanderen
wordt het afval gesorteerd in minstens 3 categorieën: plastic, metalen en drankkartons (pmd), gft en
restafval. De ophaling gebeurt daar vaak met vuilniszakken met een specifieke kleur voor elke categorie. Doorgaans wordt enkel voor gft-afval een minicontainer gebruikt. In Nederland worden minicontainers in de volksmond vrij algemeen naar de fabrikant genoemd (wiens naam er duidelijk op
staat). In de meeste Nederlandse gemeenten is dat kliko; ook sulo, milko, otto en engels komen voor.
Minimale ordergrootte – Aantal producten dat men minimaal per keer dient te bestellen.
Minimale voorraad – Voorraad die een bedrijf minstens nodig heeft om vooruit te kunnen, mede
gelet op minimale ordergrootte, aflevertermijn, enzovoort.
Minimumprijs – Is een door de overheid of veilingbestuur vastgestelde prijs, waaronder het goed
niet mag worden verkocht. Met dit beleid probeert men de kleine producent en handelaar te beschermen en dus uiteindelijk de verkrijgbaarheid van bepaalde producten. De minimumprijs is een
soort garantieprijs, waardoor het inkomen van de producent iets meer gegarandeerd is. Een minimumprijs leidt tot een aanbodoverschot. Dit aanbodoverschot moet als aanvullende maatregel opgekocht worden, en dient voor andere doeleinden gebruikt te worden, of vernietigd te worden. Minimumprijzen vallen niet onder de Prijzenwet en minimumprijzen zijn iets anders dan bodemprijzen.
Minimumprijslijn – Variant op de analyse van historische gegevens, waarbij men uit gegevens in het
verleden de prijs-/hoeveelheidsrelatie van een product tracht te vinden. De minimumprijslijn gaat uit
van prijsverschillen van productvarianten op één moment. Uit huishoudboekjes van een consumentenpanel kan worden nagegaan hoeveel van een productvariant tegen welke prijs in een bepaalde
periode is gekocht.
Minimumvoorraad – De veiligheidsvoorraad om nee-verkopen zoveel mogelijk te voorkomen.
Minister – Hoofd van een departement en lid van het kabinet, belast met een gedeelte van het
landsbestuur.
Ministerie – zie departement.
Ministeriele Verantwoordelijkheid – De ministers zijn verantwoordelijk voor de daden van de regering. Zij hebben deze verantwoordelijkheid tegenover de volksvertegenwoordiging.
Minister-President – Zie ‘Eerste minister’.
Ministerraad – Van deze raad maken alleen de ministers deel uit. Hierin wordt gepraat over het kabinetsbeleid.
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Ministerscrisis – Zo wordt de situatie genoemd als een minister heeft laten weten dat hij wil aftreden
of dit van plan is misschien te gaan doen. Doet de minister dit inderdaad dan is er een ministerscrisis
uitgebroken. De minister dient dan zijn ontslag in.
Minitestmarkt – Zie ‘Markttests’.
Minor durables – Gebruiksgoederen met een geringe waarde of een korte levensduur en betaald uit
het lopend budget.
Minst welgestelden – De D-klasse (ca. 60%) in de welstandsklassenindeling. De echte minima. Mensen die van een AOW, een uitkering of een gering inkomen (ongeschoolde arbeid) moeten rondkomen. Eenvoudig taalgebruik, weinig boeken, kansarm milieu.
Minute – Een minute is een originele akte, die wordt opgemaakt en bewaard door een notaris.
Mirror Site – Een exacte kopie van een website. Veelbezochte websites richten vaak mirror sites op
om zo de binnenkomende verzoeken over meerdere servers te verdelen. De gebruiker wordt bijvoorbeeld een keuze gegeven tussen een Amerikaanse, een Europese of een Aziatische kopie van de
site. Als hij naar de dichtstbijzijnde gaat, wordt hij het snelst geholpen.
Misconceptie (taalmechanisme) – Gebruik van een term in een verkeerde betekenis. Het gebruik kan
gangbaar zijn, ook al weet men vaak dat de term niet juist wordt toegepast. Als een ander reageert
door zijn verwarring uit te spreken, zal men zichzelf vaak corrigeren. Maar de misconceptie kan ook
zo verankerd zijn, dat men zich niet realiseert dat de wetenschap de term anders heeft gedefinieerd.
Zie ook bij de term Kennis. Voorbeelden: men praat over kosten en bedoelt uitgaven, of men praat
over uitgaven en bedoelt betaling. Zie: aanschafkosten, emissiekosten, installatiekosten, sloopkosten, transactiekosten.
Misleidende reclame – Reclame die in strijd is met de maatschappelijke zorgvuldigheid, bijvoorbeeld
oneerlijke informatie over prijs, herkomst of kwaliteit. Per wet geregeld: Wet Misleidende Reclame.
Zie ‘Consumentenbescherming’.
Misplacement-clausule – Deze clausule wordt wel opgenomen in fraudeverzekeringen. Zij beoogt
een schade te dekken die weliswaar niet veroorzaakt is door een (aantoonbare) fraude maar door
het op onverklaarbare wijze tenietgaan of vermoedelijk zoekraken, misleggen van geldswaarden e.d.
Ook wel vermissingsclausule genoemd.
Missie (1) – De missie van een organisatie is een relatief statische en bondige omschrijving van de
primaire functie(s), de opdracht of de bestaansreden van de organisatie, die weinig of niet evolueert
in de loop der jaren. 1) De bestemming of de opdracht; 2) Eventueel uitsluitende keuzen: wat wel en
wat niet; 3) Waartoe en waarom bestaan wij? 4) Wat zou er zonder onze organisatie verloren zijn?
Missie (2) – De missie van een organisatie legitimeert het bestaan van de organisatie. De missie is
een afspiegeling van de kernkwaliteiten en bepaalt zodoende de identiteit van de organisatie; zij
geeft de essentie en het unieke van de organisatie aan. Omdat de missie een element is van de essentie heeft zij een duurzaam karakter. Missie wordt geformuleerd in termen van de functie of toegevoegde waarde die de organisatie heeft voor de stakeholders, klanten, aandeelhouders, personeel,
leveranciers en de samenleving. De missie geeft zodoende aan de werknemers ook antwoord op de
vraag ‘wat is de zin van het werk dat ik hier doe?’ of ‘waar draag ik aan bij?’
Missing ship – Zie ‘Tijdingloosheid’.
Mission statement – Het geheel van visie, missie en waarden van een organisatie, neergeschreven in
een bondige, klare, overzichtelijke en aantrekkelijke tekst. Andere benamingen zijn: opdrachtverklaring, identiteit van de organisatie.
Missionary salesman – Vertegenwoordiger die klanten adviseert, die controleert of er geen 'gaten' in
de distributie aanwezig zijn e.d. maar die geen verkopende taak heeft. Vaak introduceert hij nieuwe
producten, verklaart hun werking en achtergrond, bereidt de verkoop van de vertegenwoordiger
voor. Zie ‘Soorten verkopers’.
Mobiel Internet – Met Mobiel Internet wordt het Internetgebruik bedoeld op mobiele apparaten
waaronder vooral de mobiele telefoon.
Mobiele applicatie – Zie ‘App’.
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Mobiele zoekmachines – Mobiele zoekmachines zijn zoekmachines speciaal ontwikkeld voor de mobiele telefoon. De zoekmachines zijn qua layout en zoekresultaten geoptimaliseerd voor het kleinere
scherm en tragere internet van een mobiel apparaat.
Mod Rewrite – Mod Rewrite is een van de vele Apache-modules. Deze module maakt het mogelijk
om bepaalde URL's te creëren, terwijl de daadwerkelijke pad niet bestaat. Deze module wordt dan
ook veel gebruikt om dynamische URL’s om te zetten in zogenaamde zoekmachine vriendelijke URL's.
Deze module kun je in combinatie met een serverside script- of programmeertaal toepassen, zoals
PHP. Met zo’n taal kun je vervolgens de URL’s op de juiste manier verwerken. Dit concept wordt ook
URL Rewriting genoemd, waar je een uitgebreidere uitleg vindt over het herschrijven van URL’s om
Smart URL’s of zoekmachine vriendelijke URL's te creëren.
Modale klasse – De klasse uit een frequentietabel met de hoogste frequentie. Komt het meest voor.
Model (1) – Een in wiskundige symbolen uitgedrukte theorie of een stukje op kleine schaal nagebootste werkelijkheid. Een weergave in wiskundige symbolen.
Model (2) – Een rationele, vereenvoudigde, abstracte weergave van de werkelijkheid. Het doel van
een model is kennis en inzicht te krijgen in de complexe werkelijkheid, zodat die begrepen en beheerst kan worden.
Model koop-aannemingsovereenkomst – De model koop-/aannemingsovereenkomst is opgesteld
door onder andere consumentenorganisaties en de georganiseerde bouwwereld. Bij de koop van een
nieuwbouwwoning is dit de meest gebruikte overeenkomst.
Modelactie – Een op 2 november 1981 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank in Den Haag
gedeponeerd molestbegrip: het op zodanige wijze toepassen van een in of uit
wet/arbeidsovereenkomst vervat c.q. voortvloeiend voorschrift voor legitiem opgedragen arbeid, dat
een normale bedrijfsvoering wordt belemmerd. Zie ook ‘Molest’.
Modellen RJ (d.w.z. opgesteld door de RJ) – De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft via het Besluit
Modellen Jaarrekening een aantal standaardmodellen gepresenteerd waaruit bedrijven kunnen kiezen bij het vormgeven van hun balans en resultatenrekening. Deze modellen zijn nader uitgewerkt en
toegelicht via de website www.bedrijfseconomische-modellen.nl. De balansmodellen (met hun belangrijkste karakteristieken) zijn: 1) model A: uitgebreide balans in staffelvorm; 2) model B test: uitgebreide balans in scontrovorm; 3) model C: globale balans in staffelvorm; 4) model D: globale balans
in scontrovorm. De resultatenrekeningen (met hun belangrijkste karakteristieken) zijn: 1) model E:
staffel op basis van de kostensoorten bij massaproductie; 2) model F: staffel op basis op basis van de
functionele kosten bij stukproductie; 3) model G: scontrovorm op basis van de kostensoorten bij
massaproductie; 4) model H: scontrovorm op basis van de functionele kosten bij stukproductie; 5)
model I: staffel op basis van de kostensoorten voor een handelsonderneming; 6) model J: staffel op
basis van de functionele kosten voor een handelsonderneming.
Modelregeling verkoop huurwoningen – De modelregeling verkoop huurwoningen is opgesteld door
overkoepelende organisaties van woningbouwverenigingen en de Vereniging Eigen Huis. Deze regeling bevat spelregels voor de verkoop van huurhuizen aan huurders.
Modem – Een apparaat dat noodzakelijk is om via een gewone telefoonlijn op het Internet te komen.
Een modem zet digitale informatie (enen en nullen) om in analoge geluidsgolven die over een telefoonlijn verzonden kunnen worden. Aan de andere kant staat ook een modem, die het geluid weer
omzet in enen en nullen.
Moderator – Een moderator komen we vaak tegen op fora. De moderator is de scheidsrechter op
het forum en zorgt ervoor dat alle bezoekers zich aan de regels houden. Hij/zij kan berichten verwijderen of aanpassen en in het uiterste geval kan hij/zij een bezoeker bannen: van het forum verwijderen door middel van een blokkade. Ook diegene die een Directory of een onderdeel van een directory beheren worden vaak moderators genoemd.
Modified rebuy – Aankoop van een industriële onderneming die, bij iets gewijzigde specificaties of
bij een wijziging in het aanbod, opnieuw binnen een bepaalde productgroep een aanschaf doet. Zie
‘Gewijzigde herhalingsaankoop’.
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Modified rebuy – Zie ‘Industriële koopsituaties’.
Modische vervanging – Vroegtijdige vervanging omdat oude apparatuur uit de mode is geraakt.
Modulair – (in standaardmaat). Maateenheid waarvan alle maten in een productie veelvouden moeten zijn.
Modus – Ook genoemd: modale klasse. De waarde, die in een cijferreeks het meeste voorkomt. De
klasse uit een frequentietabel met de hoogte frequentie. Zie ‘Centrale tendentie’.
moet worden geconfronteerd. In de mediadoelstelling zal ook worden opgenomen in welk tijdsbestek dit dient te geschieden.
Molest – Onder Molest is een verzameling risico's verzekerd die hun oorsprong vinden in politieke en
soortgelijke zaken en die over het algemeen grote schade kunnen toebrengen, die door de omvang
ervan niet door particuliere verzekeraars gedekt kunnen worden. Onderscheid wordt gemaakt in
'groot' molest' en 'klein molest'. Groot molest is in beginsel van de meeste schadeverzekeringen uitgesloten. Bij transportverzekeringen bestaan speciale regelingen voor het dekken van molest. De zes
meest voorkomende vormen van 'groot molest': gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij. Onder klein molest vallen de gebeurtenissen: terrorisme, sabotage, vordering, werkstaking, lock-out, bedrijfsbezetting, modelactie, rellen, relletjes of opstootjes.
Op grond van art. 64 lid 2 van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 mag een schadeverzekeraar
geen schaden verzekeren, die zijn veroorzaakt door of ontstaan uit gewapend conflict, burgeroorlog,
opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij.
Molest, Groot – Zie ‘Groot molest’. Groot molest is in beginsel van de meeste schadeverzekeringen
uitgesloten. Bij transportverzekeringen bestaan speciale regelingen voor het dekken van molest. De
zes meest voorkomende vormen van 'groot molest': gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij.
Molest, Klein – Zie ‘Klein Molest’. Omvat enkele specifieke vormen van molest waarvoor dekking kan
worden verleend. Deze omvat onder andere: terrorisme, relletjes en opstootjes, vandalisme, werkstaking, sabotage, lock out, bedrijfsbezetting en modelactie.
Molestverzekering – Verzekering tegen risico's zoals bij Molest beschreven. Over het algemeen bestaan voor Transportverzekeringen wel, en voor niet-Transportverzekeringen geen mogelijkheden
Molestrisico's te dekken, met uitzondering evenwel van klein-molest dat bij de meeste verzekeringen
niet is uitgesloten.
Monadische producttest – Zie ‘Producttest’.
Monadische test – Test waarin slechts één product (of merk) ter beoordeling wordt voorgelegd.
Monadische testopzet – Het product wordt op zich getest.
Monarchie – Wordt ook wel koninkrijk genoemd. Een regeringsvorm waarbij een erfelijk vorst aan
het hoofd staat.
Mond tot mond communicatie – Spontane (soms echter ook enigszins opgewekte) gesprekken tussen consumenten die niet in dienst van de producent zijn. Men spreekt met vrienden of kennissen
over de eigenschappen van een product.
Mondeling half gestructureerd interview – De ondervraagde wordt in geen enkel opzicht gedwongen een bepaalde weg te bewandelen in zijn antwoord. De vragen zijn wel van te voren vastgesteld,
de volgorde niet. Zie ‘Semi gestructureerd interview’.
Mondelinge enquête – Vraagstelling door middel van een gesprek waarbij vrager en ondervraagde
aanwezig zijn. Zie ‘Enquête’, ‘Interview’.
Mondelinge presentatie – Ideeën en feiten op heldere wijze presenteren, gebruikmakend van juiste
middelen.
Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid – Ideeën, meningen, standpunten en besluiten in begrijpelijke
taal aan anderen duidelijk maken, afgestemd op de toehoorder.
Mond-tot-mond-communicatie – Spontane (soms echter ook enigszins opgewekte) gesprekken tussen consumenten die niet in dienst van de producent zijn. Men spreekt met vrienden of kennissen
over de eigenschappen van een product.
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Mond-tot-mond-reclame (1) – Eng.: ‘Web of word of mouth’. Reclameboodschap die mondeling van
de ene consument naar de andere wordt doorgegeven. In het communicatieproces wordt schematisch weergegeven dat er maar één ontvanger is. Dat is in werkelijkheid natuurlijk niet zo; een boodschap wordt door meer ontvangers ontvangen en deze communiceren ook weer onderling. Deze
mond-tot-mond-reclame geeft vaak aan de boodschap ook nog een versterking; de persoonlijke
communicatie wordt veelal als betrouwbaarder ervaren, zeker wanneer de doorverteller een autoriteit (opinieleider) is of een persoonlijke relatie met de ontvanger heeft. Men noemt dit een positiefbroneffect.
Mond-tot-mond-reclame (2) – Reclame die ontstaat doordat consumenten hun (on) tevredenheid
over een bepaald product/dienst aan elkaar meedelen.
Monetair – In geld uitgedrukt.
Money-off offers – Een onmiddellijke korting op een product of een multi-pack.
Money-off vouchers – Een waardepapier in te wisselen in de winkels bij aankoop van producten.
Monitoren – Het permanent volgen.
Monitoring – Zie opvolgen.
Mono-channelverzekeraar – Verzekeraar die zich uitsluitend van één distributiekanaal bedient. Zie
ook ‘Intermediairverzekeraar’, ‘Multi-channelverzekeraar’.
Monopolie – Marktsituatie met slechts een aanbieder van een artikel waarvoor geen nauwe substituten bestaan. De prijsafzetcurve van de monopolist is een dalende curve, en valt samen met de
collectieve vraagcurve. Zie voor het ontstaan van monopolies de soorten monopolies. Zie ‘Marktvorm(en)’.
Monopolistische concurrentie – Monopolistische concurrentie is een marktvorm van veel vragers en
veel aanbieders, waarbij het om heterogene goederen (soortgelijke waar) gaat. Ook wel heterogeen
polypolie genoemd. Een dergelijke ondernemer kan zich door die factoren, zoals merk, service, garantie, verkrijgbaarheid, bereikbaarheid, enzovoort, onderscheiden van de concurrentie. De individuele aanbieder kan een uniek product op de markt brengen en zich gaan gedragen als een monopolist;
hij is immers de enige aanbieder. In de verkoop wordt die uniciteit ook wel USP (Unique Selling Point)
of EVA (Exclusief Verkoop Argument) genoemd. Zie ‘Marktvorm’.
Monopsonie – Een marktsituatie met slechts één vrager. Zie ‘Marktvorm’.
Monster – Proefexemplaar.
Monstercollectieverzekering – Verzekering op basis van een goederentransportverzekering, meestal
in de vorm van een pauschalpolis zonder naverrekening, die aan verzekerde verlies of schade vergoedt, die is overkomen aan monster- en reizigerscollecties tijdens vervoer, het tonen aan cliënten
en bij de vertegenwoordiger thuis of in het hotel, waar deze verblijft. De dekking geschiedt doorgaans op basis van de 'evenementenclausule G14.
Monsterverspreiding – Zie ‘Sampling’.
Montageverzekering – Verzekering die dekking verleent voor risico's die plaatsvinden bij het monteren en vervolgens testen van bijvoorbeeld machine-installaties en constructiewerken. Dekking wordt
verleend tegen materiële schade aan de objecten, die op de polis zijn genoemd en, als optie, het
aansprakelijkheidsrisico in verband met de montagewerkzaamheden toegebrachte schade aan derden. Aan de montageverzekering wordt dikwijls een transportverzekering gekoppeld ter dekking van
materiële schade aan de machines en/of onderdelen en gronden hulpstoffen tijdens het vervoer van
de fabriek naar de plaats waar de montage plaatsvindt. De verzekering wordt ook wel onder de naam
montage- en beproevingsverzekering aangeboden.
Monument – Als een woning is ingeschreven in het (rijks)monumentenregister wordt deze een monument genoemd. Als monument classificeert een woning van tenminste 50 jaar oud en van algemeen belang in verband met schoonheid, betekenis voor de wetenschap of volkskundige waarde.
MOOZ – Wet Medefinanciering Oververtegenwoordiging Oudere Ziekenfondsverzekerden
Moral hazard – Zie ‘Moreel risico’.
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Moreel risico – Het risico dat voortvloeit uit de attitude (de houding) van de verzekerde. Wanneer
deze slordig, onzorgvuldig en roekeloos met zijn zaken omgaat en veiligheidsmaatregelen niet of
slecht in acht neemt en wanneer deze zich weinig gelegen laat liggen aan de verplichtingen die voor
hem uit de verzekeringsvoorwaarden voortvloeien, spreekt men van een slecht moreel risico.
Morele aansprakelijkheid – Het gevoel dat men aansprakelijk is voor toegebrachte schade, terwijl
daarvan op grond van de wet of jurisprudentie geen sprake is.
Mortaliteitscurve – (Eng.: ‘Decay-curve’). Curve die in de tijd het verloop laat zien van een aantal
productideeën waarmee het ontwikkelingsproces begint tot het ene product dat uiteindelijk wordt
geïntroduceerd op de markt.
MOT – Wet Melding Ongebruikelijke Transacties
Motie – Een uitspraak van de Eerste of de Tweede Kamer waarin deze een oordeel over een minister
of een wens met betrekking tot het beleid van de minister duidelijk kenbaar maakt. Afkorting voor
motie van orde.
Motie Van Afkeuring – Een uitspraak van de Eerste of de Tweede Kamer waarin deze zijn afkeuring
uitspreekt over het beleid van een minister. In de praktijk treedt de minister dan af. Wordt ook wel
motie van wantrouwen genoemd.
Motie Van Orde – zie motie.
Motie Van Wantrouwen – Zie ‘Motie Van Afkeuring’.
Motief – Reden om een bepaalde actie te ondernemen, een koopmotief is dus de reden om een bepaald product te kopen. Zie ‘Drijfveer’. Zie ‘Koopmotief’.
Motievenonderzoek – Onderzoek naar beweegredenen van de consument om bepaalde artikelen te
kopen. Zie ‘Diepte-interview’.
Motivatie – Een innerlijke drang die mensen aanzet tot actie. Een toestand waarin het individu de
noodzaak voelt om tot actie over te gaan teneinde omstandigheden/dingen te wijzigen, en dergelijke.
Motivatietheorie van Maslow – Maslow - De Amerikaanse psycholoog Abraham Maslow (19081970) stelde een motivatieschema op. Personen, in het bijzonder werknemers, hebben lagere en
hogere behoeften. Deze worden gedefinieerd als: lichamelijke behoeften; behoeften aan veiligheid
en bescherming; behoefte aan zekerheid; liefde en saamhorigheid; achting en zelfrespect. Na bevrediging van zijn behoeften in deze volgorde is er energie vrijgemaakt voor zogenaamde metaneeds,
dat wil zeggen: streven naar kennis, creativiteit en zelfverwerkelijking.
Motiveren – Stimuleren van anderen tot actie en betrokkenheid om een bepaald resultaat te bereiken. Krijgt alles van leden gedaan. Laat ze groeien. Investeert veel energie in de relatie met hen en in
de teamgeest. Stimuleert hun ontwikkeling en betrekt ze bij relevante zaken. Komt voor ze op. Gedragsbeschrijvingen: a) Weet bij mensen de juiste snaar te raken om ze ergens voor te enthousiasmeren. b) Weet mensen door eigen commitment te inspireren. c) Spreekt waardering uit en krijgt
mensen zo ver dat ze zich committeren. d) Geeft medewerkers regelmatig erkenning voor hun bijdragen.
Motivering – De reden voor het gedrag.
Motor – Een motor is een motorrijtuig op twee wielen, eventueel voorzien van een zijspan. Trikes en
Quads zijn voor de BPM ook motoren. Bromfietsen zijn voor de BPM geen motoren.
Motordagwaardeclausule – Komt voor bij scheepsverzekeringen, w.o. pleziervaartuigen. Beperkt de
schadevergoeding voor schade aan scheepsmotoren tot maximaal de dagwaarde, zulks in verband
met de ouderdom ervan. Veelal geldt een substantieel eigen risico.
Motorrijtuig – In de Wet op de Motorrijtuigenbelasting is het begrip motorrijtuig als volgt gedefinieerd: Alle voertuigen, bestemd om anders dan langs spoorstaven te worden voortbewogen uitsluitend of mede door een mechanische kracht, op of aan het voertuig zelf aanwezig dan wel door elektrische tractie met stroomtoevoer van elders, met uitzondering van bromfietsen; fietsen met trapondersteuning. Voorbeelden van motorrijtuigen zijn: personenauto’s; motoren (eventueel voorzien van
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zijspan, ook trikes (op 3 wielen), ook quads (op 4 wielen)); aanhangwagens (boven de 750 kilo, geen
woonwagen of caravan); bestelauto’s; kampeerauto’s; rijdende winkels; bussen; vrachtwagens.
Motorrijtuigrechtsbijstandverzekering – Vorm van rechtsbijstandsverzekering speciaal voor het gebruik van motorrijtuigen in het verkeer. Indien door anderen schade aan het verzekerde motorrijtuig
en de inzittenden of lading ervan wordt toegebracht verleent de rechtsbijstandverzekeraar hulp bij
het verhaal van de ontstane schade.
Motorrijtuigverzekering – Verzekering die het risico dekt van schade aan en veroorzaakt door motorrijtuigen. Onder motorrijtuig wordt verstaan: 'ieder rij- of voertuig, bestemd om anders dan langs
spoorstaven over de grond te worden voortbewogen uitsluitend of mede door een mechanische
kracht op of aan het voertuig zelf aanwezig dan wel door elektrische tractie met stroomtoevoer van
elders. Als deel daarvan wordt aangemerkt al wat aan het rij- of voertuig is gekoppeld of na koppeling daarvan is losgemaakt of losgeraakt, zolang het nog niet buiten het verkeer tot stilstand is gekomen'. Voor sommige motorrijtuigen gelden speciale verzekeringen zoals de bromfietsverzekering
voor bromfietsen, de motorrijwielverzekering voor motorrijwielen en scooters en de werkmaterieelof landmateriaalverzekering voor allerlei vormen van gemotoriseerd werkmaterieel, zoals heftrucks,
bulldozers, (rijdende) hijskranen e.d. Als branche omvat de motorrijtuigenverzekering al die verzekeringsvormen, met uitzondering van de werk- of landmateriaalverzekering die bij de branche transportverzekering is ingedeeld. Onder motorrijtuigenverzekering wordt in hoofdzaak verstaan de verzekering van personen- en vrachtauto's. De twee meest voorkomende dekkingsvormen bij motorrijtuigverzekeringen zijn: Casco die de schade aan of het verlies van het verzekerde voertuig zelf dekt
en Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) die voor alle motorrijtuigen verplicht is sinds de invoering van
de WAM in Nederland in 1965 en die de door het verzekerde motorrijtuig veroorzaakte schade aan
derden dekt. Beperkte casco, waaronder een aantal met name genoemde schadeoorzaken van cascoschade zijn gedekt alleen brand en/of diefstal van het verzekerde motorrijtuig al dan niet in combinatie met de WA-dekking. De combinatie casco- en WA-dekking wordt vaak allriskverzekering genoemd
Mozaïekmaatschappij – In een strakke piramidevormig opgebouwde maatschappij bepaalt iemands
plaats in de maatschappelijke hiërarchie grotendeels wat hij zal kopen. In een mozaïekmaatschappij
is de maatschappelijke hiërarchie ten aanzien van het consumentengedrag doorbroken en bepaalt
iedereen zelf zijn eigen prioriteiten en wat hij zal kopen.
Mozilla Firefox – Mozilla Firefox, ook wel Firefox genoemd, is een gratis, open source, webbrowser.
Voor meer info zie Firefox.
MPL – Maximum possible loss
MSV – Milieuschadeverzekering
Muiterij – Een op 2 november 1981 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank in Den Haag gedeponeerd molestbegrip: een min of meer georganiseerde gewelddadige beweging van leden van een
gewapende macht, die gericht is tegen het gezag waaronder zij zijn gesteld. Zie ook ‘Molest’.
Multi brand strategy – Zie ‘Multi merkstrategie'.
Multi client onderzoek – Een marktonderzoek waarbij meer opdrachtgevers participeren. Zie ‘Omnibusenquête’. Zie ‘Omnibusenquête’.
Multi media onderzoek – Onderzoek naar de mediagewoonten bij meerdere media tegelijkertijd.
Wordt o.a. verricht door het NIPO.
Multi sponsored onderzoek – Zie ‘Omnibusenquête’.
Multi step flow of communication – Theorie ter verklaring van de informatiestroom van zender naar
ontvanger. Volgelingen ontvangen media-informatie zowel via de opinieleider als rechtstreeks.
Multi-brand-strategy – Zie ‘Multi-merk strategie’.
Multi-channelverzekeraar – Een verzekeraar die zich van verschillende distributiekanalen bedient.
Zie ook ‘Intermediairverzekeraar’, ‘Mono-channelverzekeraar’, ‘Multi pricing’.
Multidisciplinair – Een kennisgebied dat is opgebouwd uit delen van andere wetenschappen (marketing bestaat bijvoorbeeld uit een stuk: economie, psychologie, sociologie etc.). Een verwant begrip is
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interdisciplinair: een kennisgebied dat verklaringen zoekt voor een verschijnsel met behulp van diverse wetenschappen. Dus: het gebruik maken van kenniselementen van andere disciplines bij de
bestudering van verschijnselen.
Multi-kanalensysteem – Zie ‘Multipele distributie’.
Multimedia – Dat deel van de informatietechnologie dat zich richt op de naadloze integratie van
verschillende informatietypen (bijvoorbeeld data, tekst, videobeeld, geluid en foto's) en de interactie
daarvan met de verschillende menselijke zintuigen. De grote waarde van multimediatoepassingen
ligt vooral in geheel nieuwe toepassingen voor nieuwe markten, denk bijvoorbeeld aan interactieve
televisie, telewinkelen, teleleren, telewerken, video on demand en industriële vormgeving.
Multi-merk-strategie – Het op de markt brengen van diverse met elkaar concurrerende producten
onder verschillende merken. Dit kunnen zijn 2 of meer A-merken maar ook een combinatie van A-, Ben winkelmerken.
Multipele distributie – Ook ‘Multi-kanalensysteem’. Distributiestructuur waarbij de producent van
meer dan twee distributiekanalen gebruik maakt. Drop bijvoorbeeld wordt via het drogisterijkanaal,
het levensmiddelenkanaal en een grijs kanaal (benzinepompen, etc.) afgezet. Zie ook ‘Duale distributie’.
Multiple choice vragen – Ned.: Meerkeuzevragen. Gesloten vragen waarbij de ondervraagde moet
kiezen uit meer dan één genoemd antwoord.
Multiple titles – Het herhalen van de Title tag in de broncode met het doel de Ranking enigszins te
beïnvloeden. Ook dit soort "kleine" trucs vallen onder spam en worden niet getolereerd.
Multiple unit pricing – Zie ‘Meervoudige prijzen’.
Multiple-product-advertising – Reclame waarin een fabrikant meerdere, niet direct aan elkaar verwante artikelen in een advertentie overbrengt.
Multisegmentatie – Segmentatie waarbij verscheidene segmentatie criteria en segmentatievariabelen een rol spelen.
Mutatie – Elke verandering ten aanzien van een verzekeringspolis zoals premiewijziging, risicowijziging etc.
mw – Meerdere waarde
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N
n – Statistisch symbool voor de omvang (aantal) van populatie of steekproef.
n – Statistisch symbool voor de omvang van de populatie of steekproef.
N.D.P. – Afkorting van Nederlandse Dagbladpers. De NDP behartigt de sociale en economische belangen van haar leden (uitgevers van dagbladen). Partner in de Regelen voor het Advertentiewezen.
N.I.P.O. – Voluit: Nederlands Instituut voor Publieke Opinie. Bekend marktonderzoekbureau.
N.N.P. – Afkorting voor Nederlandse Nieuwsbladpers. Adviserende functie voor leden, vestigen van
aandacht op de Nieuwsbladpers en het verschaffen van perscopij aan nieuwsbladuitgevers.
N.O.T.U. – Nederlandse Organisatie van Tijdschrift Uitgevers, gevestigd te 's-Graveland.
N.S.S. – Nederlandse Stichting voor Statistiek. Bekend marktonderzoekbureau. Gespecialiseerd in
kwantitatief onderzoek.
N.V. – Zie ‘Naamloze vennootschap’.
N.V.v.M. – Nederlandse Vereniging van Marktonderzoekers. Beroepsvereniging met ca. 600 leden.
Naamloze Vennootschap (NV) – Juridische rechtsvorm die eigen rechtspersoonlijkheid heeft en
waarvan het eigen vermogen is opgebouwd uit aandelen die in handen zijn van de vennoten (daarom
heten die aandeelhouders). De aandeelhouders kunnen voor niet meer dan hun aandeel in het eigen
vermogen van de vennootschap aansprakelijk gesteld worden voor de financiële verplichtingen van
de onderneming. De aandelen van een NV zijn gestandaardiseerd in omvang en gesteld aan ‘toonder’
(dus degene die ze tonen kan, wordt als aandeelhouder aangemerkt). Zodoende zijn zij vrij verhandelbaar op de effectenbeurs. Dit in tegenstelling tot de BV waar de aandelen op naam staan, zodat ze
niet vrij verhandelbaar zijn.
Naamreclame – Reclame die primair tot doel heeft de naam van het product, dienst of het bedrijf
bekend te maken.
Naamsbekendheid – Ook wel: ‘Brand recognition’. De naamsbekendheid vergroten is een veel voorkomende doelstelling van marketingactiviteiten. Is de naam van een organisatie of bedrijf of een
merknaam bekend binnen de doelgroep, dan is de kans dat mensen kiezen voor het product, dienst
of organisatie groter. Naamsbekendheid gaat hand in hand met het imago van een merk. Voor het
creëren van naamsbekendheid is het van belang dat consumenten herhaaldelijk geconfronteerd
worden met een naam. Vaak gebeurt dit op verschillende manieren, zoals online marketing, direct
marketing en pr.De bekendheid van een merk wordt binnen de marketinganalyse veel ingezet als KPI.
Bijvoorbeeld om te meten in hoeverre de bekendheid van een merknaam is toegenomen na een
reclamecampagne.Bij het uitvoeren van een naamsbekendheidsonderzoek onderscheiden we twee
verschillende soorten naamsbekendheid: 1) Spontane naamsbekendheid (ook wel: top of mind). Gevraagd wordt een aantal merken te noemen bij een bepaald product/dienst. 2) Geholpen naamsbekendheid. Er wordt gevraagd of een bepaald merk bekend is. Vaak wordt in vervolgvragen doorgevraagd naar de associaties met een bepaald merk, of men het wel eens heeft gekocht en zo ja hoe
vaak. Soms wordt meer onderzocht van de bekendheid van de naam, bijvoorbeeld door de herkenbaarheid van het logo (waarbij de merknaam/tekst is weggelaten) te onderzoeken. Om te kunnen
sturen op de uitkomsten van een naamsbekendheidsonderzoek is het van belang dit onderzoek periodiek te herhalen.
Naamvariabele – Nominale variabele.
Nabestaandenlijfrente – Deze lijfrente is bedoeld voor de verzorging van nabestaanden. De lijfrente
kan uitsluitend ingaan na jouw dood (als jij de premie afgetrokken hebt) of na de dood van je partner. Alleen bij de Anw-gatverzekering hoeft de lijfrente niet meteen na overlijden in te gaan. De ingangsdatum kan ook opgeschoven worden naar het tijdstip waarop het jongste kind 18 wordt (en het
recht op een Anw-uitkering dus vervalt). Als de lijfrente wordt uitgekeerd aan je kinderen, moet de
uitkering eindigen bij hun overlijden of anders uiterlijk op hun 30e verjaardag.
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Nabestaandenoverbruggingspensioen – Dit is het tijdelijk partnerpensioen: een tijdelijke verhoging
van het partnerpensioen voor je partner. Eindigt meestal op 65-jarige leeftijd. Het kan bedoeld zijn
om het hogere belastingtarief en de hogere sociale premies vóór 65 jaar te compenseren. Of om het
gemis aan Anw te compenseren.
Nabestaandenpensioen – Pensioen dat – doorgaans levenslang – wordt uitgekeerd aan de partner
(of kinderen) van de deelnemer aan een pensioenregeling. Verzamelnaam voor weduwen-, weduwnaars-, wezen- en partnerpensioen.
Nacalculatie – Berekening na afloop van het marktproces. Vooraf maakt een ondernemer een inschatting van de afzet of de winst die een project oplevert (de voorcalculatie). Achteraf controleert
hij of de verwachting is uitgekomen. Als dat niet zo is, dan is het verstandig om na te gaan wat daar
de oorzaak van is.
Nacalculatorisch – Calculaties (dus berekeningen) die plaatsvinden nadat de goederen verkocht zijn.
Dus bijvoorbeeld een berekening van de winst die men behaald heeft. Het zijn dus berekeningen
achteraf, waarvan meestal vooraf (voorcalculatorisch) een schatting is gemaakt.
Nachtclausule – Deze komt voor bij de goederentransportverzekering en beperkt de dekking voor
diefstalschade uit motorrijtuigen. Overdag is diefstal alleen gedekt wanneer er braak is gepleegd ten
opzichte van een buitenshuis geparkeerd voertuig. Gedurende de nacht is diefstal uitsluitend gedekt
wanneer het voertuig is gestald in een afgesloten garage of bedrijfsruimte en er braak is gepleegd
aan de garage of bedrijfsruimte en het voertuig.
Nachtrisico – Bij een berovings- of geldtransportverzekering is het risico van beroving niet alleen
gedekt tijdens het vervoer van de geldswaarden, maar tevens bij verblijf in een hotel of ten huize van
degene die belast is met het vervoer van de geldswaarden, mist deze veilig zijn opgeborgen en er
tenminste een volwassene aanwezig ¡s. Zie ‘Overnachtingsrisico’.
Naïeve budgetteringsmethoden – Zie ‘Reclamebudget’.
Nalatenschapsplanning – Zie ‘Estate planning’.
NARIM – Nederlandse associatie van risk- en insurance managers
Narisico – Het risico dat de verzekeraar in sommige gevallen nog loopt nadat de verzekering formeel
is beëindigd. Conform de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) loopt de verzekeraar nog 16 dagen narisico, te rekenen vanaf het einde van de aansprakelijkheidsverzekering van
het motorrijtuig, wanneer deze binnen een maand na het einde hiervan is afgemeld bij de Rijksdienst
voor het Wegverkeer. Geschiedt de afmelding later dan een maand na het einde van de verzekering,
loopt de verzekeraar het narisico 16 dagen nadat de afmelding bij de Rijksdienst voor het wegverkeer
is ontvangen. Voor zover onder de Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering 'uitloop' is meeverzekerd
loopt de verzekeraar narisico (meestal voor een in de polis beperkte termijn), voor schades die zich
hebben voorgedaan tijdens de looptijd van de verzekering, maar pas worden ontdekt en gemeld
nadat de looptijd is verstreken. Een soortgelijke regeling kent de fraudeverzekering.
Narrow keywords – Narrow keywords zijn een combinatie van meerdere trefwoorden (vaak 4 of
meer) waar niet veel op gezocht wordt en dus weinig bezoekers opleveren. De click-trough ratio liggen bij narrow keywords echter hoger dan bij broad keywords. Narrow keywords is een synoniem
voor long tail keywords, zie aldaar voor meer informatie.
Nascheiding afval – Zie ‘Afvalscheiding, Nascheiding’.
Nationaal Centrum Voor Preventie – Een onafhankelijk platform dat in samenwerking met marktpartijen in Nederland de kwaliteit van brand-, inbraak- en diefstalpreventie verhoogt en het preventiebewustzijn bevordert.
Nationale Hypotheek Garantie (NHG) – De NHG is een garantieregeling op basis waarvan een geldverstrekker, mits wordt voldaan aan de geformuleerde regels en voorwaarden, zeker weet dat de
lening wordt terugbetaald. De NHG is de opvolger van de gemeentegarantie. Dit stelsel is op 1 januari 1995 in werking getreden en ondergebracht bij de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen
(WEW). De voorwaarden voor een hypotheek op basis van NHG veranderen vaak jaarlijks. Momenteel is de garantie mogelijk voor hypotheken tot € 350.000. Daarnaast gelden er nog andere normen
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met betrekking tot bijvoorbeeld inkomen en invulling van de hypotheek. Een hypotheek op basis van
de Nationale Hypotheek Garantie kan een rentevoordeel opleveren.
Nationale introductie – Het introduceren van een nieuw product op landelijk niveau.
Nationale Search Engine monitor – De Nationale Search Engine monitor is een initiatief van marketing bureau Checkit en onderzoeksbureau RM Interactive. Ieder half jaar wordt er gepoogd een goed
beeld te geven van de marktaandelen van de zoekmachines in Nederland.
Natrekking – Natrekking is een eigendomsverkrijging van een zaak die met een andere één geheel
vormt of gaat vormen. Een voorbeeld hiervan is beplanting die door derden op een erf wordt aangebracht vervolgens eigendom van de grondeigenaar wordt.
Natura, verzekering in – Bij een aantal verzekeringsvormen (rechtsbijstand-, glas-, begrafenisverzekering) verplicht de verzekeraar zich om, in plaats van schadevergoeding te betalen, bepaalde diensten (rechtsbijstand, verzorging begrafenis) te leveren of de beschadigde zaken (glas) te herstellen of
te vervangen.
Natural search – Een natural search is niets anders dan een zoekopdracht waarbij onbetaalde ofwel
organische zoekresultaten getoond worden. Een synoniem van natural search is dan ook organic
search. Aan de hand van een natural search worden relevante resultaten getoond, die gerangschikt
zijn door middel van de algoritmes van een zoekmachine. Door webpagina's op de juiste manier te
optimaliseren voor zoekmachines, kunnen pagina's hoger in de organische resultaten (ook wel SERP
genoemd) belanden. Met onbetaald wordt in deze context bedoeld dat er geen honorarium wordt
geschonken aan de zoekmachine om hoger in de ranking te komen (bekend als paid listing. Wel kunnen SEO bedrijven ingehuurd worden voor een Natural Search traject, die hiervoor wel kosten in
rekening zullen brengen.
Naturapolis – Een zorgverzekering waarbij de verzekerde aanspraak heeft op zorg in plaats van vergoeding van gemaakte zorgkosten. Bij deze vorm van zorgverzekering geeft de verzekeraar aan tot
welke zorgaanbieder de verzekerde zich moet wenden. De Zorgverzekeringswet laat de keuze voor
een naturapolis of restitutiepolis. Zie ook ‘Preferred provider polis’.
Natura-uitvaartverzekeraar – Een in art. 1:1 van het ontwerp van de Wet op het financieel toezicht
gedefinieerd begrip: degene die, geen levensverzekeraar zijnde, zijn bedrijf maakt van het sluiten van
natura-uitvaartverzekeringen voor eigen rekening en het afwikkelen van die naturauitvaartverzekeringen. Zie ook ‘Levensverzekeraar’.
Naturaverzekering (1) – Een naturaverzekering is een verzekering waarbij u aanspraak heeft op zorg,
in plaats van op een vergoeding van uw gemaakte zorgkosten (restitutieverzekering). Bij een naturaverzekering geeft de verzekeraar aan naar welke zorgaanbieder (bijvoorbeeld ziekenhuis of apotheek) u moet gaan. Met deze aanbieders heeft de verzekeraar een contract gesloten. De Zorgverzekeringswet laat u de keuze of u zich wilt verzekeren in de vorm van een naturaverzekering of een
restitutieverzekering.
Naturaverzekering (2) – Vorm van verzekering waarbij de verzekerde uitkering niet in geld geschiedt,
maar in de vorm van het leveren van een bepaalde prestatie zoals vervanging van het beschadigde
(glasverzekering, kostbaarhedenverzekering) of het verlenen van een dienst (naturauitvaartverzekering, rechtsbijstandverzekering, zorgverzekering).
Natuurlijk persoon (1) – Dit is een juridische ondernemingsvorm waarin een ondernemer de onderneming in stand houdt waarmee hij aan het economisch verkeer deelneemt. De bekendste natuurlijke personen zijn: eenmanszaak, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap.
Natuurlijk persoon (2) – Dit is per definitie een mens van vlees en bloed, met een identiteit (naam en
voornamen), afstamming (al dan niet bekend of puur juridisch), geboorteplaats en -datum en als het
enigszins kan ook -tijdstip, geslacht en nationaliteit. Om die juridische erkenning te verwerven wordt
in Nederland een geboorteakte opgemaakt in een gemeentelijk register. Het begrip natuurlijk persoon benadert de mens dus niet als een biologische entiteit maar als een juridische. Zelfs voor een
vondeling moet een constructie opgezet worden om er een natuurlijk persoon van te maken.
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Natuurrampenverzekering – Betreft de dekking van het risico van schade die wordt veroorzaakt door
bijvoorbeeld een aardbeving, lawine, orkaan of overstroming. Zie ook ‘Calamiteitenrisico’, ‘Rampenfonds’.
Na-u-clausule – Zie ‘Non-contributionclausule’.
Nauwkeurigheid – Precisie. De mate waarin berekeningen of schattingen nabij de exacte of werkelijke waarden liggen.
Nauwkeurigheid van een steekproef – De mate waarin het rekenkundig gemiddelde van de steekproef afwijkt van het 'ware' gemiddelde.
Navigatie – De navigatie van een site zorgt ervoor dat de bezoekers makkelijk bij alle onderdelen
kunnen komen. Navigatie bestaat altijd uit hyperlinks, hetzij als tekst, hetzij als plaatje. Naast goede
content is ook een goede en overzichtelijke navigatie onontbeerlijk voor een website.
Navigatiewerkbalk – Een navigatiewerkbalk is een werkbalk in de browser waar de URL van een bestand, zoals een afbeelding of webpagina, in vermeld staat. Onder anderen de webbrowser FireFox
hanteert hiervoor de term navigatiewerkbalk. Deze balk is echter bekender onder de noemer adresbalk. Zie aldaar voor meer informatie.
Nazorg – De dienstverlening door de verzekeringstussenpersoon (a) met betrekking tot verzekeringen die via zijn intermediair tot stand zijn gekomen en (b) overige verzekeringen die tot zijn portefeuille (zijn gaan) behoren.
NBA – Nederlands Beroepsorganisatie voor Accountants (RA). Klik hier voor de website van het NBA
(samenvoeging NIVRA en NOvAA).
NBA 2006 – Nederlandse Beurspolis voor aansprakelijkheid
NBB 2006 – Nederlandse Beursvoorwaarden voor Brandverzekering
NBBU 2006 – Nederlandse Beursvoorwaarden voor Bedrijfsschadeverzekering Uitgebreide Gevaren
NBCP 2006 – Nederlandse Beurscascopolis voor de binnenvaart 2006
NBGP 2006 – Nederlandse Beursgoederenpolis 2006
NBPL 2006 – Nederlandse Beurspolis voor Landmateriaal 2006
NBUG 2006 – Nederlandse Beursvoorwaarden voor Uitgebreide Gevarenverzekering
NBVA – Nederlandse vereniging van onafhankelijke financiële en assurantieadviseurs
NBZB 2006 – Nederlandse Beursvoorwaarden voor Zaak- en Bedrijfsschadeverzekering
Nederlands Beroepsorganisatie van Accountants – De NBA is de publiekrechtelijke organisatie die
de belangen van de maatschappij en het beroep dient als de vertegenwoordiger van het gehele accountantsberoep in Nederland. Zij is ontstaan als fusie van het Nederlands Instituut Van Registeraccountants (NIVRA) en de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten (NVoAA). Het
NBA verzorgt nu de registratieprocedures: de Register Accountants en de Accountant Administratieconsulent. Klik hier voor de website van het NBA.
Nederlands Bureau der Motorrijtuigverzekeraars – Ten behoeve van de schaderegeling bij de motorrijtuigverzekering functioneert er in de meeste Europese landen een nationaal bureau, in Nederland is dat het Nederlands Bureau der Motorrijtuigverzekeraars. De belangrijkste functies zijn het
regelen van schades in Nederland, waarbij buitenlandse motorrijtuigen betrokken zijn en het betalen
van schades die door een ander nationaal bureau geregeld zijn. Wanneer een Nederlandse auto in
het buitenland betrokken is bij een verkeersongeval regelt het nationaal bureau in het betreffende
land die schade volgens de in dat land geldende wetten. Alle betalingen die een nationaal bureau
verricht worden verhaald op het nationaal bureau van het land waar de auto vandaan komt. Dit bureau op zijn beurt verhaalt de schade op de motorrijtuigverzekeraar van de auto. Zie ‘Groene kaart’.
Nederlands Instituut Van Registeraccountants – Het NIVRA was de organisatie van Register Accountants, gericht op een hoge kwaliteit van controle en verslaggeving, ingebed in een goede governance
en ten behoeve van het maatschappelijk verkeer. Klik hier voor de website van het NBA (samenvoeging NIVRA en NOvAA).

Uitgeverij Streutker

411

Bedrijfskunde, Begrippenbank

Nederlandse Associatie van Risk- en Insurancemanagers NARIM – Het doel van de NARIM is de vergroting van de kennis over risicomanagement bij het bedrijfsleven en het behartigen van de gemeenschappelijke verzekeringsbelangen van de via de leden aangesloten ondernemingen.
Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMA) – Houdt toezicht op de naleving van de Mededingingswet (1998). De NMA moet kartels en economische machtsposities opsporen en boetes opleggen.
Ook is de NMA belast met de uitvoering van het concentratietoezicht.
Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten – De NOvAA bevorderde een goede
beroepsuitoefening en behartigde het publiek belang van het beroep van Accountant Administratieconsulent. Door de invulling van de wettelijke taken schiep de NOvAA de voorwaarden die de kwaliteit van de beroepsuitoefening waarborgden en bevorderden. Klik hier voor de website van het NBA
(samenvoeging NIVRA en NOvAA).
Nederlandse Stichting voor Statistiek (NSS) – Marktonderzoekbureau gespecialiseerd in kwantitatief
onderzoek.
Nederlandse Vereniging van Makelaars in Onroerende Goederen (NVM) – De NVM is de grootste
Nederlandse vereniging voor makelaars en vastgoeddeskundigen. Ze bestaat sinds 1898 en heeft
haar hoofdkantoor in Nieuwegein. Namens de leden zorgt de NVM voor belangenbehartiging richting
overheid en politiek. De NVM Vereniging heeft ruim 4000 leden.
Need – Zie ‘Behoefte’.
Needs – Zie ‘Behoeften’.
Neergangsfase – Zie ‘Afstervingsfase’.
Negatieve hypotheekverklaring – Een negatieve hypotheekverklaring houdt in dat u verklaart de
woning niet of niet verder met hypotheek te belasten. Ook houdt deze verklaring in dat u de woning
niet zal verkopen zonder toestemming van de geldgever.
Negatieve inkomsten eigen woning – De negatieve inkomsten eigen woning is het negatieve saldo
inkomsten eigen woning dat ontstaat door de verrekening van het eigenwoningforfait met de betaalde hypotheekrente.
Negatieve risico-omschrijving – Alle schade of verliezen van een bepaalde categorie (bijvoorbeeld
betalingsrisico's bij Kredietverzekering) zijn verzekerd mits zij op de polis zijn uitgesloten. Dit in tegenstelling tot een positieve risico-omschrijving, waarbij alleen de schade of verliezen, die voorvloeien uit de limitatief in de polis opgesomde schadeveroorzakende omstandigheden zijn gedekt door de
verzekering. Komt bijvoorbeeld voor bij Kredietverzekering, waarbij voor binnenlandse kredietverzekeringen een positieve risico-omschrijving wordt gehanteerd en bij exportverzekeringen uitgegaan
wordt van een negatieve risico-omschrijving.
Negatieve schaalopbrengsten – Hiervan is sprake als de fysieke opbrengst relatief minder stijgt dan
de stijging van de productiefactoren, wanneer men alle productiefactoren laat toenemen. Verwar
het begrip schaalopbrengst niet met het begrip meeropbrengst.
Negatieve wanprestatie – Zie ‘Contractuele aansprakelijkheid’.
Negative keywords – Op het gebied online adverteren houden negative keywords zoekwoorden in
die aangeven wanneer een advertentie niet getoond moet worden. Deze trefwoorden worden dus
door de adverteerder van een advertentie meegegeven aan de betreffende advertentie. Indien men
in een zoekmachine zoekt met meer trefwoorden en een of meer van deze trefwoorden als negatief
is bestempeld bij een advertentie, wordt de advertentie niet getoond. Ter illustratie: Een bedrijf dat
advertenties plaats in kranten, wil gevonden worden op het trefwoord adverteren. Omdat het hier
echter niet om online advertenties gaat, kan hij de trefwoorden online en zoekmachine als negative
keywords opgeven. Wanneer dan gezocht wordt op zoekmachine adverteren, zal de advertentie niet
getoond worden.
Negotiation – Onderhandelen over de prijs; dit komt in de industriële markt veelvuldig voor.
Net line – Gross line van een verzekeraar op een risico, minus het gedeelte dat door middel van herverzekering is ondergebracht bij andere risicodrager(s).
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Netiquette – Netiquette is een samenvoeging van netwerk en etiquette, oftewel etiquette voor op
het net. Etiquette op het internet omvat alle geschreven en ongeschreven regels waaraan gebruikers
zich dienen te houden.
Netscape Navigator, Communicator – De browser gemaakt door de firma Netscape. Dit bedrijf leeft
op gespannen voet met Microsoft in de slag om de browserconsument, door insiders vaak de browseroorlog genoemd. Microsofts Internet Explorer is inderdaad een geduchte concurrent van Netscape. Op Apple Macintosh en Unix computers is Netscape het meest voorkomende programma, maar
op Windows niet. Netscape heeft momenteel 4 grote versies op de markt gebracht. De eerste daarvan wordt tegenwoordig nog maar weinig gebruikt. Frames, JavaScript en animated gifs kunnen worden weergegeven vanaf versie 2. Versie 4 ondersteunt ook Style Sheets. Netscape heeft de code van
zijn browser vrijgegeven zodat iedereen die dat wil aan een nieuwe browser kan gaan werken. Op dit
moment werken honderden programmeurs over de gehele wereld aan Netscape 5.
Nette URLS – Nette URLS is een andere term voor Smart URLS, zie aldaar.
Netto bereik – Het bruto bereik van twee of meer media minus de overlapping die er tussen die media bestaan.
Netto combined ratio – Een indicator voor het bepalen van het verzekeringstechnisch resultaat: de
geleden schade en bedrijfskosten in verhouding tot de verdiende premie, exclusief herverzekering.
Zie ook ‘Bruto combined ratio’, ‘Verdiende premie’.
Netto historisch voorbeeldrendement – Zie ‘Voorbeeldrendement’, ‘Netto historisch rendement’.
Netto maandlasten – De netto maandlasten zijn uw maandelijkse bruto lasten verminderd met het
fiscaal voordeel dat u ontvangt vanwege de aftrek van de hypotheekrente.
Netto pageviews – Het aantal pageviews waarbij wordt gecorrigeerd voor frames, bijvoorbeeld: als
een pagina uit 3 frames is opgebouwd, telt dit als 1 pageview. Netto pageviews kunnen alleen worden gemeten als daarvoor een filter wordt ingebouwd in de log files. Tenzij uitdrukkelijk vermeld,
rapporteren de meeste site-eigenaren alleen 'pageviews', waarmee dus bruto pageviews worden
bedoeld.
Netto premie – Bij schadeverzekeringen is de netto premie de premie volgens tarief, verminderd met
eventuele korting(en) (zoals bij motorrijtuigverzekering de no-claim korting of bij collectieve verzekeringscontracten de collectiviteitskorting).
Netto werkelijke rente – De netto werkelijke rente geeft de werkelijke kostprijs van een hypotheek
weer. De netto rente wordt berekend door de nominale rente te nemen en rekening te houden met
een aantal factoren zoals; tijdstip van betalingen, aantal betalingen per jaar, afsluitprovisie, verzekeringspremies, uitkeringsrechten van de verzekeringen, en fiscale aspecten.
Netto werkkapitaal – Liquiditeitsmaatstaf. Geeft aan het beschikbare kapitaal op korte termijn. De
omvang van het (netto) werkkapitaal wordt berekend door de vlottende activa te verminderen met
de vlottende passiva.
Nettobereik – Het bruto bereik van twee of meer media minus de overlapping die er tussen die media bestaan.
Netto-contante-waarde-methode – Methode waarmee wordt berekend wat de vermoedelijke totale
opbrengst zal zijn van een project waarin thans geïnvesteerd kan worden.
Netto-omzet – Omzet exclusief BTW en na aftrek van eventuele kortingen [euro/periode] {Externe
Verslaggeving, zie ook: model E en model F }.
Netto-omzetresultaat – Het saldo van het bruto-omzetresultaat en de som der kosten. Een tussenresultaat om vanuit de netto-omzet in een paar stappen het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening te
berekenen [euro/periode] {Externe Verslaggeving, zie model F }.
Nettoresultaat – 1) Winst behaald in een dienstverlenend bedrijf (bijv. effectenhandelaar) berekend
door alle bedrijfskosten (inclusief interestkosten) in mindering te brengen op het brutobedrijfsresultaat [euro/jaar] {Interne Verslaggeving en Financiering}. Equivalent voor nettowinst in een handelsonderneming. 2) Idem, maar dan exclusief interestkosten [euro/jaar] {Externe Verslaggeving en Financiering}. Vergelijk dit met bedrijfsresultaat.
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Nettovermogenswaarde – De waardering van de activa en de passiva van een deelneming in een
andere onderneming overeenkomstig de grondslagen die de onderneming hanteert voor haar eigen
activa en passiva [euro] {Externe Verslaggeving}. Dit leidt doorgaans tot een verschil op basis van de
verwervingsprijs van de aandelen, alsmede van de beurswaarde en de intrinsieke waarde. Ook de
rentabiliteitswaarde kan een andere schatting van de waarde opleveren. Binnen de bepalingen van
IFRS (International Financial Reporting Standards) is inmiddels het begrip reële waarde (fair value)
ingevoerd als een betere manier om de actuele waarde van activa vast te stellen. De fair value is dan
gelijk aan de nettovermogenswaarde plus de goodwill die het bedrijf betaalt om de klandizie over te
nemen. Fair value is de grondslag waarop alle activa volgens de nieuwe richtlijnen moeten worden
gewaardeerd {Externe Verslaggeving}.
Nettowerkkapitaal – Liquiditeitsmaatstaf. Geeft aan het beschikbare kapitaal op korte termijn. De
omvang van het (netto) werkkapitaal wordt berekend door de vlottende activa te verminderen met
de vlottende passiva. Dat deel van de vlottende activa dat met lang vermogen is gefinancierd. Zie ook
‘Balans’.
Nettowinst (1) – 1) Algemene (= connotatieve) definitie: Bedrag dat aan de onderneming onttrokken
kan worden zonder de continuïteit in gevaar te brengen. Voor de berekening van de omvang van de
nettowinst zijn diverse operationele definities in gebruik. 2) Ex ante: voordat is vastgesteld of het
resultaat positief of negatief is: (brutowinst / bedrijfskosten) voor aftrek van belastingen [euro/periode] {Interne Verslaggeving van een handelsonderneming}. Zie ook: bedrijfseconomischemodellen.nl. 3) (Omzet / kosten) van de afzet voor aftrek van belastingen [euro/periode] {Interne
Verslaggeving van een productiebedrijf}. 4) Ex post: nadat is vastgesteld dat er een positief resultaat
is: (Brutowinst / bedrijfskosten) voor aftrek van belastingen [euro/periode] {Interne Verslaggeving
van een handelsonderneming}. Zie ook: bedrijfseconomische-modellen.nl. 5) (Omzet / kosten) van de
afzet voor aftrek van belastingen [euro/periode] {Interne Verslaggeving van een productiebedrijf}. 6)
Resultaat uit gewone (bedrijfsuitoefening / vennootschapsbelasting) [euro/periode] {Externe Verslaggeving}. Zie ook: bedrijfseconomische-modellen.nl. 7) Resultaat uit gewone (bedrijfsuitoefening /
vennootschapsbelasting + incidentele resultaten) [euro/periode] {Externe Verslaggeving}. 8) Misconceptie: nettowinstopslag per eenheid product [euro/stuk].
Nettowinst (2) – Brutowinst verkopen in bepaalde periode verminderd met de kosten van die periode. De nettowinst is een periodewinst.
Nettowinst (3) – Winst na aftrek van belastingen.
Nettowinstmarge – De nettowinst uitgedrukt in de omzet. Formule: (nettowinst / omzet) ×100%. Zie
ook ‘Kengetallen’.
Nettowinstopslag – Bedrag dat een handelsonderneming optelt bij de kostprijs van de handelsproducten zodat er een marge ontstaat om een nettowinst te behalen [euro/stuk] {Kostencalculatie}.
Kijk voor een toelichting bij: bedrijfseconomische-modellen.nl.
Netwerk (1) – Een netwerk is een specifieke vorm van samenwerking tussen diverse autonome organisaties en/of sleutelpersonen. In een netwerk beslissen de deelnemende actoren, op basis van een
onderlinge afhankelijkheid en ten aanzien van een gemeenschappelijk thema, tot gezamenlijke activiteiten om bepaalde voordelen te bereiken of bepaalde nadelen te vermijden. De samenwerking
kan een tijdelijk of een definitief karakter krijgen afhankelijk van de duurtijd van die onderlinge afhankelijkheid ten aanzien van het thema en van de kosten/baten die de samenwerking oplevert voor
de diverse actoren.
Netwerk (2) – Een netwerk is een verzameling van onderling doorverbonden zaken. Het begrip netwerk komt in dit boek op drie manieren voor: 1) Een netwerk van computers die onderling zijn doorverbonden met datacommunicatielijnen (een netwerksysteem). 2) Een netwerk van coöperatieve
toepassingen in de vorm van met elkaar communicerende objecten op de diverse computers in een
netwerksysteem. 3) Het netwerk als organisatievorm waarin relatief autonome bedrijven en mensen
op voet van gelijkwaardigheid samenwerken.
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Netwerkgerichtheid – Onderhoudt warme persoonlijke contacten op verschillend terrein. Heeft een
uitgebreid netwerk. Wordt vaak benaderd. Benadert veelvuldig belangrijke contactpersonen.
Netwerkplanning – Planningsmethodiek vooral gebruikt bij activiteiten- en tijdsplanning van complexe projecten zoals bijvoorbeeld productontwikkeling, reclamecampagne, etc. Zie ‘PERT netwerkplanning’.
Netwerksysteem – Een netwerksysteem is een computersysteem dat gebaseerd is op een netwerk
van computers. De term netwerksysteem wordt gebruikt ter onderscheid van de conventionele op
één centrale computer gebaseerde computersystemen van bedrijven en van individueel gebruikte
Pc’s. Een netwerksysteem bevat werkstations voor de gebruikers en ondersteunende computers
voor taken als gegevensopslag, netwerkbesturing en massale transactieverwerking.
Netwerkvaardigheid. Ontwikkelen en bestendigen van relaties, allianties en coalities binnen en buiten de eigen organisatie. Deze benutten voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking.
Gedragsbeschrijvingen: a) Legt en onderhoudt contacten met voor de eigen functie belangrijke personen en organisaties. b) Weet de juiste mensen te vinden om steun en medewerking te verkrijgen.
c) Benut zijn netwerk om op het juiste moment doelen te bereiken. d) Vormt allianties en coalities
om doelen te bereiken.
Network Services – Het ter beschikking stellen en beheren van infrastructurele netwerken en (waardetoevoegende) toepassingen hierop.
Neutraliteitsmolestverzekering – Verzekering van oorlogsschade (bijvoorbeeld door aangespoelde
mijnen, vallende vliegtuigen) in een neutraal, dus zelf niet in oorlog zijnd, land. De dekking houdt op
zodra het land zelf in oorlog geraakt.
Nevenimport – Ook ‘Parallelimport’. Import buiten de officieel aangestelde importeur om. Dit is in
de EG toegestaan.
Nevenmerk – Fabrikantenmerk, dat door minder reclamekosten en lagere kwaliteitseisen lager geprijsd kan zijn dan het hoofdmerk. Wordt gebruikt om het hoofdmerk buiten de concurrentiestrijd te
houden.
New task buy – Zie ‘Industriële koopsituaties’.
New task buying – Aankoop van een industriële onderneming die voor het eerst binnen een bepaalde productcategorie een aanschaf doet.
New-product-department – Vaste afdeling die tot taak heeft nieuwe producten te ontwikkelen.
NHT – Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V.
NIBE-SVV – Nederlands Instituut voor het Bank-, Verzekerings- en Effectenbedrijf
Niche strategie – Zie ‘Focus strategie’.
Nielsen – Bekend onderzoekbureau dat onder meer gespecialiseerd is in panelonderzoek bij de detailhandel. Zie ‘Nielsen onderzoek’, ‘Retail store audit’ of ‘Store audit’.
Nielsen-gebieden – A.C. Nielsen BV heeft Nederland ingedeeld in vijf te onderscheiden gebieden
waarin onderzoekgegevens beschikbaar komen. Deze gebieden zijn: 1) de grote steden Amsterdam,
Rotterdam en Den Haag; 2) Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht; 3) Groningen, Friesland en
Drenthe; 4) Gelderland en Overijssel; 5) Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.
Nielsen-onderzoek – Ook ‘Nielsen Index’. Continu marktonderzoek waarbij men het gedrag van consumenten vaststelt door periodiek de verkochte hoeveelheden (merken, verpakkingsvorm) te meten
via een detaillistenpanel, een steekproef uit de desbetreffende branche. Zie ook ‘Retail store audit’.
Niet duurzame consumptiegoederen – Ook wel verbruiksgoederen: goederen die tijdens de consumptie onmiddellijk te niet gaan, dat wil zeggen: zij worden verbruikt. Denk aan schoensmeer, koffie en melk.
Niet duurzame consumptiegoederen – Ook wel verbruiksgoederen: goederen die tijdens de consumptie onmiddellijk te niet gaan, d.w.z. zij worden verbruikt. Denk aan schoensmeer, koffie en
melk.
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Niet-actieve deelnemer – Je doet niet meer mee aan de pensioenregeling, omdat je niet langer bij
het bedrijf of in de bedrijfstak werkt. Je houdt recht op wat je hebt opgebouwd, maar bouwt nu niet
meer op. Wordt ook wel slaper genoemd.
Niet-duurzame consumptiegoederen – Ook wel verbruiksgoederen: goederen die tijdens de consumptie onmiddellijk te niet gaan, d.w.z. zij worden verbruikt. Denk aan schoensmeer, koffie en
melk.
Niet-eigenaarsverzekering – Zie ‘Werkgeversaansprakelijkheidsrisico’.
Niet-gecontracteerde zorg – In geval van niet-gecontracteerde zorg heeft de verzekeraar geen contracten gesloten met zorgaanbieders. U kunt daardoor zelf bepalen naar bijvoorbeeld welk ziekenhuis of apotheek u gaat. De rekening die u na afloop krijgt kunt u indienen bij uw zorgverzekeraar.
Niet-geïntegreerde distributiekanalen – Zie ‘Keuze van de organisatievorm van de distributie’.
Nietig – Onthouden van het beoogde rechtsgevolg aan een rechtshandeling (overeenkomst).
Nietigheid – Een verzekering is nietig, of kan desgevraagd nietig verklaard worden door de rechter,
wanneer bepaalde omstandigheden aanwezig zijn. Onder meer bij 'verzwijging' kan de rechter gevraagd worden de verzekering nietig te verklaren. Wanneer een zaak twee maal voor de volle waarde
verzekerd is, is de jongste verzekering nietig. Dit betekent dat de verzekering geacht wordt als niet te
(hebben) bestaan. In sommige gevallen zal de verzekeraar restitutie van premie geven (eventueel
onder aftrek van kosten) terwijl in andere gevallen, bijvoorbeeld bij kwaadwillige verzwijging, geen
restitutie van premie plaatsvindt.
Niet-industriële hulparbeid van lichte aard – De betrokken kinderen mogen alleen hand- en spandiensten verrichten en geen (zelfstandige) productiearbeid. De inhoud van de arbeid die door de
betrokken kinderen verricht wordt en de wijze waarop die arbeid georganiseerd is, moeten waarborgen in zich hebben om de veiligheid, de gezondheid en de ontwikkeling van het kind te beschermen.
Zo vallen werkzaamheden als caissière niet onder het begrip niet-industriële (hulp)arbeid van lichte
aard. Wel onder dit begrip vallen bijvoorbeeld: lichte (hulp)werkzaamheden in een winkel, zoals vakken vullen, het markeren van lege vakken, helpen bij het inpakken, vloer vegen of schoonmaakwerkzaamheden; licht (hulp)werkzaamheden in de landbouw, zoals groenten en fruit plukken, lichte
oogstwerkzaamheden, het voederen van kleine dieren; (hulp)werkzaamheden in restaurants en hotels, zoals het helpen bij het bedienen; (hulp)werkzaamheden bijvoorbeeld bij een manege, op een
camping, in een speeltuin, in een pretpark, in een bowlingcentrum, in een museum; enzovoort.
Niet-klassieke hiërarchische modellen – Zie ‘Communicatiemodel’.
Niet-prijsconcurrentie – Eng.: Non price competition. Een van de basisprijsstrategieën. Deze strategie leidt tot een prijsstelling boven of onder het marktniveau. Niet de prijs maar de andere marketingmixinstrumenten worden gehanteerd om de winstdoelstelling te realiseren. De onderneming
heeft een marktpositie die meestal zal leiden tot een prijs boven het marktniveau.
Niet-wijzigingsbeding – Het niet-wijzigingsbeding houdt in dat de hypotheekgever de bezwaarde
zaak niet zonder toestemming van de hypotheekgever mag veranderen.
Niet-zelfstandigheid van de non profit sector – Hiermee wordt bedoeld dat een non profit organisatie voor de door haar benodigde geldstroom niet afhankelijk is van haar afnemers. Zij verkrijgt de
benodigde gelden van donateurs en overheid. Zie ook ‘Karakteristieken van de non profit sector’.
Niet-zuivering – Niet-zuivering is een clausule in de hypotheekakte waarmee de geldgever de vrijwillige verkoop van het onderpand kan tegenhouden wanneer de waarde waarschijnlijk niet voldoende
is voor een aflossing van de hypotheek.
Nieuw product – Product, dat voorziet in nieuwe behoeften van afnemers of beter, dan wel anders
voorziet in bestaande behoeften. Men onderscheidt de volgende graden van nieuwheid: 1. productinnovatie 2. nieuw merk 3. varianten van bestaande producten 4. productmodificaties.
Nieuw voor oud – Wanneer een object getroffen wordt door een reparabele schade, waarbij nieuwe
onderdelen gebruikt worden, treedt er een waardevermeerdering op ten opzichte van de situatie
vlak voor de schade. Aangezien de verzekeraar op grond van het indemniteitsbeginsel de verzekerde
in dezelfde vermogenspositie dient te brengen, als waarin deze zich bevond vlak voor de schadegeUitgeverij Streutker
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beurtenis, kan hij bij de schadevergoeding een aftrek toepassen voor een bedrag ter grootte van de
waardevermindering als gevolg van de vervanging van oude onderdelen door nieuwe. Zie ‘Aftrek
nieuw voor oud’.
Nieuwe eerste aankoop – New task buy. Aankoop van een industriële onderneming die voor het
eerst binnen een bepaalde productcategorie een aanschaf doet. Alle stadia van het koopproces worden doorlopen. Informatiebehoefte is groot. Zie ‘Industriële koopsituaties’.
Nieuws zoekmachines – Nieuws zoekmachines zijn er op gericht om automatisch een overzicht van
de meest recente nieuwsfeiten te genereren. Meestal doen ze dat op basis van het analyseren van
de onderwerpen die veel spelen. Het belang van een nieuws zoekmachine is voor de zoekmachines
erg groot. Door deze tool weten de grote partijen bezoekers meer aan zich te binden en proberen ze
het aantal keren dat een gebruiker per dag langs komt te verhogen. De meeste grote zoekmachines
bieden ook een nieuws zoekmachine aan. Daarnaast zijn er de specialistische zoekmachines zoals
Daypop die zich specifiek richten op het creëren nieuwslisting. Nieuws zoekmachines maken gebruik
van algoritmes zoals autoriteiten rank, click rank en monitoren daarnaast hoe vaak een bepaald thema terug komt. Nieuws zoekmachines maken gebruik van nieuwssites terwijl Weblog zoekmachines
primair zoeken in Weblogs. Sommige nieuws zoekmachines zoals Google news nemen onder voorwaarden ook Weblogs op in hun index. Zowel Nieuws als weblog zoekmachines maken gebruik van
RSS feeds om te monitoren welk nieuws er nieuw is.
Nieuwsgroepen – Er zijn honderden zo niet duizenden elektronische nieuwsgroepen over vrijwel alle
onderwerpen. U kunt daar bijvoorbeeld een vraag aan stellen of reageren op een vraag of opmerking
van een andere Internetgebruiker.
Nieuwwaarde – De nieuwwaarde is het bedrag, dat ter vervanging van een verloren gegane of onherstelbaar beschadigde zaak betaald moet worden voor een identieke zaak wanneer die nieuw aangeschaft wordt. Verzekering van de nieuwwaarde komt onder meer voor bij brandverzekeringen en
bij motorrijtuigenverzekeringen (voor een beperkte periode na aanschaf van de auto). B¡j de brandverzekering gelden onder meer als beperkingen, dat zaken, die blijvend onttrokken zijn aan het dagelijkse gebruik of waarvan de dagwaarde is gedaald tot onder 40 % van de nieuwwaarde, vergoed
worden op basis van dagwaarde.
Nieuwwaarderegeling bij verzekering van personenauto's – Wanneer deze regeling van kracht is zal
de schade op basis van tolaal verlies worden afgewikkeld wanneer de reparatiekosten meer bedragen dan twee derde van de nieuwwaarde van de auto bedragen. Als nieuwwaarde wordt aangenomen de op het moment van de schade geldende catalogusprijs voor het betreffende type auto. Is dat
type niet meer verkrijgbaar wordt uitgegaan van de prijs van een vergelijkbaar type.
NIOB – Netwerk Internationaal Ondernemen Beroepsonderwijs. Een netwerk dat door een aantal
roc’s en de MBO Raad met startsubsidie van het Ministerie van Economische Zaken is opgezet. Het
doel van het netwerk is de expertise van bve-instellingen te exporteren naar buitenlandse partners,
Nederlandse bedrijven te ondersteunen bij hun internationale activiteiten en het terugvertalen van
buitenlandse ervaringen naar de eigen instelling.
NIPO – Nederlands Instituut voor Publieke Opinie. Het NIPO verricht reclameonderzoek door middel
van posttesting, waarbij een combinatie van de recall test en de recognition test wordt gebruikt.
Niveau – De mbo-instellingen bieden onderwijs aan op vier niveaus, niveau 1 tot en met 4. Op niveau
1 worden assistent-opleidingen aangeboden, op niveau 2 de basisberoepsopleidingen. Een niveau-3opleiding is een vakopleiding en een niveau-4-opleiding is een middenkaderopleiding of specialistenopleiding.
Nivelleren – Het verkleinen van de grote verschillen tussen de mensen onderling, bijvoorbeeld inkomen of scholing.
NIVRA: Nederlands Instituut Van Registeraccountants (RA) – Nu opgegaan in het NBA Klik hier voor
de website van het NBA.
NIVRE – Nederlands Instituut van Register-Experts
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NMa – De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) was tussen 1 januari 1998 en 1 april 2013 de
mededingingsautoriteit in Nederland. Op 1 april 2013 fuseerde de NMa met de Consumentenautoriteit en de OPTA. Samen gaan ze verder onder de nieuwe naam Autoriteit Consument en Markt
(ACM). De NMa was een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken en verantwoordelijk voor de uitvoering van de Mededingingswet uit 1998. Sinds 1 juli 2005 was de raad van
bestuur van de NMa een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). De NMa zelf was nog wel onderdeel van
het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I), met name op het gebied van
financiën, de begroting, personeel en de bedrijfsvoering. De NMa bezat namelijk geen rechtspersoonlijkheid.
No claim-korting – Met no-claimkorting wordt die korting bedoeld, die wordt toegepast op de premie wanneer de verzekerde gedurende een bepaalde periode geen schadeclaim heeft ingediend bij
de verzekeraar. De korting loopt op als het aantal schadevrije jaren groter wordt. Deze korting komt
voornamelijk voor bij de motorrijtuigenverzekering, maar heeft inmiddels ook bij andere verzekeringsvormen ingang gevonden (zie ook Bonus-malussysteem).
No content tag – De no content tag is een stuk code die je om een tekst heen kunt plaatsen waardoor Yahoo! deze tekst niet zal indexeren.
No cure no pay – Vrij vertaald: geen oplossing, geen betaling. Bedrijven die werken op basis van no
cure no pay garanderen een bepaald resultaat. Zolang dit resultaat niet bereikt wordt, hoeft er door
de klant ook niet betaald te worden. Het resultaat wordt vooraf afgesproken en kan uit verschillende
mogelijkheden bestaat. Bijvoorbeeld aantal bezoekers maar vaak houdt het ook een vergoeding per
nieuwe klant in. Veel affiliate programs werken ook op basis van no cure no pay.
Noarchive metatag – De Noarchive metatag is een stukje code die onder water (uit het zicht) in een
pagina geplaatst wordt en waarin aangegeven wordt dat sites (onder andere de zoekmachines) geen
kopie van een pagina mogen archiveren / opslaan. De meest bekende toepassing van de Noarchive
metatag is door de zoekmachine Google. Google maakt van alle pagina's in haar index een kopie en
slaat deze op op haar servers. Bij de zoekresultaten wordt vervolgens een link geplaatst met als tekst
"In Cache". Bijvoorbeeld: Nederlandse versies van de populaire zoekmachine uit de VS filtert Nederlandse sites uit de eigen database. Wanneer je op de in cache link klikt krijg je een kopie van een
pagina. Dit kan handig zijn om bijvoorbeeld een oude versie van een pagina te bekijken of pagina's te
bekijken wanneer een site uit de lucht is. Zie voor meer info bij Metatags.
No-claim teruggaveregeling – De no-claim teruggaveregeling is op 1 januari 2005 ingevoerd en blijft
onder de nieuwe zorgverzekering bestaan. U kunt maximaal 255 euro terugkrijgen als u geen zorgkosten maakt. Maakt u zorgkosten, maar minder dan 255 euro, dan krijgt u het overgebleven deel
van het no-claimbedrag na afloop van het verzekeringsjaar terug. Bezoeken aan de huisarts, de zorg
voor kinderen onder de 18 jaar, verloskundige zorg en kraamzorg tellen niet mee voor de no-claim.
No-claimbescherming – Zie ‘Bonusbescherming/-garantie’.
No-fault stelsel – Stelsel dat al enige tijd in discussie staat met betrekking tot verkeersongevallen en
medische behandelingsfouten en dat in enkele landen toegepast wordt. De schadelijdende partij kan
onder dit systeem de verzekeraar aanspreken voor een schadevergoeding wegens geleden zaak- en
letselschade zonder dat het nodig is schuld van de schadeveroorzaker aan te tonen.
NoFollow – Met de term NoFollow kan men aangeven dat een bepaalde webpagina waarnaar een
hyperlink verwijst, niet geindexeerd moet worden door spiders. Om te voorkomen dat een spider
een url volgt, kan er een attribuut met als waarde nofollow worden meegegeven aan de hyperlink.
Dit attribuut heet rel, wat de relatie tussen het document waarin de hyperlink is opgenomen en de
url wordt aangegeven. Met rel="nofollow" wordt dus aangegeven dat de hyperlink in het huidige
document niet gevolg moet worden. De nofollow-attribuutwaarde voor hyperlinks is in het leven
geroepen om de gevolgen van spam in bijvoorbeeld weblog-reacties te onderdrukken. Er is echter
veel kritiek op de nofollow-attribuutwaarde. Relevante of ondersteunende links die als commentaar
op een nieuwsartikel of weblogartikel worden geplaatst, zullen ook niet worden gevolgd door spiders. Andere kritiekpunten: a) De spam wordt hiermee niet voorkomen; b) De naam is tegenstrijdig,
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de URL wordt wel gevolgd, het heeft gewoonweg geen invloed op de pagerank van de betreffende
site; c) Het zorgt ervoor dat het web eigenlijk geen web meer is; d) De toepassing zou in strijd zijn
met de Google Webmaster Guideline "Make pages for users, not for search engines".
NoFollow metatag – De "NoFollow metatag" geeft aan dat de zoekmachines de links op een pagina
NIET mogen volgen tijdens het indexeren. De tegenhanger van "NoFollow metatag" is de "Follow
metatag" waarbij de links logischerwijs wel gevolgd mogen worden. Zie voor veel meer info bij metatags.
Noimageindex metatag – De Noimageindex metatag is een stukje code die onder water (uit het
zicht) in een pagina geplaatst wordt en waarin aangegeven wordt dat sites (onder andere de zoekmachines) geen kopie van een plaatje mogen archiveren / opslaan. Een meer gangbare methode om
plaatjes te beschermen is door middel van de Robots.txt waarmee je bijvoorbeeld een complete afbeeldingen directory (/images/) kunt afsluiten. Dit is een veel effectievere en betrouwbaardere methode dan door middel van een metatag.
NoIndex metatag – De "NoIndex metatag" geeft aan dat de zoekmachines een pagina NIET mogen
indexeren. De tegenhanger van "NoIndex metatag" is de "Index metatag". Zie voor veel meer info bij
metatags.
Noise – Zie ‘Ruis’.
Nomediaindex metatag – De Nomediaindex metatag is een stukje code die onder water (uit het
zicht) in een pagina geplaatst wordt en waarin aangegeven wordt dat sites (onder andere de zoekmachines) geen kopie van afbeeldingen en objecten mogen archiveren / opslaan. Een meer gangbare
methode om plaatjes te beschermen is door middel van de Robots.txt waarmee je bijvoorbeeld een
complete afbeeldingen directory (/images/) kunt afsluiten. Dit is een veel effectievere en betrouwbaardere methode dan door middel van een metatag.
Nominaal aandelenkapitaal – Het nominale aandelenkapitaal is het bedrag dat juridisch aan aandelen verbonden is, en feitelijk gelijk aan het geplaatste aandelenkapitaal. Veel aandelen op de beurs
hebben een veel hogere koers dan de nominale waarde. Zo kan de beurswaarde van een aandeel van
nominaal enkele euro's bijvoorbeeld 50 euro bedragen. Indien een onderneming zelf nieuwe aandelen uitgeeft boven de nominale waarde, ontstaat voor het verschil een zogenaamde agioreserve. In
sommige gevallen wordt minder ontvangen dan de nominale waarde, dan is sprake van een disagio.
Zie ook ‘Aandelenkapitaal’.
Nominaal meetniveau – Laagste meetniveau. De getalstoekenning geschiedt alleen maar om een
categorie aan te duiden. Het feitelijke toegekende getal is door een willekeurig ander aantal te vervangen.
Nominale premie – De nominale premie is een vast bedrag dat u zelf periodiek voor uw verzekering
betaalt. Deze nominale premie is niet afhankelijk van bijvoorbeeld leeftijd of gezondheid. Voor de
zorgverzekering betaalt iedereen die ouder is dan 18 jaar een nominale premie. In de Zorgverzekeringswet zal de nominale premie per verzekeraar verschillen en naar verwachting tussen de 1000 en
1100 euro per jaar bedragen. Afhankelijk van uw inkomen en persoonlijke situatie kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de vorm van een zorgtoeslag om een te grote daling van
uw koopkracht te compenseren.
Nominale rente – Nominale rente is de feitelijke marktrente, die wordt gevormd door de reële rente
en het verdisconteerde inflatiepercentage. Dit is het rentepercentage dat door de geldverstrekker in
de hypotheekofferte wordt genoemd.
Nominale schaal – Zie ‘Nominaal meetniveau’, ‘Schaal’, ‘Schaaltypen’.
Nominale variabele – Variabele waarvan de waarden niet te rangschikken zijn o.a. woonplaatsen,
merken, modellen, geslacht.
Nominale waarde – Waarde die op een aandeel of obligatie staat vermeld. Het is het bedrag waarvoor deze stukken in de boekhouding van de onderneming zijn opgenomen. Bij obligaties wordt over
het nominale bedrag de couponrente vergoed. Zie ook ‘Aandelenkapitaal’.
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Nominale waarde van aandelen – Bedrag waarvoor een aandeel deel uitmaakt van het totale aandelenkapitaal. Het bedrag dat op een aandeelbewijs gedrukt staat.
Nominalisme – Een waarderingstheorie is nominalistisch als zij ervan uit gaat dat elke toename van
het eigen vermogen als winst aangemerkt moet worden. Bijvoorbeeld de belasting hanteert deze
visie ten principale. Daarmee worden de gevolgen van inflatie buiten beschouwing gelaten. Nominalisme staat tegenover het substantialisme dat ervan uit gaat dat de onderneming pas winst maakt
nadat zij fysiek in waarde gelijk is gebleven. Dan moet op een of andere manier de inflatie voor het
hele vermogen gecompenseerd zijn voordat er sprake is van winst. Een tussenvorm is die waarbij op
basis van het algemeen prijsindexcijfer een compensatie wordt berekend over het eigen vermogen
om de koopkracht van het eigen vermogen te handhaven.
Nomogram – Grafische voorstelling van de betrouwbaarheidsmarge. Met behulp hiervan kan men
snel de nauwkeurigheid van de steekproef vaststellen.
Non appearance-verzekering – Eventueel apart te verzekeren onderdeel van een evenementenverzekering. Dekt de schade wegens het niet (kunnen) verschijnen van bepaalde personen op een of
ander feest, manifestatie of bijeenkomst, zoals een artiest die zou optreden en voor wie een plaatsvervanger moet worden geëngageerd. Zie ook Evenementenverzekering.
Non distributive trade – Verkoop van producten buiten de gebruikelijke distributiekanalen om. De
producent levert rechtstreeks aan horeca, hotels en andere grootverbruikers.
Non owners liability risico – Zie ‘Werkgeversaansprakelijkheidsrisico’.
Non price competition – Vorm van onderlinge concurrentie (oligopolisten) die niet met het instrument prijs wordt gevoerd, maar juist met de niet-prijs instrumenten van de marketingmix: product,
promotie en distributie. Men probeert ook wel tot gezamenlijke afspraken (kartels) te komen. Zie
‘Niet-prijsconcurrentie’.
Non profit marketing – Zie ‘Sociale marketing’.
Non profit organisatie – Niet-zelfstandige productieorganisatie (vereniging, stichting, instelling,
overheidsinstantie). Om het gestelde doel te bereiken met een minimum aan middelen is ook voor
deze organisaties marketing onontbeerlijk. Het verschil met zelfstandige productieorganisaties ligt in
het feit dat de desbetreffende organisaties geen winstoogmerk hebben.
Non profit sector – Totaal van niet naar winst strevende organisaties zoals: overheidsorganen en instellingen, overheidsdiensten, verenigingen, stichtingen en instellingen, ideële bewegingen.
Non response – Percentage weigeringen bij gevraagde medewerking aan een enquête.
Non users – Zie ‘Gebruikshoeveelheid’.
Non verbale communicatie – Communicatie zonder woorden of taalgebruik. Het kunnen gebaren of
algeheel gedrag zijn die voldoende zeggen.
Non verbale schaal – Schaal waarbij men de intensiteit van de antwoorden aangeeft door middel van
cijfers of posities zoals de nominale, ordinale, interval en ratioschaal. Zie ‘Schaal’.
Non-contribution clause – Met deze clausule bepaalt de verzekeraar dat in geval van dubbele verzekering de andere verzekering, ongeacht of deze van oudere datum is, de schade in eerste instantie
moet vergoeden. Pas als die andere verzekering voor de betreffende schade geen dekking biedt zal
de verzekeraar van onderhavige verzekering de schade, voor zover gedekt door de polis, vergoeden.
Onderhavige verzekering biedt in dit geval een subsidiaire dekking. Wanneer beide verzekeringen
een non-contribution clause bevatten ontstaat de situatie van samenloop, waarbij volgens het chronologisch beginsel de oudste verzekering voorgaat op de jongere verzekering of verzekeraars ¡n onderling overleg, of op advies van de Commissie samenloop, regelen hoeveel zij ieder bijdragen in de
schadevergoeding, nadat de door de verzekerde eerst aangesproken verzekeraar de schade in eerste
instantie met de verzekerde heeft geregeld.
None metatag – De None metatag is een stukje code die onder water (uit het zicht) in een pagina
wordt geplaatst en waarin wordt aangegeven dat een pagina niet geïndexeerd mag worden en dat de
links niet gevolgd mogen worden. De None metatag wordt relatief weinig toegepast. De meeste webmasters gebruik de noindex, nofollow metatag. Daarnaast heeft het de voorkeur om de robots.txt
Uitgeverij Streutker

420

Bedrijfskunde, Begrippenbank

te gebruiken. Deze biedt meer zekerheid dat een pagina ook daadwerkelijk niet aan de zoekmachines
toegevoegd wordt. De tegenhanger van de "none metatag" is de "all metatag".
Non-ethical SEO – Non-ethical SEO is een manier waarbij Search Engine Optimization technieken
worden toegepast die onethisch zijn en dus zullen worden afgekeurd en bestraft door zoekmachines.
Non-ethical SEO is een synoniem voor black hat SEO, zie aldaar voor meer informatie.
Non-materie – Alles wat niet uit materie bestaat: het onstoffelijke. De term non-materie wordt gebruikt om de tegenstelling aan te geven met materie, de (grond)stoffen waaruit materiële zaken (materiële producten, menselijk lichaam) zijn opgebouwd. Non-materie zijn de gegevens (de immateriële
grondstof) waaruit immateriële producten zijn opgebouwd. Ook de kennis en het inzicht die bestaan
in de menselijk geest en die verwoord worden in de gesproken taal zijn non-materie.
Non-materierevolutie – Dit is onze benaming voor de komende sociaal-economische revolutie waarbij door toepassing van IT en telecommunicatie het belang en de rol van immateriële producten in de
samenleving sterk zullen toenemen. In de literatuur wordt hiervoor de benaming informatierevolutie
gebruikt.
Non-metrische variabelen – Kwalitatieve variabelen.
Non-owners liability – Volgens artikel 6:170 Burgerlijk Wetboek is de werkgever aansprakelijk voor
de daden/nalatigheden van zijn werknemer(s), door hen begaan in het kader van de werkzaamheden
voor de werkgever. Dat geldt ook wanneer de werknemer schade aan derden heeft toegebracht met
zijn motorrijtuig. Wanneer dit motorrijtuig adequaat verzekerd is, biedt die verzekering in eerste
instantie dekking. Wanneer het motorrijtuig echter niet is verzekerd, of een uitsluiting is van toepassing, kan de schadelijdende partij de werkgever aanspreken. Wanneer de aansprakelijkheidspolis van
de werkgever is voorzien van de non-owners liability uitbreiding, zal de aansprakelijkheidsverzekeraar de met het onverzekerde motorrijtuig van de werknemer toegebrachte schade aan derden,
waarvoor de werkgever aansprakelijk gehouden wordt, regelen, e.e.a. met terzijde stelling van de op
vrijwel elke algemene aansprakelijkheidsverzekering opgenomen uitsluiting t.a.v. schade toegebracht
met motorrijtuigen.
Non-price competition – Betekent dat de oligopolisten bij het gevecht om de marktpositie niet de
prijs als concurrentiewapen hanteren, maar promotionele acties, productdifferentiatie, innovatie, en
tot gezamenlijke afspraken (kartels) proberen te komen.
Non-profit organisatie – Organisatie die niet gericht is op het maken van winst.
Non-proportional reinsurance – Zie ‘Excess of loss reinsurance’.
Non-proportionele herverzekering – Vorm van herverzekering, die de verzekeraar dekt tegen grote
incidentele schades of een ongunstig schadeverloop bij tekening van een bepaalde verzekeringsvorm. De schadevergoedingsverplichting is geen vastgelegd aandeel in de schade, zoals bij proportionele herverzekeringen maar bestaat uit een vergoedingsverplichting wanneer een incidentele grote
schade een bepaald bedrag (het eigen behoud van de verzekeraar) te boven gaat (de herverzekeraar
vergoedt dan het meerdere), dan wel wanneer de totale schade gedurende een bepaalde periode
een overeengekomen bedrag te boven gaat. Voorbeelden van non-proportionele herverzekering zijn
het 'excess of loss contract' en het 'stop loss contract'.
Non-response – Percentage weigeringen bij gevraagde medewerking aan een enquête.
Non-selectie (1) – Bij het accepteren van nieuwe verzekeringen maakt de verzekeraar een selectie
van de risico's die hij conform zijn acceptatiebeleid wil verzekeren. Een aanvraag voor de verzekering
voor een risico dat, bijvoorbeeld gezien de te hoge risicofactor, niet in zijn portefeuille past zal hij
afwijzen of hij zal speciale voorwaarden stellen en/of een hogere premie berekenen. Wanneer een
verzekeraar afziet van dit selectieproces spreekt men van 'non-selectie'. Hij accepteed dan alle risico's die aan hem worden aangeboden op standaardcondities. Slechts bij grote uitzondering zal de
verzekeraar op deze basis verzekeringen accepteren.
Non-selectie (2) – Bij medische variaverzekeringen gebruikelijke term: het niet toepassen van selectie. Dit komt neer op het accepteren van een verzekering zonder dat beperkende bepalingen worden
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gesteld - ongeacht de leeftijd en ongeacht eventuele bestaande gebreken of kwalen van de verzekerde. Zie ook ‘Selectie’.
Non-verbale communicatie – Communicatie zonder woorden of taalgebruik. Het kunnen gebaren of
algeheel gedrag zijn die voldoende zeggen.
Non-verbale schaal – Schaal waarbij men de intensiteit van de antwoorden aangeeft door middel
van cijfers of posities zoals de nominale, ordinale, interval en ratioschaal. Zie ‘Schaal’.
Noodhulpservice – Zie ‘Alarmservice’, ‘Noodreparatiedekking’.
Noodlogiesverzekering – Verzekering, die de bewoner van een pand (eigenaar of huurder) de extra
kosten van onderdak elders tot een bepaald bedrag garandeert, wanneer het pand door een verzekerd gevaar onbewoonbaar is geworden. Veelal onderdeel van een combinatiepolis voor inboedels.
Zie ook ‘Combinatiepolis’, ‘Uitgebreide gevarenverzekering’.
Noodp Metatag – NoODP (No ODP) is een speciale metatag waarmee je aangeeft dat je niet de omschrijving van ODP (Open Directory Project) in de zoekresultaten wilt hebben. De Noodp Metatag
werd door een groot aantal zoekmachines overgenomen.
Noodregeling – Een in de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 geregeld bijzonder regime dat van
toe[passing kan worden verklaard op een verzekeraar, indien het belang van de schuldeisers uit
overeenkomsten van verzekering daartoe noodzaakt. Zolang een verzekeraar over de vereiste vergunning beschikt, kan geen faillissement worden uitgesproken.
Noodzaak tot groeistrategieën – Zie ‘Marketingstrategie van de non profit sector’.
Noodzaak tot marketing van de non profit sector – Non profit organisaties ontplooien vaak activiteiten die pas op langere termijn resultaat te zien geven. Doorlopend afstemmen van de activiteiten op
de zich wijzigende omgevingssituatie en het daaraan aanpassen van het eenmaal bedachte plan is
dan erg belangrijk. De kans bestaat immers dat door de veranderde omstandigheden het oorspronkelijke plan is achterhaald, waardoor resultaten uitblijven. Donateurs gaan zich dan beraden over de
zin van hun bijdragen, zodat de continuïteit van de organisatie in gevaar komt. Dit alles noodzaakt tot
marketing.
Noodzakelijke goederen – Goederen die men nodig heeft om in de eerste levensbehoeften te voorzien. Goederen waarvan de inkomenselasticiteit ligt tussen 0 en 1.
NOP – Stichting Nationaal Onderzoek Persmedia. Tot 1982 verzamelde deze stichting gegevens met
betrekking tot bereik en leesgewoonten van dagbladen en tijdschriften door middel van lezerskringonderzoeken.
Norm – Een geschreven of ongeschreven gedragsregel. Een richtinggevende indicator met een algemeen afgesproken grootheid waarnaar een organisatie zich richt.
Normaal – Normaal is geen normaal woord voor bedrijfseconomen. Normaal is een signaalwoord. Bij
elke geroutineerde bedrijfseconoom die een vraagstuk leest en het woord ‘normaal’ tegenkomt,
beginnen er belletjes in zijn hoofd te rinkelen. Normaal staat voor ‘norm’ en voor alle manieren
waarop er met normen wordt omgegaan. Soms is de norm een indicatie voor wat toelaatbaar is, en
soms is de norm een gemiddelde waarde die men voor de toekomst verwacht. Bij ‘normaal’ denkt
een econoom aan de ‘normale productie’ en de ‘normale bezetting’ in een bedrijf met massaproductie. Hij gaat direct op zoek naar de afwijkingen tussen de normale bezetting en de werkelijke bezetting. Hij verwacht in opgaven een vraag die gericht is op onderbezetting of overbezetting en ziet zijn
verwachting bevestigd als hij het vraagstuk verder doorleest en naar de vragen kijkt. Zo kan een enkel woord een hele oriëntatie in werking zetten.
Normale productie (1) – Berekeningsgrondslag voor berekening van de vaste kosten per eenheid
product. De normale productie is de gemiddeld verwachte productie over een reeks van jaren.
Normale productie (2) – Mate waarin de aanwezige productiecapaciteit van een onderneming in de
loop der jaren zal worden benut. Hierop moet de berekening van de vaste kosten per eenheid product zijn gebaseerd.
Normale verdeling – Ook ‘Curve van Gauss’ of ‘Kromme van Gauss’. Een frequentiepolygoon met als
eigenschappen: a) ze is klokvormig; b) ze is symmetrisch; c) het gemiddelde ligt in het midden op het
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hoogste punt van de curve bij de waarneming met de hoogste frequentie waardoor gemiddelde,
mediaan en modus samenvallen. Een verdeling waarbij aan beide kanten van het gemiddelde evenveel waarnemingen voorkomen. Rekenkundig gemiddelde, modus en mediaan vallen samen.
Normale voorraad – De formule van Camp gaat uit van het feit dat de totale vraag per jaar of per een
gedeelte van het jaar met zekerheid bekend is. Is dit het geval, dan kan men precies de noodzakelijke
voorraad uitrekenen. Deze voorraad noemen we de normale voorraad. Zie ook ‘Veiligheidsvoorraad’.
Normatieve kosten – mogen worden.
Normen (1) – Normen gaan nog een stap verder dan principes. Het zijn concrete gedragsvoorschriften (rechten, plichten en wetten) en zij geven de grenzen aan van toelaatbaar gedrag. Regels over
wat we moeten doen of moeten nalaten. Een voorbeeld van een norm is: Het aanvaarden van relatiegeschenken van meer dan honderd euro is ontoelaatbaar. Dit overschrijdt volgens de organisatie
dan de grens waarbij het voor sommige mensen moeilijk wordt om zich nog te gedragen naar de
waarde integriteit. Hoewel normen in veel situaties vanuit een oogpunt van veiligheid of zekerheid
nodig zijn, is het toch zaak het stellen van normen zo veel mogelijk te beperken. Een teveel aan normen leidt gauw tot bewustzijnsvernauwing en onfatsoen: ‘Als het niet verboden is, dan mag het’. Een
overdaad aan normen daagt mensen uit slimmer dan het systeem te zijn, wat dan weer leidt tot nog
meer normen. Normen krijgen dan een averechts effect. Met waarden en principes wordt een van
binnenuit geleefde gedragskwaliteit nagestreefd, met normen van buitenaf opgelegde regels.
Normen (2) – Normen zijn gedragsregels; opvattingen over hoe mensen zich in bepaalde situaties
wel en niet dienen te gedragen; ze regelen het dagelijks sociaal verkeer. Normen vormen de verbinding tussen de algemene waarden (zoals vrijheid, rechtvaardigheid) en de concrete gedragingen; het
zijn opvattingen over hoe men zich wel of niet moet gedragen in concrete omstandigheden. In bijna
alle samenlevingen komen normen voor als: je mag niet doden en je mag niet stelen. De belangrijkste normen zijn wetten en mores (zeden of morele normen). Joodse en christelijke normen zijn onder
meer weergegeven in de tien geboden, islamitische normen zijn beschreven in de Shania. Liberale,
socialistische en sociaaldemocratische normen zijn de (democratisch) vastgestelde regels zoals
grondrechten en wetten. Omdat ze zo belangrijk zijn voor het voortbestaan van een samenleving,
worden 'mores' later vaak in wetten gegoten en door formele instanties zoals politie en gerecht gecontroleerd en wordt bij niet-naleving gestraft. We kunnen kort zeggen dat alle normen voortkomen
uit religie of levensovertuiging.
Normen en waarden – Wanneer een norm gerechtvaardigd moet worden, dan wordt uiteindelijk een
beroep gedaan op een of meer waarden. Als de norm dat men zich aan de maximumsnelheid moet
houden verdedigd wordt, dan worden waarden als veiligheid en verantwoordelijkheid als legitimatie
gebruikt. Uit één waarde kunnen meestal meerdere normen worden afgeleid, die onderling zelfs
kunnen botsen. De waarde 'respect voor het menselijk leven' impliceert voor sommigen dat geweld
onder geen voorwaarde is toegelaten, anderen vinden dat wettige zelfverdediging daarmee te verenigen valt, nog anderen oordelen dat het bewust doden van mensen tijdens oorlogshandelingen met
die waarde overeenstemt. Het debat tussen voor- en tegenstanders van de legalisering van euthanasie of abortus levert een andere illustratie van hoe deze algemene waarde tot verschillende normen
leidt, naar gelang van de definitie die aan dit menselijk leven wordt gegeven.
Nosnippet metatag – De Nosnippet metatag is een stukje code die onder water (uit het zicht) in een
pagina geplaatst wordt en waarin aangegeven wordt dat zoekmachines geen snippet (=korte omschrijving) bij een zoekresultaat van die pagina mogen tonen. Zie voor meer info bij Metatags.
Not Safe For Work – Not Safe For Work is de volledige term voor de afkorting NSFW. Not Safe For
Work is een waarschuwing voor de surfer die vanaf een computer op het werk sites bezoekt. De
melding waarschuwt voor erotische content. Zie voor meer info NSFW.
Not Suitable For Work – Not Suitable For Work is de volledige term voor de afkorting NSFW. Not
Suitable For Work is een waarschuwing voor surfers die vanaf computers op hun werk sites bezoeken. De boodschap NSFW is een waarschuwing voor erotisch getinte content. Zie voor meer info
NSFW.
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Notaris – Een notaris is een openbaar onbezoldigd ambtenaar. Een notaris is bevoegd om notariële
akten op te maken, daarvan de dagtekening te verzekeren, de akten te bewaren en daarvan afschriften en uitreksels af te geven.
Notariskosten – Een notaris brengt kosten in rekening voor het opmaken van een hypotheekakte en
transportakte.
Notatiefout – In een onderzoek kunnen vele fouten worden gemaakt. Een ervan is de notatiefout. De
onderzoeker streept per ongeluk een verkeerd antwoord aan.
Notebook – Draagbare computer ter grootte van een A4¬formaat.
Notulist – Iemand die een kort verslag schrijft van wat tijdens een vergadering door iedereen is gezegd.
NOvAA: Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten (AA) – Nu opgegaan in het
NBA. Klik hier voor de website van het NBA.
Noydir metatag – De Noydir metatag is een stukje code die onder water (uit het zicht) in een pagina
geplaatst wordt en waarin aangegeven wordt dat zoekmachines geen titels en omschrijvingen uit de
Yahoo! directory mogen vermelden. De metatag wordt sinds februari 2007 onder andere ondersteund door Yahoo!. Een variant op de Noydir is de NOODP metatag waarbij je aangeeft dat een
zoekmachine geen omschrijving of titel uit de ODP webgids toont. Verder is er nog de nosnippet metatag waarmee je aangeeft dat je helemaal geen korte omschrijving bij de zoekmachine resultaten
wilt.
NRTO – Nederlandse Raad voor Training en Opleiding. Platform van aangewezen/erkende particuliere onderwijsinstellingen in Nederland.
NSFW – NSFW is de afkorting voor "Not Safe For Work" ofwel Not Suitable For Work en wordt vaak
gebruikt om aan te geven dat een bepaalde pagina niet geschikt is om tijdens je werk te openen.
Meestal wordt de term gebruikt om te waarschuwen voor erotisch getinte content. De afkortingen
wordt vaak gebruikt op normale sites om aan te geven dat een bepaalde link problemen kan veroorzaken. Diverse werkgevers hebben regels over het soort sites dat onder werktijd mag worden bekeken. Porno sites bezoeken staat soms letterlijk vermeld als reden om iemand op staande voet te ontslaan. De melding NSFW moet er voor zorgen dat een werknemer niet voor verrassingen komt te
staan en ongewild in aanraking komt met niet geschikte content. De afkorting NSFW wordt door de
weblog Geenstijl soms ook gebruikt voor "Not suitable for women". Andere varianten zijn "Not
Work-Suitable/safe (NWS), not school-suitable (NSS), Not Life Safe (NLS) en Not Mind Safe (NMS)
(voor shock sites).
NT2 – Nederlands als tweede taal.
Nuclidenclausule – Op vrijwel alle verzekeringen is schade als gevolg van atoomkernreacties uitgesloten. Wanneer de nuclidenclausule op de polis voorkomt is echter onvoorziene schade ten gevolge
van radioactieve nuclieden, die buiten een kerninstallatie worden gebruikt voor industriële-, commerciële-, medische-, wetenschappelijke- of particuliere beveiligingsdoeleinden gedekt, mits aan de
verzekerde de daarvoor relevante overheidsvergunningen zijn verleend.
Nulhypothese – Een nulhypothese is een stelling dat er geen verband is tussen twee verschijnselen
of dat een gevonden afwijking statistisch toeval is. De bedoeling van het onderzoek is bewijzen te
vinden dat de nulhypothese verworpen moet worden.
Nulmeting – Een meting van bepaalde factoren voor de start van een project. In de internetwereld
wordt er vaak voor een reclamecampagne of Zoekmachine optimalisatie traject een nulmeting gedaan zodat men weet waar men om dat moment staat. Aan het eind van het project kunnen daardoor de resultaten goed worden gemeten. Zie ‘Ex ante onderzoek’, ‘Effectmeting’.
Nulnummer – Een proefnummer van een nieuw tijdschrift. In tegenstelling tot een dummy is het
exemplaar geheel gedrukt zodat potentiële kopers/lezers het blad kunnen beoordelen. Bij de komende werkelijke uitgave kan met opmerkingen dan nog rekening worden gehouden.
Numerieke distributie – Het % van alle potentiële outlets dat product/merk voert. Kan maximaal
100% zijn. Als per verzorgingsgebied meer winkels/outlets worden ingeschakeld stijgt de numerieke
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distributie. Zie distributie-intensiteit, distributiespreiding en ongewogen distributie. Zie ‘Distributieintensiteit’, ‘Verkrijgbaarheid’.
Numerieke domeinnaam – Een numerieke domeinnaam is, zoals de term suggereert, een domeinnaam die op nummers is gebaseerd. Zo een domeinnaam bevat dan ook enkel cijfers maar ook koppeltekens, echter volgens voorschriften. Het koppelteken mag niet het eerste of laatste karakter zijn,
ook mag een koppelteken niet opgevolgd worden door een tweede koppelteken. Een numerieke
domeinnaam kan, net als gewone domeinnamen, exclusief de top level domein minimaal 2 tot
maximaal 63 karakters bevatten. Op dit moment is het wel mogelijk om alfanumerieke domeinnamen te registreren in Nederland, denk aan 9292ov.nl (een merk van de onafhankelijke informatiespecialist voor al het openbaar vervoer in Nederland), waarvan het telefoonnummer 0900-9292 is,
en de OV voor openbaar vervoer staat.
Nut – Het vermogen van een goed of dienst om menselijke behoeften te bevredigen.
NV – Zie ‘Naamloze Vennootschap’.
NVA – Nederlandse vereniging van assurantieadviseurs en financiële dienstverleners
NVGA – Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven
NVM – Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen
NVM
NVvA – Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen
NZa – Nederlandse Zorgautoriteit
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O
O.E.M. – Original Equipment Manufacturer. Een fabrikant die producten van andere fabrikanten in
het eigen product verwerkt.
Obductie – Zie ‘Sectieclausule’.
Object (1) – Een zaak. Een object is elk ding dat zich aan de menselijke zintuigen voordoet, of het is
een zaak, proces of persoon waarover men aan het spreken of denken is. Objecten kunnen zowel
werkelijk bestaand als denkbeeldig zijn.
Object (2) – Een IT-toepassing. Een object als IT-toepassing is een verzameling digitale gegevens die
bedoeld is om het gedrag van een object na te bootsen, vast te leggen en weer te geven. Een object
bestaat uit: 1) de gegevens om de toestand van het object vast te leggen en weer te geven; 2) de
instructies (eveneens digitale gegevens) om het gedrag van het object na te bootsen, vast te leggen
en weer te geven. Een object kan een wisselwerking hebben met de gebruiker via een gebruikersinterface en het kan via berichten communiceren met andere objecten. Objecten maken een nieuw
soort immaterieel product mogelijk. Tot nu toe zijn immateriële producten statisch opgebouwd uit
gegevens, zoals de tekst in boeken, beeldjes in een film en digitale gegevens in een database. De
beeldjes in een film kunnen door projectie wel dynamisch gedrag weergeven, maar dit levert bij iedere projectie hetzelfde gedrag op. Een immaterieel product dat is opgebouwd uit objecten, bevat als
gegevens ook de instructies voor zijn eigen gedrag. De gebruiker of het object zelf kunnen deze instructies wijzigen.
Objectief – Onbevooroordeeld.
Objectief criterium – Een norm om een gegeven aan te toetsen. Het objectieve karakter komt voort
uit het feit dat de norm buiten het gebied ligt waarvan het te toetsen gegeven afkomstig is.
Objectieve gegevens – Objectieve gegevens zijn alle gegevens die zich beperken tot feiten, waarnemingen en vaststellingen, zonder beïnvloed te zijn door individuele gevoelens of vooroordelen, of
gegevens die bij een voldoende grote steekproef van een doelgroep bekomen zijn en getoetst zijn
aan een aantal relevante criteria.
Objectieve rechtvaardiging – Rechtvaardiging die je als werkgever of pensioenuitvoerder kunt aanvoeren als je direct of indirect onderscheid hebt gemaakt in de pensioenregeling. Voordat er sprake
is van objectieve rechtvaardiging moet aan een aantal eisen worden voldaan.
Objectieve veiligheid – Het objectieve bestaan van slachtofferschap van misdrijven, rampen en ongevallen en die dus objectief kan gemeten worden.
Objectiviteit – Het onbevooroordeeld zijn.
Objectsubsidie – Objectsubsidie is een subsidie, die niet wordt verstrekt op basis van de kenmerken
van de eigenaar of gebruiker, maar op grond van de kenmerken van het gebouw.
Obligaties – Certificaten die aangeven werk bedrag geleend is aan een onderneming. Deze certificaten zijn overdraagbaar zodat degene die het geld heeft uitgeleend aan een onderneming de stukken
kan verkopen aan derden. Op het certificaat staat het interestpercentage vermeld en de wijze van
aflossen van de lening. Tegenwoordig zijn de obligaties vaak niet langer op papier, maar giraal.
Obligatoire herverzekering – Herverzekeringsovereenkomst waarbij tussen de verzekeraar en de
herverzekeraar is overeengekomen dat de verzekeraar alle verzekeringen van de in de overeenkomst
genoemde categorie (bijvoorbeeld alle brandverzekeringen op particuliere woonhuizen met een verzekerde bedrag tot maximaal € 3.000.000,-) gedurende de overeengekomen periode (meestal 1 jaar)
zal inbrengen in het herverzekeringscontract en dat de herverzekeraar al deze zaken zal accepteren,
e.e.a. voor het binnen het contract overeengekomen gedeelte.
OBM – Omzet-brutowinst-meters. Zie ‘Schapindelingssystemen’.
Observatie – Het verkrijgen van informatie door het waarnemen van de verschijnselen of personen
waarover men informatie nodig heeft. De geobserveerde weet niet dat wordt geobserveerd. Soms
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direct: passantenonderzoek, etalageonderzoek; soms indirect via meting van aankopen: retail store
audit.
Observatiemethode – Vorm van marktonderzoek bestaande uit het waarnemen van die verschijnselen waarover men informatie wil hebben. Zie ook ‘Registratiemethode’.
Observeren – In sommige beroepen moet je een vakkundig oordeel over iemand kunnen vellen. Dat
doe je door die persoon te observeren. Mensen die dat beroepshalve moeten kunnen, zijn bijvoorbeeld verpleegkundigen, medewerkers van kinderdagverblijven, maatschappelijk werkers, sociaalpedagogisch hulpverleners, leraren, psychologen en trainers. Maar ook selecteurs die sollicitanten
beoordelen, tijdens een sollicitatiegesprek of een assessment, moeten goed kunnen observeren.
Occurence beginsel – Begrip in gebruik bij aansprakelijkheidsverzekeringen. Wanneer het (loss) occurence beginsel van toepassing is betekend dit, dat er alleen dekking is wegens aansprakelijkheid voor
schade die zich manifesteert tijdens de polistermijn (zie ook 'claimsmade'). Het doet er daarbij niet
toe wanneer de schade feitelijk is veroorzaakt, met andere woorden: inloop (schade veroorzaakt
voor de aanvang van de contractsduur van de verzekering) is gedekt, uitloop (schade veroorzaakt
tijdens de contractsduur van de verzekering, maar pas gevorderd bij de verzekerde, c.q. gemeld bij
de verzekeraar, na afloop van de contractsduur) is uitgesloten, behalve voor letsel of materiële beschadiging, die tijdens de duur van de verzekering feitelijk is ontstaan.
Octrooi (1) – 1) Een recht dat door de overheid is toegekend aan een natuurlijk persoon of een
rechtspersoon is toegekend om met uitsluiting van andere personen of rechtspersonen een artikel te
maken of te verkopen. 2) Het recht om een uitvinding op het gebied van de nijverheid te mogen exploiteren. Eventueel kan men dit recht tegen financiële of materiële vergoeding overdragen aan een
ander, die daardoor een licentie bemachtigt. Octrooien behoren tot de immateriële vaste activa.
Synoniem: Patent.
Octrooi (2) – Het door de overheid verleend uitsluitend recht (gedurende zekere tijd, ca. 20 jaar) tot
het maken en verkopen van een (nieuw) product. Synoniem: Patent.
Octrooien – Het door de overheid verleend uitsluitend recht (gedurende zekere tijd) tot het maken
en verkopen van een (nieuw) product.
Odd pricing – Het vragen van oneven eindprijzen of niet ronde bedragen. De verkoopprijs wordt
afgerond op een oneven bedrag naar beneden bv. € 199,- in plaats van € 200,-. Zie ‘Psychologische
prijzen’.
Odd-even-pricing – Prijsvaststelling waarbij het getal als psychologische factor een rol speelt: sommige getallen blijken meer de kooplust op te wekken dan andere getallen. Ze bezitten de optische
illusie van 'goedkoop' te zijn. De gewoonte om prijzen aan te geven die eindigen op bijvoorbeeld het
cijfer 5 of 9, zoals: € 1,29 i.p.v. € 1,30 of € 1,25 i.p.v. € 1,23. Zie ‘Psychologische prijzen’.
Oerproducent – De producent van agrarische, visserij of mijnbouwproducten. De allereerste schakel
van de bedrijfskolom.
OESO/OECD – Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling/Organisations for Economic Co-operation and Development
Offensieve strategie – Strategie die tot doel heeft een marktpositie te veroveren/verdedigen met
een hoog marketingbudget.
Offer clause – De offer clause verplicht de verzekeringnemer om gedurende de in de clausule genoemde periode de verzekering jaarlijks per de vervaldatum opnieuw aan de verzekeraar(s) aan te
bieden. Aan deze verplichting komt een einde indien de verzekeraar(s) niet bereid is/zijn om de verzekering op dezelfde voorwaarden en tegen dezelfde premie voort te zetten. Ombudsman Financiële
Dienstverlening
Offerte – Voorstel, aanbieding.
Off-page-optimalisatie – ‘Off-page-optimalisatie’ is een ander woord voor ‘Off-site optimalisatie’, zie
aldaar.
Off-site optimalisatie – Off-site optimalisatie staat voor optimalisatie van een website waarbij er van
buiten af geoptimaliseerd wordt. Dit betekent dat de website zelf niet aangepast wordt. Het doel van
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off-site optimalisatie is het verhogen van een website of webpagina in de resultaten van een zoekmachine. Vaak heeft off-site optimalisatie direct te maken met de link populariteit van de betreffende website waarvoor geoptimaliseerd wordt.Link building is een voorbeeld van off-site optimalisatie.
In deze stap ga je links aanvragen bij andere relevante websites. Daarnaast kun je betaalde links laten
plaatsen in zoekmachines, directory's of websites. Indien deze methoden worden toegepast, kan de
ranking van je website verhoogd worden, aangezien de belangrijkheid van je website wordt afgemeten aan het aantal inbound links ofwel inkomende links van andere websites. Van belang is dat de
links die naar uw website worden gelegd, gerelateerd zijn aan de inhoud van uw website. Zoals de
term off-site optimalisatie suggereert, bestaat er ook een tegenhanger, namelijk on-site optimalisatie. Voor een goede strategie dienen deze beide methoden gecombineerd te worden.
Oldtimer – Een oldtimer is een klassiek voertuig waarvan het model al lange tijd niet meer gefabriceerd wordt. Bij een auto spreekt men doorgaans van oldtimer als deze periode meer dan 25 jaar is.
Voor andere voertuigen, zoals een bromfiets of een motorfiets rekent men een periode van meer
dan 30 jaar. Deze regeling is in 2008 aangepast. Op 1 januari 2012 wordt de vrijstellingsregeling voor
voertuigen van 25 jaar en ouder bevroren. Dit wil zeggen dat alle voertuigen met een constructiedatum (dit is niet de datum van eerste toelating) van na 31-12-1986 niet meer in aanmerking komen
voor vrijstelling. Per 1 jan. 2014 geldt de Vrijstelling motorrijtuigenbelasting vanaf 40 jaar. Voor motorrijtuigen van 40 jaar en ouder hoeft vanaf 1 januari 2014 geen motorrijtuigenbelasting te worden
betaald. Dit geldt voor benzine-, diesel- en LPG-oldtimers, motorfietsen, bussen, vracht- en kampeerauto's. Voor personen- en bestelauto's op benzine, motorfietsen, bussen en vrachtauto's die op
1 januari 2014 ouder zijn dan 26 jaar, maar nog geen 40 jaar, komt er een overgangsregeling in de
vorm van een kwarttarief. De datum voor eerste toelating is vanaf 1963 tot en met 1987. Deze voertuigen komen in aanmerking voor een kwarttarief in de MRB met een maximum van € 120,- per jaar
(€ 30,- per kwartaal). Voor motoren komt dat neer op ongeveer € 30,- per jaar. Voorwaarde is wel
dat er met deze voertuigen geen gebruik wordt gemaakt van de openbare weg in de maanden december, januari en februari. De huidige regels in de MRB over schorsing en evenementenregeling
blijven gewoon gehandhaafd. Wel geldt het afgetopte kwarttarief voor minimaal één kalenderjaar,
zodat niet in een en hetzelfde jaar van zowel de schorsingsregeling als het kwarttarief gebruik gemaakt wordt. Deze overgangsregeling loopt af in 2028. Voor dieselauto's en auto's met een ingebouwde LPG-installatie geldt géén overgangsregeling. Voor personen- en bestelauto's van dit type
die jonger zijn dan 40 jaar, is dus vanaf 2014 het volle MRB-tarief verschuldigd. Als een auto met een
ingebouwde LPG-installatie weer in originele staat wordt hersteld, kan daarvoor de overgangsregeling voor benzineauto's gelden.
Oligopolie – Dit is marktvorm waarbij weinig aanbieders optreden, die door hun geringe aantal duidelijk de gevolgen van elkaars acties ondervinden. Er is dus sprake van een hoge concentratiegraad.
Oligopolie, heterogeen – Marktvorm met weinig aanbieders van soortgelijke waar, die op elkanders
marketinghandelen reageren.
Oligopsonie – Een marktsituatie met slechts enkele vragers.
Ombudsman Financiële Dienstverlening – Persoon die als onderdeel van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening een klacht of geschil betreffende onder meer een aangesloten verzekeraar
of tussenpersoon tracht op te lossen door bemiddeling.
Ombudsman Levensverzekering – Hier kun je terecht met klachten over een levensverzekeringsmaatschappij.
Ombudsman Pensioenen – De Ombudsman Pensioenen is een onafhankelijke persoon die tot taak
heeft klachten en geschillen inzake de uitvoering van het pensioenreglement van een pensioenfonds
dat is aangesloten bij de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen of de Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen op te lossen via de weg van bemiddeling.
Omgaan met details – Langdurig en effectief kunnen omgaan met details. Volledig werken zonder
veel fouten.
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Omgaan met macht – In een organisatie speelt macht altijd een rol. De directie heeft macht; een
manager heeft macht. Maar een gewone werknemer, heeft die eigenlijk macht? Als hij die niet heeft,
kan hij die dan toch verkrijgen?
Omgaan met weerstand – Mensen houden niet zo van veranderingen. Ze doen er soms alle moeite
voor om bij hun oorspronkelijke standpunt te blijven en de dingen bij het oude te laten. Dat gesputter is niet altijd onterecht. Misschien is jouw idee gewoon een slecht idee. Vaker nog hebben mensen
niet zozeer weerstand tegen jouw idee, maar voelen ze zich overvallen. In welke situaties kun je
weerstand verwachten en hoe ga je ermee om?
Omgaan met werkdruk – Kunnen omgaan met werkdruk, stressoren herkennen en stress hanteren
zowel bij te veel als bij te weinig werkzaamheden. Kun je dit heel goed, wordt wel gezegd dat je snel
kunt schakelen.
Omgeving (1) – Marketing. Vanuit de optiek van een marketeer: alle partijen en ontwikkelingen die
niet beheerst kunnen worden, maar waarmee wel rekening gehouden moet worden.
Omgeving (2) – Van een bedrijf. De omgeving van een bedrijf is de kring van externe relaties waarin
een bedrijf zich beweegt. De omgeving omvat onder andere klanten, leveranciers, concurrenten,
partners, de overheid, maatschappelijke instanties en de media.
Omgevingsanalyse – Bestudering van alle omgevingsfactoren die van invloed kunnen zijn op het
commerciële beleid.
Omgevingsbewustzijn – Laten blijken goed geïnformeerd te zijn over organisatorische, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren (binnen of buiten de organisatie).
Gedragsbeschrijvingen: a) Is op de hoogte, met voor het werkterrein, relevante externe ontwikkelingen. b) Weet politieke en/of maatschappelijke ontwikkelingen te integreren in het dagelijkse werk. c)
Kent de trends en ontwikkelingen in de markt en de betekenis hiervan voor de organisatie. d) Heeft
een goede antenne voor de omgevingsfactoren die van invloed kunnen zijn op het huidige beleid.
Omgevingsfactoren (1) – Factoren die van invloed kunnen zijn op het commerciële beleid, maar die
niet of slechts in beperkte mate door de ondernemer beïnvloed kunnen worden.
Omgevingsfactoren (2) – We maken een onderscheid tussen: 1) marketingomgeving: de 'buitenwereld' neemt bij de onderneming een belangrijke plaats in. De omgeving bepaalt de overlevingskansen
en de bedreigingen voor de onderneming. We onderscheiden de micro- omgeving, de publieksgroepen en de macro-omgeving; 2) micro-omgeving: deze wordt gevormd door die organisaties die een
direct belang hebben bij de onderneming en waarmee de marketingleiding bij wijze van spreken
dagelijks rekening houdt. Componenten zijn: de onderneming zelf, toeleveranciers, concurrenten,
handelsbedrijven, handelstussenpersonen, dienstverleners en afnemers; 3) publieksgroepen: groepen mensen die een huidig of potentieel belang hebben in de wijze waarop de onderneming haar
doelstellingen formuleert en de wijze waarop ze deze weet te realiseren; 4) macro-omgeving: de
macro-omgeving bestaat uit een groot aantal niet door de ondernemer te beïnvloeden factoren, die
zowel kansen als bedreigingen voor de onderneming betekenen: demografische omgeving, culturele
omgeving, economische omgeving, natuurlijke omgeving, technologische omgeving, politieke en
wettelijke omgeving.
Omkatten – Het voorzien van een gestolen auto van een nieuwe identiteit, bestaande uit de gegevens van een auto die technisch total loss werd verklaard. Hiertoe worden o.m. autowrakken met
een intact chassisnummer en met kentekenpapieren.
Omkeerregel (1) – Een bepaling in de Wet op de Loonbelasting op grond waarvan aanspraken die
berusten op een pensioenregeling respectievelijk op de levensloopregeling niet tot het loon behoren.
De omkeerregel heeft tot gevolg dat geen belasting wordt geheven over de opbouw in de levensloopregeling respectievelijk de pensioenaanspraken, maar als de gespaarde tegoeden.
Omkeerregel (2) – Normaal wordt alles wat je uit je dienstverband krijgt belast. Bij pensioen is dat
anders. Niet de pensioenpremies behoren tot het fiscaal belastbare loon, maar de pensioenuitkeringen. Dit betekent dat niet de pensioenaanspraak wordt belast, maar de te zijner tijd te ontvangen
pensioenuitkering.
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Omkeringsregel – Een uit de redelijkheid en billijkheid voortvloeiende bewijsregel. Indien door een
onrechtmatige gedraging of tekortkoming het risico van het ontstaan van schade in het leven is geroepen, en dat risico zich vervolgens verwezenlijkt, is in beginsel het causaal verband tussen die gedraging en de schade gegeven, tenzij de aangesprokene aannemelijk maakt geen schuld te hebben.
Omloopsnelheid – Het aantal malen per jaar dat eenzelfde inkoop investering de brutohandelsmarge
verdient. Als zodanig is het een instrument voor kostenbewaking, assortimentsbepaling en winkelindeling. De formule luidt: jaaromzet tegen inkoopprijzen x gemiddeld aanwezige voorraad tegen inkoopprijzen.
Omloopsnelheid debiteuren – Zie ‘Kengetallen’.
Omloopsnelheid kapitaal – Financieel kengetal om de activiteit van een onderneming aan te geven.
Te berekenen door de jaaromzet te delen door het geïnvesteerde vermogen (= kapitaal).
Omloopsnelheid totaal vermogen – Het aantal keren per jaar dat het totaal vermogen wordt omgezet. Formule: (omzet) / (totaal geïnvesteerd vermogen).
Omloopsnelheid vermogen – Zie ‘Kengetallen’.
Omloopsnelheid voorraad – Zie ‘Kengetallen’.
Omlooptijd – Het aantal maanden dat de winkel met een bepaalde voorraad 'vooruit' kan. De formule luidt: 12 / omloopsnelheid. Zie ‘Kengetallen’.
Omlooptijd vermogen – Het jaar uitgedrukt in dagen of maanden gedeeld door de omloopsnelheid
van het vermogen.
Omnibus-enquête – Een onderzoek wordt verricht voor meer dan één opdrachtgever. Het initiatief
kan bij het marktonderzoekbureau liggen: men heeft een opdrachtgever die een beperkt aantal vragen heeft. Men zoekt vervolgens een opdrachtgever die ook een beperkt aantal vragen heeft. Het
onderzoek wordt dan voor beiden uitgevoerd met uiteraard voor ieder van de opdrachtgevers lagere
kosten. Bij multi sponsored onderzoek krijgt een opdrachtgever alleen antwoorden op de gestelde
eigen vragen en bij multi client onderzoek kan elke opdrachtgever alle uitkomsten kopen. De kosten
worden door de opdrachtgevers gezamenlijk betaald.
Omnibusrisico – Een in de brandverzekeringsbranche gebruikte term ter aanduiding van een gebouw
of complex van gebouwen waarin verschillende bedrijven van diverse eigenaren zijn ondergebracht.
Omslag – Bijdrage die door onderlinge waarborgmaatschappijen van de leden wordt geheven. Wordt
berekend door de geleden schaden en de administratie- en andere kosten over de aangesloten deelnemers te verdelen. De totale omslag bestaat veelal in een voorschotheffing aan het begin van het
boekjaar teneinde de lopende uitgaven te financieren.
Omslagheffing – De omslagheffing is de heffing die door de waterschappen aan de eigenaren van
onroerende zaken wordt berekend om de kosten voor het kwantiteitsbeheer en de waterkering te
dekken.
Omslagpremie – De premie die door een Onderlinge Verzekeringsmaatschappij in rekening gebracht
wordt aan haar verzekerden (hier leden genoemd) en die bestaat u¡t een voorschotpremie, aan het
eind van het verzekeringsjaar gevolgd door een naheffing of restitutie, afhankelijk van het resultaat
binnen de portefeuille van de Onderlinge. In veel gevallen wordt de mogelijkheid van naheffing niet
meer toegepast of sterk beperkt, hetgeen mogelijk is dankzij doeltreffende herverzekeringen. Steeds
vaker wordt ook de restitutiemogelijkheid achterwege gelaten en wordt gewerkt met een vaste premie.
Omslagstelsel – Financieringsstelsel waarbij de uitkeringen in beginsel worden betaald uit de in dezelfde periode ontvangen pensioenpremies. Er is geen opbouw van pensioenvermogen en houdt een
zeer grote mate van solidariteit in. Het omslagstelsel is echter gevoelig voor demografische veranderingen. Als de bevolking vergrijst, verandert de verhouding tussen gepensioneerden en werkenden.
Werkenden moeten meer gepensioneerden onderhouden, dus de premie stijgt. De Pensioenwet
staat het omslagstelsel voor pensioenaanspraken niet toe. Zie ook ‘Kapitaaldekkingsstelsel’.
Omspanningsvermogen van de leiding – Het omspanningsvermogen is het aantal ondergeschikten
waaraan een leidinggevende nog effectief leiding aan kan geven. Onder effectief leiding geven verUitgeverij Streutker
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staan we zodanig leidinggeven dat het doel tegen zo laag mogelijke kosten, met optimaal gebruik van
middelen gerealiseerd wordt. Het gaat hier dus om wat kan, niet om feitelijke aantallen. In de praktijk heeft een leidinggevende vaak veel meer mensen onder zich dat hij zou kunnen, wil hij effectief
leiding geven. Zie ook ‘Span of control’.
Omsteltijd – De tijd die nodig is om een machine geschikt te maken t.b.v. fabricage van een nieuwe
serie producten.
Omvangskorting (1) – Hiermee wordt de korting bedoeld die de verzekeringnemer ontvangt op de
premie bij collectieve verzekeringen. Doordat de verzekeraar een omvangrijk premievolume binnenkrijgt waartegenover, in vergelijking met individuele verzekeringen, relatief weinig kosten staan, kan
hij deze omvangskorting geven.
Omvangskorting (2) – Korting die door levensverzekeringsmaatschappijen op premies voor pensioenverzekeringen wordt verleend. De korting afhankelijk van de omvang van de desbetreffende pensioenvoorziening.
Omzet (1) – 1) Verkoopwaarde van de afzet na aftrek van de rabatten: afzet x consumentenverkoopprijs excl. BTW [euro/periode] {Interne Verslaggeving, Externe Verslaggeving en Fiscale Economie}
bedrijfseconomische-modellen.nl. Synoniem: netto-omzet. 2) Verkoopwaarde vóór aftrek van de
rabatten en kortingen: afzet x adviesprijs excl. BTW {Bedrijfsadministratie}. Synoniemen: opbrengst
verkopen en bruto-omzet. 3) Verkoopwaarde waarin geabstraheerd is van rabatten, kortingen en
BTW {Micro-economie}. Synoniem: totale opbrengsten ofwel TO. 4) Misconceptie: afzet. N.B. Enerzijds gebruiken bedrijfseconomen de term ‘omzet’ in de betekenis van bruto-omzet, zodat inzicht
verkregen wordt in de verkoopwaarde en de kortingen die gegeven zijn en anderzijds in de betekenis
van netto-omzet, omdat de BTW altijd over de omzet na aftrek van kortingen gaat.
Omzet (2) – Dit is de totale waarde (totale opbrengst) van de verkopen (afzet) in een bepaalde periode. In formule vorm: TO = p × q ; waarin TO de omzet of totale opbrengst is en q de afzet; ook wel
omzet = verkochte hoeveelheid (= afzet) × de prijs per eenheid product.
Omzet per vierkante meter – Quotiënt van de omzet en het aantal vierkante meters.
Omzet tegen gemiddelde prijs – De afzet in hoeveelheden aan een klant per type product vermenigvuldigd met de gemiddelde prijs per type, die in de beschouwde periode werd gerealiseerd over alle
klanten gezamenlijk.
Omzetaandeel – Indicatie voor de sterkte van de positie in de betreffende winkels, nl. de omzet van
een bepaald merk gezien in verhouding tot de totale omzet in dat type product in de betreffende
winkels.
Omzetbelasting (OB) – Belasting over de netto-omzet. Het principe is dat een onderneming bij inkoop BTW betaalt en bij verkoop over haar hele netto-omzet BTW in rekening brengt. Vervolgens
draagt zij het saldo van deze twee bedragen af aan de overheid. Misconceptie: belasting over de
omzet, want bij omzet gaat het over bruto-omzet, dat wil zeggen de omzet voor aftrek van kortingen.
Omzetbelasting wordt ook wel BTW genoemd: Belasting over Toegevoegde Waarde. Dit is een omzetbelasting die de overheid heft op de levering van producten en diensten. Deze belasting is inbegrepen bij de prijs die de consument moet betalen. Uiteindelijk is het de consument die betaalt, want
de ondernemer is verplicht het vereiste BTW-percentage over door hem geleverde goederen en/of
diensten aan de consumenten door te berekenen. Deze ontvangen omzetbelasting minus de betaalde omzetbelasting bij inkoop (zogenaamde voorbelasting) moet hij aan de Belastingdienst afdragen.
Wanneer de voorbelasting hoger was dan de ontvangen BTW, betaalt de Belastingdienst dit verschil
aan de ondernemer terug.
Omzetbonus – Korting wegens (een) grote afname, die pas na afloop van een bepaalde periode
wordt verstrekt (ontvangen) als het totaal van de goederentransacties in die periode boven een bepaald bedrag ligt. Zie ‘Prijskortingen’.
Omzetconcentratiekromme – Curve waarbij de relatie tussen het aantal distribuanten in de branche
(cumulatief voorgesteld naar afnemende grootte) en de gecumuleerde omzet in het product wordt
weergegeven.
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Omzetdoelstellingen in het kader van het prijsbeleid – Veel ondernemingen streven naar vergroting
van de omzet, hetgeen niet tot vergroting van de winst hoeft te leiden. Omzet als doelstelling komt
meestal tot uitdrukking in het streven naar een bepaald marktaandeel of vergroting van het
marktaandeel. Een hoog marktaandeel wordt gezien als een voorsprong op de concurrentie op kostengebied en dus als een goede uitgangspositie om op de lange termijn winst te behalen. Dat deze
ondernemingsdoelstelling hier als prijsdoelstelling wordt genoemd, komt omdat deze via het prijsbeleid kan worden gerealiseerd: via lage prijzen een zo groot mogelijke omzet binnenhalen.
Omzetmaximalisatie – Ondernemingsdoelstelling. Het bedrijf streeft hierbij naar een zo groot mogelijke omzet.
Omzetpolis – Vorm van een contractverzekering waarin een goederentransportverzekering gegoten
kan worden. Gedekt worden gedurende een bepaalde periode, meestal 1 jaar doorlopend, alle
transporten van de in de polis omschreven soorten goederen binnen een bepaald geografisch gebied
(in de regel maximaal het vasteland van Europa) en tot een maximum per vervoermiddel. Aan het
begin van ieder verzekeringsjaar wordt er een voorschotpremie in rekening gebracht terwijl aan het
eind van het verzekeringsjaar naverrekening plaatsvindt op basis van de werkelijk vervoerde omzet.
Omzetpotentieel – Omzetmogelijkheden voor een bepaald artikel, een artikelgroep of een onderneming op basis van omvang verzorgingsgebied en gemiddelde bestedingen.
Omzetpotentieel – Omzetmogelijkheden voor een bepaald artikel, een artikelgroep of een onderneming op basis van omvang verzorgingsgebied en gemiddelde bestedingen.
Omzetprovisie – Deel van de beloning van een vertegenwoordiger, een percentage van de gerealiseerde omzet.
Omzetsnelheid – Dit is hetzelfde als de omloopsnelheid, maar nu gerekend tegen verkoopprijzen. De
formule luidt: jaaromzet tegen verkoopprijzen / gemiddeld aanwezige voorraad tegen verkoopprijzen. 1) Financieel kengetal. Kan worden berekend door de inkoopwaarde van de omzet te delen door
de gemiddelde voorraad. 2) Tempo waarin een zekere omzet wordt bereikt. Goederen die vlot worden verkocht hebben een hoge omzetsnelheid. Zie ‘Kengetallen’.
Omzetting – Zie ‘Conversie’.
Omzettingskosten – Omzettingskosten wordt ook wel oversluitprovisie genoemd. Maar deze provisie
wordt door banken in rekening gebracht bij het opnieuw afsluiten van een hypotheek (tegen een
lagere rente). Als een hypotheek alleen in een andere vorm wordt omgezet, spreekt men van omzettingskosten.
On pack – Vorm van consumentenpromotions. Het gratis aanbieden van artikelen direct bij aankoop
hetzij als verpakking hetzij als kleinigheid van geringe waarde.
Onaanvaardbaar Verklaren – Als een minister over een ingediende motie of een voorgesteld amendement, nog vóór motie of amendement door de meerderheid van De Kamer is aangenomen, zegt
dat hij dit onaanvaardbaar vindt, dan kan dit betekenen dat de minister opstapt als de Kamer de motie of het amendement aanneemt. Zie ook de portefeuillekwestie.
Onafhankelijke steekproef – Steekproef die los staat van andere steekproeven die uit dezelfde populatie zijn getrokken. Staat tegenover afhankelijke steekproef.
Onafhankelijke tussenpersoon – Een tussenpersoon die zijn advisering en dienstverlening uitsluitend
gestalte geeft volgens zijn eigen inzichten en zijn bedrijf uitoefent zonder enige binding aan of afhankelijkheid van een andere partij, dit in tegenstelling tot een 'captive agent' waarin een verzekeringsmaatschappij een financieel belang heeft.
Onafhankelijkheid – Onderneemt acties die meer gebaseerd zijn op eigen overtuigingen dan op een
verlangen om een ander een plezier te doen. Zelfstandig een mening of oordeel vormen of actie ondernemen, zonder zich te laten beïnvloeden door anderen. Vaart een eigen koers. Gedragsbeschrijvingen: a) Brengt eigen voorstellen of mening in, ook als bekend is dat anderen hiervan nog overtuigd moeten worden. b) Volgt een aanpak waarin hij gelooft, ook als anderen bezwaar maken. c)
Laat zich in zijn denken en doen meer leiden door de eigen mening dan door wat anderen vinden.
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Onafhankelijkheid – Zelfstandig een mening of oordeel vormen of actie ondernemen, zonder zich te
laten beïnvloeden door anderen. Een eigen koers varen.
Onbelaste prestaties – Een prestatie is niet belast in Nederland, als een levering of dienst niet wordt
geleverd/verleend in het kader van de onderneming of de plaats van levering of de plaats van dienst
niet in Nederland ligt. De prestatie kan in het buitenland belast zijn.
Onbepaalde vrouw – Term bij weduwepensioen. Het pensioen wordt verzekerd ten behoeve van de
vrouw met wie de man op het moment van overlijden gehuwd blijkt te zijn, ongeacht haar leeftijd.
Onbewoonde staat – Een huis is meer waard als het in onbewoonde staat wordt aangeboden, dan
wanneer het bewoond wordt. Dan kan de koper er immers direct zelf in gaan wonen. In veel gevallen
houdt men 60% van de vrije verkoopwaarde aan als waarde in bewoonde staat.
Onbezwaard eigendom – Onbezwaard eigendom is een eigendom dat niet met enig recht belast is.
Voorbeelden van deze rechten zijn het huurrecht of hypotheekrecht.
Onderbezetting – Situatie waarbij de beschikbare capaciteit niet ten volle wordt benut.
Onderbezettingsverlies – Zie ‘Bezettingsverlies’.
Onderhandelen – Optimale resultaten boeken bij gesprekken met tegenstrijdige belangen, zowel op
inhoudelijk gebied als op het gebied van het goed houden van de relatie.
Onderhands – Onderhands is een actie, waarbij er geen tussenkomst van een notaris is. De partijen
maken onderling een akte op en daarbij wordt geen notaris ingeschakeld.
Onderhandse aanbesteding – Aanbesteding, waarbij slechts een beperkt aantal gegadigden wordt
uitgenodigd.
Onderhandse aanbesteding – Bij een onderhandse aanbesteding vraagt u enkele door u geselecteerde aannemers om een offerte. U meldt dit ook aan alle partijen en stelt hen bij voorkeur op hetzelfde moment het bestek ter beschikking. Voordat u de opdracht gunt aan één van de inschrijvers
(bijvoorbeeld de goedkoopste), kunt u nog onderhandelen over bepaalde zaken. U geeft de opdracht
vervolgens aan de inschrijver die de beste aanbieding voor u heeft.
Onderhandse akte (1) – Een niet-authentieke akte, doorgaans een door of voor de betrokken partij(en) opgemaakt en ondertekend schriftelijk stuk, dat als bewijs kan dienen. De kan hierbij worden
overgeslagen. Zie ook ‘Akte’, ‘Authentieke akte’.
Onderhandse akte (2) – Een onderhandse akte is een akte die is opgesteld zonder tussenkomst van
een notaris. Deze aktes worden in veel gevallen toch bij de notaris getekend als de hypotheek passeert. Voorbeelden van deze aktes zijn een depotakte of een verpanding van rechten uit een levensverzekering.
Onderhandse lening – Lening van de ene particulier aan de andere. NB. In dit geval vallen de banken
niet onder de term ‘particulieren’.
Onderhandse verkoop – Een onderhandse verkoop is de verkoop van een pand op de vrije markt.
Onderhandse verkoopwaarde – De onderhandse verkoopwaarde wordt ook wel de vrije verkoopwaarde genoemd. Dit is de waarde die de woning heeft in het normale handelsverkeer, wanneer
deze niet verhuurd en leeg wordt opgeleverd.
Onderhuur – Zie ‘Wederverhuur’.
Onderliggende waarde – De onderliggende waarde is geen waarde, maar een waardeobject. Het
gaat om een waardeobject (aandelen, valuta’s, goud e.d.) dat onderwerp is voor het verwerven van
een optie.
Onderling afgestemde feitelijke gedragingen – Een vorm van coördinatie tussen ondernemingen die,
zonder dat het tot een eigenlijke overeenkomst komt, de risico’s van de onderlinge concurrentie wel
bewust vervangt door een feitelijke samenwerking.
Onderlinge verzekering – Wijze van verzekeren, gebaseerd op het beginsel dat de verzekerden de
door hen geleden schaden gezamenlijk dragen. De daartoe gebruikte rechtsvorm is die van een onderlinge (of wederkerige) waarborgmaatschappij. Zie ook ‘Omslag’.
Onderlinge Waarborgmaatschappij – Een vereniging die zich ten doel stelt met haar leden verzekeringsovereenkomsten te sluiten in het verzekeringsbedrijf, dat zij te dien einde ten behoeve van haar
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leden uitvoert (artikel 2:53 lid 3 BW). Onderlinge waarborgmaatschappijen werken vaak regionaal
en/of gericht op een specifieke doelgroep. Om te voorzien in de voor expansie benodigde kapitaalbehoefte zijn grote, van oorsprong onderlinge waarborgmaatschappijen omgevormd tot NV's. Veel
onderlingen werken met een omslagpremie maar een toenemend aantal gaat over een systeem van
vaste premies.
Ondernemer – Als zelfstandig ondernemer moet je vaak zelf voor je oudedagsvoorziening zorgen. Zie
ook Zelfstandige.
Ondernemerschap – Signaleren van kansen in de markt, zowel voor bestaande als nieuwe producten
of diensten. Daar naar handelen en daarbij risico`s durven nemen met het oog op uiteindelijk voordeel voor het geheel. Speelt voortreffelijk in op concurrentie van andere politieke partijen. Anticipeert op mogelijkheden in de „kiezersmarkt‟. Is constant uit op vergroting van het politieke draagvlak en nieuwe activiteiten. Brengt constant nieuwe leden aan. Heeft visie en is zeer gedreven.
Ondernemersrisico (1) – Een in het kader van de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven gehanteerd begrip: het risico dat de zogenaamde primaire verbintenis - de overeengekomen prestatie
of levering - alsnog of opnieuw moet worden verricht. De daarmee gepaard gaande kosten zijn niet
gedekt onder een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven.
Ondernemersrisico (2) – Het ondernemersrisico is een risico dat bewust wordt opgeroepen met de
bedoeling een positieve uitkomst (winst) te realiseren, maar met de kans op een negatieve uitkomst
(verlies). Deze risico's worden ook wel 'speculatief risico' of 'dynamisch risico' genoemd en zijn in het
algemeen niet verzekerbaar.
Onderneming (1) – 1) Een onderneming is een organisatie (bedrijfshuishouding) bestaande uit een of
meer bedrijfshuishoudingen met het doel via de maatschappelijke voortbrenging winst te maken. 2)
Activiteit van grote omvang die zekere risico’s met zich draagt.
Onderneming (2) – Een onderneming wordt ook wel een bedrijf genoemd en is er op gericht om
winst te maken. Binnen een onderneming is het streven naar winst het belangrijkste doel. Om dit
doel te bereiken werken ondernemers zo efficiënt mogelijk. Hierbij letten zij vooral op de prijs van de
inkoop, de plaats van hun bedrijf, het product dat ze verkopen en de promotie om hun product onder de aandacht te brengen. Tegenwoordig speelt duurzaam ondernemen een steeds belangrijkere
rol binnen de ondernemerswereld. Een product dat duurzaam is ontwikkelt, voegt extra waarde toe.
Er bestaan vier verschillende ondernemingen, waarvan de eenmanszaak, ook wel zelfstandige zonder
personeel (zzp) genoemd, er een is. Een onderneming met meerdere eigenaren staat beter bekend
als een vennootschap onder firma (vof). Als een bedrijf in de vorm van een rechtspersoon wordt geleid spreken we van een besloten vennootschap (bv) of een naamloze vennootschap (nv).
Ondernemingsdoel – Veelal in één adem genoemd met doelstelling. Doel is datgene wat men wil
bereiken. We kennen in feite drie ondernemingsdoelstellingen: winst, groei en continuïteit. Doelstelling is de kwantificering van het doel.
Ondernemingsdoelstellingen – De meer concrete resultaten die een onderneming binnen haar
maatschappelijke functie nastreeft, waar onder: 1) winst, al dan niet in procenten van de omzet; 2)
een return on investment; 3) groei in omzet, afzet of winst; 4) flexibiliteit; 5) continuïteit.
Ondernemingsgroeistrategieën – Er zijn verschillende strategieën voor de onderneming om te groeien. H.I. Ansoff onderscheidde als eerste vier groeistrategieën: 1) Marktpenetratie: het streven naar
omzetvergroting door opvoering van het verbruik in de huidige markten, het aantrekken van nietgebruikers, het ontwikkelen van nieuwe gebruiksmogelijkheden of het aantrekken van klanten van
concurrenten. 2) Marktontwikkeling: het streven naar omzetvergroting door het huidige product te
introduceren op nieuwe marktsegmenten of geografisch nieuwe markten. 3) Productontwikkeling:
het streven naar omzetvergroting door het introduceren van nieuwe producten op de huidige markten. 4) Diversificatie: de onderneming zoekt omzetvergroting met nieuwe producten op nieuwe
markten. We onderscheiden drie vormen: . concentrische diversificatie: nieuwe producten vertonen
qua technologie en/ of marketing grote verwantschap met huidige producten: a) horizontale diversificatie: nieuwe producten vertonen geen technologische verwantschap met huidige producten maar
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wel marketingverwantschap; b) conglomerate diversificatie: nieuwe producten hebben geen enkele
verwantschap met huidige producten. 5) Naast de vier groeistrategieën van Ansoff is er nog een
groeistrategie: de integratie. Hiermee wordt bedoeld een wijze van groeien door uitbreiding van de
activiteiten binnen de bedrijfskolom. We onderscheiden: a) verticale achterwaartse integratie (van
de consument af): activiteiten van de voorgaande schakel in de bedrijfskolom worden overgenomen;
b) verticale voorwaartse integratie (naar de consument toe): activiteiten van de volgende schakel van
de bedrijfskolom worden overgenomen; c) horizontale integratie: activiteiten van een concurrent in
dezelfde schakel worden overgenomen.
Ondernemingsmissie – Eng.: Business we are in. In het strategisch planningsproces wordt in de eerste fase, de bepaling van de huidige situatie, ook nagedacht over de ondernemingsmissie. Deze geeft
aan wat het werkterrein van de onderneming in de toekomst zal moeten zijn. Markten, behoeften en
technologieën zijn termen waarmee dit werkterrein wordt omschreven.
Ondernemingspensioenfonds – Een aan één of meer ondernemingen verbonden pensioenfonds.
Ondernemingspensioenfondsen hebben vrijwel altijd de rechtsvorm van een stichting.
Ondernemingsraad (OR) – 1) Overlegorgaan in een onderneming om de belangen van het personeel
te behartigen, althans voor zover het gaat om de invloed van het personeel op de besluitvorming in
de onderneming. 2) Overlegorgaan in een bedrijf (ongeacht of het op een onderneming is) om de
belangen van het personeel te behartigen. 3) Overlegorgaan in een organisatie groter dan 50 personen (ook als het een ministerie of andere niet-bedrijfsmatige organisatie is).
Ondernemingsvorm – Een ondernemingsvorm is de juridische vorm waarin een ondernemer de onderneming in stand houdt waarmee hij aan het economisch verkeer deelneemt. Dit kan in de vorm
van een natuurlijk persoon (eenmanszaak, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap)
of een rechtspersoon (BV of NV).
Onderpand – Een onderpand is een object dat iemand die iets leent of huurt achterlaat bij de eigenaar om zo te waarborgen dat het geleende goed terugkomt. Ook een woning of een ander onroerend goed kan als onderpand beschouwd worden in het geval van een hypotheek. Op deze manier
heeft de eigenaar van het geld een garantie dat hij zijn geld terug krijgt en kan hij, in het geval van
een hypotheek bijvoorbeeld, een lagere prijs rekenen, omdat hij minder risico loopt.
Ondersterfte – In de levensverzekeringsbranche gebruikte term ter aanduiding van een waargenomen geringere sterfte dan op grond van de gebezigde sterftetafel werd verwacht. Ondersterfte bij
overlijdensverzekeringen voordelig is in het voordeel van de verzekeraar en in zijn nadeel bij lijfrenten en bij verzekeringen bij leven. Zie ook ‘Oversterfte’.
Ondersteunende processen – Zijn gericht op het scheppen van voorwaarden om de primaire processen mogelijk te maken. We kunnen deze ondersteunende processen onderbrengen in de PIOFAMfuncties: personeel, informatisering, organisatie, financiën, administratie en middelen.
Onderverdeling – Uitsplitsing.
Onderverhuur – Zie ‘Wederverhuur’.
Onderverzekering – Van onderverzekering is sprake wanneer de werkelijke waarde van het verzekerde object vlak voor de schadegebeurtenis hoger is dan het verzekerde bedrag. Bij een totaalschade wordt het verzekerd bedrag uitgekeerd. Bij een deelschade wordt, gebruikmakend van de formule
(werkelijke waarde : verzekerd bedrag) x schadebedrag = uitkering, de schade vergoed in dezelfde
verhouding als waarin het verzekerd bedrag zich verhoudt tot de werkelijke waarde, hetgeen tot een
lager bedrag leidt dan de schade. Onderverzekering kan worden tegengegaan door de verzekerde
objecten te laten taxeren door een deskundige. Ook het opnemen van een indexclausule vermindert
de kans op onderverzekering, terwijl bij een inboedelverzekering door de verzekeraar wordt afgezien
van de toepassing van onderverzekering wanneer het verzekerd bedrag met behulp van een inboedelmeter tot stand gekomen is.
Ondervraagde – Ook ‘Geïnterviewde’, ‘Informant’, ‘Respondent’, ‘Geënquêteerde’.
Onderwijsnummer – Met behulp van het onderwijsnummer kan de individuele onderwijsloopbaan
van deelnemers worden gevolgd, ook wanneer zij die tussentijds onderbreken
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Onderzetting – Onderzetting is het beschikbaar stellen van onroerend goed als onderpand.
Onderzoek – Zie ‘Research’.
Onderzoek van de verkoopgolf – Zie ‘Markttests’.
Onderzoekprobleem – Zie ‘Formulering van het onderzoekprobleem’.
Onderzoeksvoorstel – Een offerte door het marktonderzoekbureau. Onderdelen zijn: probleemstelling opdracht, probleemanalyse, onderzoekopzet, steekproefvoorstel, kosten, levertijd e.a.
One stop shopping – Het streven van de consument om alles in een gang te kopen.
One way link – One way link staat vrij vertaald voor eenrichtingslink, waarmee een hyperlink bedoeld
wordt die als het ware maar een richting op wijst. Het gaat dus om een link die naar een website of
webpagina binnen een website verwijst, zonder dat er vanaf die website een link terug is geplaatst
als wederdienst. Een one way link is dus het tegenovergestelde van een reciprocal link. Zie ook inbound links.
One way mirror – Een doorkijkspiegel. Gebruikt bij observatie.
Oneigenlijke transportverzekeringen – Transportverzekeringen, meestal op basis van een pauschalpolis zonder naverrekening, waar het transportelement als zodanig slechts gedeeltelijk of helemaal
niet aan de orde is. Voorbeelden zijn de monstercollectieverzekering of de verzekering van tentoonstellingsgoederen.
Ongebouwde eigendommen – Ongebouwde eigendommen zijn onroerende zaken die niet bebouwd
zijn zoals een perceel bosgrond of een stuk bouwgrond.
Ongedekte belangenverzekering – Zie ‘Aanvullende brandverzekering’.
Ongedifferentieerde marketing – Zie: ‘Geaggregeerde marketing’, ‘Marktaggregatie’, ’Segmentatiestrategieën’.
Ongehuwdenpensioen – Zie ‘Alleenstaandenpensioen’.
Ongestructureerd interview – Enquête waarbij er alleen een vrij eenvoudige lijst met gespreksonderwerpen of vraagpunten is opgesteld. Zie ‘Interview’.
Ongeval – Met een ongeval wordt, in de zin van de ongevallenverzekering, bedoeld: een plotseling
en onverwacht, van buitenaf op het lichaam van de verzekerde inwerkend geweld, waaruit rechtstreeks medisch vast te stellen letsel ontstaat dat de dood of arbeidsongeschiktheid teweeg brengt,
dan wel geneeskundige behandeling nodig maakt. Deze ongevaldefinitie wordt in polissen van ongevallenverzekering door middel van een aantal in- en uitsluitingen nog nader gepreciseerd.
Ongevallenverzekering – Een (sommen-)verzekering die voorziet in een uitkering, wanneer de verzekerde door een ongeval getroffen wordt. De verzekering kent ¡n de regel de rubrieken A tot en met
D, waarvan rubriek A en/of B verplicht onderdeel van de dekking uitmaken. Rubriek A biedt een kapitaalsuitkering bij overlijden ten gevolge van een ongeval; Rubriek B voorziet in een uitkering bij blijvende invaliditeit die hoger of lager kan zijn afhankelijk van de mate van invaliditeit. De in de meeste
polissen opgenomen Gliedertaxe geeft aan welk percentage van de verzekerde som wordt uitgekeerd. Zowel de uitkering op grond van rubriek A als B geschieden meestal in de vorm van een kapitaal, maar in sommige gevallen wordt de mogelijkheid geboden om een periodieke uitkering te verzekeren. Rubriek C voorziet in een periodieke uitkering bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een ongeval voor een duur van (meestal) maximaal 1 jaar. Het meeverzekeren van rubriek C
komt tegenwoordig niet vaak meer voor. Rubriek D tenslotte vergoedt medische kosten ten gevolge
van een ongeval. In tegenstelling tot de andere rubrieken geschiedt rubriek D op basis van schadeverzekering en de medische kosten worden krachtens deze rubriek uitsluitend vergoed wanneer ze
niet door de zorgverzekeraar worden vergoed. De ongevallenverzekering kent verschillende verschijningsvormen (ondermeer de ongevalleninzittenden-, gezinsongevallen- reisongevallenverzekering)
en kan zowel individueel als collectief (bijvoorbeeld door werkgevers t.b.v. werknemers) gesloten
worden.
Ongewijzigde herhalingsaankoop – Aankoop van een industriële onderneming die voor de tweede of
volgende keer een identiek product koopt. Veelal kort beslissingsproces. Informatiebehoefte is veel
geringer. Zie ‘Straight rebuy’.
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Ongewijzigde herkoop – Zie ‘Industriële koopsituaties’.
Ongewogen data – Onderzoekgegevens die niet bewerkt zijn. In verband met steekproeftrekkingskansen. Staat tegenover gewogen data. Zie ‘Gewogen steekproef’.
Ongewogen distributie – (Spreiding). Het aantal verkooppunten van product A uitgedrukt in een
percentage van alle verkooppunten die het product verkopen. Zie: ‘Numerieke distributie’, ‘Distributie-intensiteit’, ‘Distributiespreiding’, ‘Verkrijgbaarheid’. Ongewogen samengesteld indexcijfer.
Verhoudingsgetal van diverse producten, waarbij elk product een gelijk gewicht krijgt. Staat tegenover gewogen samengesteld indexcijfer.
Ongewogen samengesteld indexcijfer – Verhoudingsgetal van meerdere producten, waarbij elk product een gelijk gewicht krijgt. Staat tegenover gewogen samengesteld indexcijfer.
Onheil, van buitenkomend – Een mogelijk tot letsel of schade leidend gevaar, dat een oorsprong
heeft, die ligt buiten de verzekerde persoon of buiten de verzekerde zaak. Dit in tegenstelling tot een
van binnenuitkomend onheil waarvan sprake is als de schade is veroorzaakt door een eigen gebrek
(zoals een constructie of materiaalfout), eigen bederf, normale slijtage of in het algemeen een schade die voortvloeit uit de aard of de natuur van de verzekerde zaak zelf.
Onkosten – Onkosten zijn geen kosten, maar uitgaven. Het zijn uitgaven door werknemers of particulieren die in principe voor vergoeding in aanmerking komen. De werkgever of de organisatie die de
vergoeding zou moeten geven toetst eerst of de uitgaven voldoen aan de regels die zij voor vergoeding hebben geformuleerd.
Onkostenvergoeding – 1) Vergoeding door een werkgever of organisatie van uitgaven die werkelijk
gedaan zijn door werknemers of particulieren. 2) Vooraf vastgesteld bedrag ter compensatie van
uitgaven die werknemers of particulieren later zullen gaan doen.
Onkostenverzekering – Vorm van evenementenverzekering, die ook zelfstandig gesloten kan worden. De verzekering biedt de verzekerde dekking voor financiële schade die hij lijdt indien het op de
polis verzekerde evenement, geheel of gedeeltelijk, niet kan doorgaan, moet worden uitgesteld of
tijdelijk onderbroken, ten gevolge van een oorzaak die buiten de wil van de verzekerde is gelegen.
Vergoed worden kosten als: de reeds gemaakte of nog verschuldigde kosten, afgelastingskosten (annuleringskosten) waaronder kosten voor het ongedaan maken van de voorbereidingen, kosten verbonden aan uitstel of onderbreking en de extra kosten die gemaakt moeten worden om het evenement op een later tijdstip te laten plaatsvinden.
Online advertising – Een andere term voor Webvertising ofwel web promotie, zie aldaar. Zie ‘Internet advertising’.
Online community – Een ander woord voor Virtual community ofwel virtuele gemeenschap, zie aldaar.
Online marketing – Zie Internet marketing.
Online Reputation Management – Online Reputation Management (ORM) houdt het managen van
de online reputatie van een bedrijfs-, product- of persoonsnaam in. Het betreft hier een pro-actieve
aanpak waarbij in sociale netwerken zoals fora, weblogs en profielensites zoals Hyves conversaties
wordt aangegaan met betrekking tot bijvoorbeeld een merknaam. ORM valt onder de categorie Pre
Damage Control, men is bezig met de online reputatie, nog voordat er al negatieve berichtgevingen
in de zoekresultaten naar boven komen drijven. Hierdoor wordt de kans op negatieve berichten op
de SERP's dan ook verkleind. Een ander bijkomend voordeel is dat met behulp van deze aanpak het
vertrouwen van potentiële klanten gewonnen kan worden. Trustvertising is dan ook een gehanteerde term voor dit subdoel van ORM. Doordat spiders deze conversaties of berichten op weblogs indexeren, heeft het invloed op de positionering in de zoekresultaten van zoekmachines. Positieve of
neutrale berichten kunnen hierdoor stijgen met als resultaat dat eventuele negatieve berichten verdrongen worden uit de SERP's.
Onnauwkeurigheid – Elke steekproef wijkt af van de werkelijkheid. Deze afwijking heet onnauwkeurigheid. Omdat we de afwijking kunnen berekenen (afhankelijk van steekproefgrootte, steekproefuit-
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komst en betrouwbaarheid), kunnen we uitgaande van de steekproef een voorspelling doen binnen
de grenzen van de berekende onnauwkeurigheid. Zie ook ‘Standaardafwijking’.
Onnauwkeurigheidsmarge – Grenzen van de nauwkeurigheid naar boven en naar beneden. Elke
steekproef wijkt af, enzovoort. Zie ‘Steekproeffout’.
Onopzegbare verzekering – Een doorlopende verzekering die (uitgezonderd in enkele gevallen) die
niet door de verzekeraar kan worden opgezegd, maar die wel door de verzekeringnemer kan worden
beëindigd. De verzekeraar kan de verzekering beëindigen bij verzwijging door de verzekerde, wanbetaling en doorgaans ook wanneer de verzekerde zich blijvend in het buitenland vestigt. Onopzegbaarheid komt voor bij ondermeer ziektekosten-, ongevallen- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.
On-page optimalisatie – On-page optimalisatie is een ander woord voor On-site optimalisatie, zie
aldaar.
Onrechtmatige daad – (art. 6:162-168) indien een zodanige daad of zodanig nalaten, door schuld
veroorzaakt of geschied, aan een ander schade toegebracht, verplicht dit degene aan wie de schuld
wordt toegerekend tot schadevergoeding. Onrechtmatigheid wordt geacht aanwezig te zijn niet
slechts bij handelingen in strijd met de wet, met eigen rechtsplicht of met het recht van een ander,
maar ook bij het handelen in strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk
verkeer betaamt, (ongeschreven zorgvuldigheidsnorm).
Onrechtmatige daad (1) – Een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met wat volgens ongeschreven recht in het maatschappelijke verkeer betaamt, een en
ander behoudens een rechtvaardigingsgrond, aldus artikel 6:162 BW. Wanneer iemand ten opzichte
van een ander een onrechtmatige daad pleegt is hij in beginsel verplicht om de schade, die hieruit
voor de ander voortvloeit, te vergoeden. Als rechtvaardigingsgronden, waarmee de dader van de
onrechtmatige daad zich kan vrijpleiten, zijn te beschouwen: overmacht, noodweer, wettelijk voorschrift en ambtelijk bevel.
Onrechtmatige daad (2) – Een onrechtmatige daad is een generiek rechtsfeit uit het Nederlandse
burgerlijk recht. Is de gedraging de dader toe te rekenen, dan wordt ook wel gesproken van een fout.
Het betreft een handelen of een nalaten waarmee iemand op onwettige of onbehoorlijke wijze een
ander schade toebrengt. Uit de onrechtmatige daad vloeit een verbintenis voort: het recht van de
schuldeiser op een schadevergoeding, en de verplichting van de schuldenaar om deze te voldoen. De
rechtsbetrekking tussen schuldenaar en schuldeiser wordt in dit geval omschreven als aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad. Van aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad moeten twee andere
vormen van aansprakelijkheid onderscheiden worden, waarbij ook sprake kan zijn van schade. Enerzijds is er de contractuele aansprakelijkheid. Daarbij ontstaat schade door het niet nakomen van een
overeenkomst. Een voorbeeld hiervan is wanprestatie. Anderzijds is er de aansprakelijkheid uit de
zogeheten 'rechtmatige' daad. Er zijn drie versies van de 'rechtmatige daad': zaakwaarneming, ongerechtvaardigde verrijking en onverschuldigde betaling.
Onroerend goed – Onder onroerend goed wordt verstaan de grond of een zaak die duurzaam verenigd is met de grond (goederen die niet verplaatst kunnen worden). Het begrip vastgoed wordt hiervoor ook wel gebruikt, maar heeft anders dan onroerende zaak geen juridische betekenis. Bij vastgoed wordt vaak de grond niet meegenomen, maar alleen de gebouwen (of opstal) en overige
bouwwerken die op de grond staan.
Onroerende goederen – 1) Landerijen en alles wat daarop gebouwd is alsmede alles wat door de
bestemming ervan daaraan gebonden is, zoals machines e.d. Deze kunnen onderdeel vormen van de
vaste activa. Rechten op de landerijen etc. Deze rechten zijn overdraagbaar en daarom behoren zij
tot de vlottende activa. 2) Goederen die niet verplaatst kunnen worden. Bijvoorbeeld gebouwen.
Staat tegenover roerende goederen. 3) Synoniem: Onroerende zaken.
Onroerende zaak – Onder onroerende zaak wordt verstaan de grond of een zaak die duurzaam verenigd is met de grond. Het begrip vastgoed wordt hiervoor ook wel gebruikt, maar heeft anders dan
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onroerende zaak geen juridische betekenis. Bij vastgoed wordt vaak de grond niet meegenomen,
maar alleen de gebouwen (of opstal) en overige bouwwerken die op de grond staan.
Onroerende zaken – Goederen. Zowel de goederen, die volgens het Nieuw Burgerlijk Wetboek onroerend zijn naar hun aard, als de goederen die dat zijn door bestemming. Onroerend naar zijn aard
is grond en alles wat daarmee direct of indirect, natuurlijk of kunstmatig is verenigd en daarmee één
geheel vormt. Onroerend door bestemming is alles wat volgens algemene opvatting onderdeel uitmaakt van een onroerende zaak.
Onroerendezaakbelasting – De onroerendezaakbelasting is een gemeentelijke heffing. De hoogte
van deze belasting is afhankelijk van de waarde van de woning en van de gemeente waarin men
woont. Deze belasting is lager voor huurders dan voor woningeigenaren.
Onschendbaar – De koningin is onschendbaar, kan niet ter verantwoording worden geroepen voor
politieke daden.
On-site optimalisatie – On-site optimalisatie is een vorm van zoekmachine optimalisatie waarbij er
aandacht wordt geschonken aan de inhoud en techniek van een website. Behalve bepaalde trefwoorden die terug dienen te komen, kan er gebruik worden gemaakt van bijvoorbeeld header tags.
Hierbij wordt er dus gewerkt vanuit de te optimaliseren website zelf. Net als voor off-site optimalisatie, geldt dat er gewerkt wordt aan de ranking in zoekmachines. Indien je on-site optimalisatie goed
en correct aanpakt, vang je twee vliegen in een klap doordat er ook direct gewerkt wordt aan de
gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid van een website. On-site optimalisatie kan naast off-site
optimalisatie worden uitgevoerd. On-site optimalisatie zal vaak bestaan uit meer stappen. Een van de
eerste stappen zal vaak een trefwoorden analyse zijn. Wanneer de belangrijkste en meest relevante
trefwoorden verkregen zijn middels een analyse en terugkoppeling met een klant of webmaster, zal
een volgende stap in gang worden gezet. Hierbij wordt er nauwkeurig gekeken naar de inhoud van
een website: zijn er voldoende pagina's en hoe kunnen er meer relevante pagina's toegevoegd worden, worden bezoekers maar ook spiders goed door de website begeleid, zit de landingspagina goed
in elkaar, is er sprake van duplicate content. Het kiezen van juiste title tag en een juiste beschrijving
voor de meta-description tag is ook erg van belang. De description van de metatag wordt voornamelijk nog gebruikt in de zoekresultaten zelf, Google gebruikt de meta-description & keyword tag niet
meer om op te indexeren. Het op de juiste manier invullen van de header-tags kan ook bevorderlijk
zijn. Er kan naast deze zaken ook gekozen worden voor een AdWords-campagne. Naast bovenstaande methoden kan er nog gewerkt worden aan bijvoorbeeld de linkstructuur binnen de website. Hierbij zorg je er ook voor dat bezoekers beter door de website kunnen navigeren, wat de gebruiksvriendelijkheid ten goede komt. Hetzelfde geldt voor het toepassen van een sitemap. Door je aan de W3C
richtlijnen te houden, kom je niet alleen je bezoekers tegemoet die bijvoorbeeld screenreaders of
andere alternatieve software gebruiken om te surfen, je hebt hierdoor ook zekerheid dat spiders je
website beter doorlopen en dat bijvoorbeeld header tags en sitemaps juist zijn opgezet. Alhoewel
zoekmachines steeds slimmer worden en ze URL’s met strings steeds beter kunnen lezen, worden er
nog altijd zoekmachine vriendelijke URL's toegepast op websites. Deze URL’s zijn uiteraard ook leesbaarder en lijken aantrekkelijker voor de gewone bezoeker, wat, naast de vindbaarheid, een motivatie is om ze toe te passen.
Ontbindende voorwaarden – In de koopakte worden bepalingen opgenomen in geval waarvan de
overeenkomst ontbonden kan worden. Hierdoor worden alle partijen bevrijd van hun verplichtingen
en moeten reeds verrichte prestaties ongedaan gemaakt worden. Vaak worden de volgende situaties
meegenomen in deze bepalingen: wanprestatie. beschadiging, financiering, huisvestingsvergunning
en Nationale Hypotheek Garantie.
Ontbinding – Beëindiging van een overeenkomst op grond van een tekortkoming van een contractpartij door een eenzijdige tot de andere contractpartij gerichte verklaring of door een rechterlijke
uitspraak.
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Ontbrandingspunt – De laagste temperatuur waarbij een stof in een open vat damp ontwikkelt in
een zodanige snelheid dat, indien de verbranding is begonnen, deze ook kan worden onderhouden.
Zie ook ‘Ontvlammingspunt’.
Ontdekkingstermijn – De periode, die op een fraudeverzekering wordt genoemd als termijn waarbinnen een fraude moet zijn ontdekt om voor vergoeding krachtens de verzekering in aanmerking te
komen. Deze termijn kan variëren van 1 tot 5 jaar na het tijdstip, waarop het feit waardoor de schade
is ontstaan, heeft plaatsgevonden. Zie ‘Fraudeverzekering’.
Ontgooglen – Ontgooglen is het pogen om niet meer vindbaar te zijn in Google. In de praktijk is dit
zeer moeilijk en soms zelfs onmogelijk. Tips. Voorkomen is beter dan genezen: 1. Zorg dat je op het
internet aliassen en schuilnamen gebruikt in plaats van je eigen volledige naam. Ook kun je bijvoorbeeld alleen je voornaam gebruiken. 2. Vraag je familie om geen foto's van je op het internet te
plaatsen. Zo kom je ook niet ongewild op sites als Hyves terecht. Verwijderen informatie: 3. Vraag de
eigenaar van een site om de informatie te verwijderen. 4. Dwing via een gerechtelijke uitspraak de
eigenaar van een site om de informatie te verwijderen. 5. Vraag Google op basis van een juridische
procedure om de site/pagina met de gewraakte informatie uit de index te verwijderen. Dit is echt
een laatste redmiddel en zeker niet een gewenste zet. Onderaan de resultaten komt dan een tekst te
staan met "Als reactie op een juridisch verzoek dat Google heeft ontvangen zijn 1 resultaten van deze
pagina verwijderd. Indien gewenst kunt u meer over het verzoek lezen op ChillingEffects.org.". Dat
wil je ook niet. Schade beperken: Zorg dat je zo veel als mogelijk posities op de eerste pagina zelf
inneemt. Hier zitten een paar ethische dilemma's in. In principe is het ethisch gezien niet helemaal
correct wanneer je zelf de resultaten van Google gaat manipuleren. Doe dit dus in ieder geval op een
discrete en objectieve manier. 6. Maak een eigen site met als domeinnaam je eigen persoonsnaam.
Bijvoorbeeld www.jeroenvandewiel.nl. Zorg ook dat er minstens tien links naar deze site geplaatst
worden. 7. Maak een eigen weblog op een ander domein met als adres je eigen persoonsnaam. Bijvoorbeeld jeroenvandewiel.weblog.nl of jeroenvandewiel.blogspot.com. 8. Plaats je CV online op
publieke CV sites. 9. En last but not least: Voorkom dat het nog een keer gebeurt. Er zijn nog vele
andere mogelijkheden, maar het bovenstaande kan de pijn en de schade alvast verlichten.
Ontheffing – Dit is de publiekrechtelijke aanduiding voor een beschikking van een bestuursorgaan
waarbij in een individueel geval een uitzondering op een wettelijk verbod of gebod wordt gemaakt.
Zie ook ‘Bestuursorgaan’, ‘Publiekrecht’, ‘Vrijstelling’.
Ontploffing – In de zin van de brandverzekering wordt hieronder verstaan: een gehele of gedeeltelijke vernieling onmiddellijk veroorzaakt door een eensklaps verlopende hevige krachtsuiting van gassen of dampen. Ontploffingen kunnen worden onderscheiden in een reactieontploffing (de snelle
verbranding van gas of stof, waarbij de expanderende verbrandingsgassen schade veroorzaken) en
een vatontploffing (ontstaat wanneer de zich in een vat bevindende samengedrukte gassen of dampen een zodanige druk op de wand van het vat uitoefenen dat dit openbarst). Bij de brandverzekering wordt ontploffing gelijkgesteld met brand onverschillig of hierbij brand is ontstaan.
Ontpotten – Geld dat in een schoenendoos of oude sok of pot is gestopt weer in circulatie brengen
{Monetaire Economie}. Tegenhanger van oppotten.
Ontslagrechten – Als je niet meer meedoet aan de pensioenregeling, behoud je recht op het pensioen dat je al hebt opgebouwd.
Ontvanger – Begrip uit de communicatieleer. Degene voor wie een boodschap bestemd is.
Ontvangsten – 1) Bedrag dat ontvangen moet worden ter afronding van een overeenkomst [euro]
{Bedrijfsadministratie} (vormt dan een begrippenpaar met uitgaven). 2) Misconceptie: bedrag dat
ontvangen is ter afronding van een overeenkomst [euro] {Kostencalculatie} (vormt dan een begrippenpaar met betalingen). Synoniem: inkomsten.
Ontvoerings-, losgeid- en afpersingsverzekering – Verzekering voor het risico van onvrijwillige vrijheidsberoving van de verzekerde door een persoon of een groep van personen, die een eis tot betaling van een losgeld stellen aan de verzekeringnemer als voorwaarde voor de invrijheidstelling van de
ontvoerde verzekerde. De verzekering kan worden uitgebreid met een dekking voor het risico van
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afpersing, zijnde bedreigingen met geweld, inclusief de bedreiging van ontvoering, tegen een verzekerde (alsmede bedreiging tot beschadiging, vernieling of verontreiniging van verzekerde zaken) door
een persoon of een groep van personen gepaard gaande met een eis tot betaling van een geldbedrag
door de verzekeringnemer teneinde deze bedreigingen af te wenden. Verzekerd kunnen worden: het
bedrag van het losgeld of afpersingsgeld, het risico dat het los- of afpersingsgeld verloren gaat voordat het aan de ontvoerders, c.q. afpersers is overhandigd en de kosten die met e.e.a. samengaan,
waaronder kosten voor het aangaan van een lening teneinde het los- of afpersingsgeld te kunnen
betalen, reis- en verblijfkosten, kosten van beloning voor informatie die leidt tot aanhouding van de
ontvoerders of afpersers en het salaris van de ontvoerde werknemer wanneer die langer dan 30 dagen vastgehouden wordt.
Ontwikkelen, medewerkers – Analyseren van ontwikkelbehoeften van medewerkers en het (laten)
uitvoeren van ontwikkelingsactiviteiten. Ondersteunen bij de ontwikkeling van medewerkers. Gerichte en opbouwende feedback geven waar medewerkers zichzelf concreet mee kunnen verbeteren.
Gedragsbeschrijvingen: a) Weet bij mensen de juiste snaar te raken om ze ergens voor te enthousiasmeren. b) Weet mensen door eigen commitment te inspireren. c) Spreekt waardering uit en krijgt
mensen zo ver dat ze zich committeren. d) Geeft medewerkers regelmatig erkenning voor hun bijdragen.
Onverdeelde eigendom – Tot aan het moment van een boedelscheiding is er sprake van onverdeelde
eigendom. Daarna worden de bezittingen en schulden die gemeenschappelijk eigendom waren verdeeld. De boedelscheiding kan vastgelegd worden in een akte van scheiding en deling.
Onverdiende premie – Gedeelte van de premie, dat de verzekeraar al ontvangen heeft, maar waarvoor nog geen risico is gelopen en die als premiereserve op de balans wordt opgevoerd. Bij een verzekering met ingangsdatum 1 juli en jaarlijkse premiebetaling is op de balansdatum (31 december)
de helft van de netto premie (zijnde de in rekening gebrachte premie verminderd met provisie voor
de tussenpersoon) verdiend en wordt de andere helft als premiereserve opgevoerd.
Onverenigbaarheid Van Betrekkingen – Het is verboden om bepaalde functies samen uit te oefenen
omdat je bijvoorbeeld jezelf in de ene functie zou moeten controleren.
Onvermogendekking – Een dekking die voorkomt bij rechtsbijstandverzekeringen. Deze houdt in dat
de rechtsbijstandverzekeraar overgaat tot vergoeding van de schade, indien de schuldige wederpartij
een zaakschade door onvermogen niet kan betalen. De schadevergoeding is beperkt tot een bepaald
maximum.
Onvolkomen markt – Markt waarop aan een van de voorwaarden voor een volkomen markt niet
voldaan wordt.
Onwaardigheid van de begunstigde – Op grond van art. 7:973 van het Burgerlijk Wetboek kunnen
geen rechten aan een overeenkomst van levensverzekering worden ontleend door iemand die onherroepelijk is veroordeeld omdat hij de dood van de verzekerde opzettelijk heeft teweeggebracht of
daaraan opzettelijk heeft meegewerkt.
Onzeker voorval – Een gebeurtenis waarvan de partijen niet weten of die ooit zal plaatshebben of
reeds heeft plaatsgehad, danwel wanneer die zal plaatshebben. Bij een levensverzekering is de onzekerheid gelegen in het tijdstip waarop de gebeurtenis (het in leven zijn of sterven) plaatsvindt, terwijl
bij schadeverzekeringen de onzekerheid is gelegen in de vraag of de gebeurtenis zich wel of niet
voordoet, danwel zich buiten weten van de betrokkenen al heeft voorgedaan. In het oude verzekeringsrecht in de definitie van verzekering voorkomend element. In het sinds 1 januari 2006 van kracht
zijnde verzekeringsrecht is dit element niet gehandhaafd, omdat het onzeker voorval zich niet bij alle
verzekeringsvormen voordoet.
Onzekere gebeurtenis – Volgens het oude verzekeringsrecht moest er bij een verzekeringsovereenkomst sprake zijn van een onzekere gebeurtenis. Algemene omschrijving van een onzekere gebeurtenis is: een gebeurtenis die naar de normale loop der omstandigheden niet is te verwachten. Het
kan dan gaan om een gebeurtenis waarvan niet zeker is óf de gebeurtenis zich zal voordoen en/of
van een gebeurtenis waarvan niet vast staat wanneer die zich zal voordoen.
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Oogstverzekering – Verzekering van te velde staande gewassen tegen schade door hagel en andere
natuurelementen.
OOP – Op webontwikkelinggebied staat OOP voor Object Orientend Programming. OOP kan ook voor
Over Optimization Penalty staan als het om zoekmachine optimalisatie gaat.
Oordeelmeting – Zie ‘Doelstellingen op tussenniveau’.
Oordeelsvorming – Gegevens en mogelijke handelswijzen in het licht van relevante criteria tegen
elkaar afwegen en tot realistische beoordelingen komen. Gedragsbeschrijvingen: a) Onderscheidt
hoofd- en bijzaken. b) Weegt gegevens en mogelijke handelswijzen tegen elkaar af. c) Komt tot realistische beoordelingen. d) Beoordeelt de problematiek vanuit verschillende invalshoeken.
Oorspronkelijke hoofdsom – De oorspronkelijke hoofdsom is het bedrag dat bij het aangaan van een
hypotheek is verstrekt. Men spreekt over een oorspronkelijke hoofdsom omdat de schuld in de loop
der jaren kan dalen door aflossingen. Boetevrije aflossingen zijn vaak mogelijk tot een bepaald percentage van de oorspronkelijke hoofdsom.
Opblazen van een steekproef – Engels: ´Blowing up´. Het kunstmatig vergroten van een steekproef
(of een deel ervan). Dit kan indien een steekproef a-select getrokken is en een juiste afspiegeling
geeft van de populatie. De onderlinge verhoudingen moeten onveranderd blijven.
Opbouw partnerpensioen – Je partnerpensioen kan worden opgebouwd of op risicobasis worden
gefinancierd. Kijk bij de begrippen partnerpensioen op opbouwbasis en partnerpensioen op risicobasis.
Opbouwpercentage – Per jaar bouw je een deel van je uiteindelijke pensioen op. In een uitkeringsovereenkomst (eindloon- of middelloonregeling) bouw je ieder jaar een bepaald percentage van de
pensioengrondslag aan pensioen op. Het percentage ligt vaak tussen de 1,75 en 2,25%.
Opbouwregeling – In de middelloon- of opbouwregeling wordt je pensioen berekend op basis van
het gemiddelde salaris dat je tijdens je loopbaan hebt verdiend. Je in eerdere jaren opgebouwd pensioen wordt niet opgehoogd tot het niveau van het laatste salaris. De pensioenregeling kent dus geen
backservice zoals in de eindloonregeling. Je eenmaal opgebouwde rechten worden bij een middelloonregeling meestal wel geïndexeerd. Deze toeslagverlening is echter nagenoeg altijd voorwaardelijk. Dat betekent dat er alleen een toeslag wordt verleend indien er voldoende middelen zijn.
Opbrengst verkopen – Verkoopwaarde voor aftrek van de rabatten: afzet x adviesprijs excl. BTW
{Bedrijfsadministratie}. Synoniemen: omzet {Interne Verslaggeving}, totale opbrengsten {Microeconomie}.
Opbrengst(en) – 1) Verkoopprijs van een product of dienst [euro/stuk] {Bedrijfsadministratie & Micro-economie}. 2) Verkoopwaarde van een hoeveelheid goederen of diensten [euro/periode] {Bedrijfsadministratie & Micro-economie} (vormt een begrippenpaar met kosten). 3) De som van de
omzet, het interestresultaat en de incidentele baten in een jaar. {Externe verslaglegging}. 4) Restant
van de ontvangsten bij een openbare verkoping na aftrek van de benodigde uitgaven {Juridische
term}. 5) Restant van een collecte of inzamelingsactie na aftrek van de uitgaven die nodig waren om
de opbrengst te realiseren {Niet-commerciële sector}. 6) Saldo van ontvangsten en uitgaven (die
gedaan zijn om die ontvangsten binnen te halen) {Verenigingen en Stichtingen}. 7) Misconcepties:
winst, nettowinst, brutowinst {Spreektaal}.
Opbrengstcurve – Curve die de gevraagde hoeveelheid vermenigvuldigd met de prijs weergeeft.
Opbrengstwaarde – Waarde die een kapitaalgoed kan opleveren door verkoop (directe opbrengstwaarde) of gebruik in het productieproces (indirecte opbrengstwaarde). Zodra de directe opbrengstwaarde groter is dan de indirecte opbrengstwaarde is er aanleiding om te overwegen het
kapitaalgoed te verkopen. Bij opbrengstwaarde gaat het dus om de prijsontwikkelingen op de verkoopmarkt, terwijl het bij de vervangingswaarde om prijsontwikkelingen op de inkoopmarkt gaat. Bij
beide speelt de marktwaarde een rol. Binnen de bepalingen van IFRS (International Financial Reporting Standards) is inmiddels het begrip reële waarde (fair value) ingevoerd als een betere manier om
de actuele waarde van activa vast te stellen. De fair value is gelijk aan de nettovermogenswaarde van
de activa plus de goodwill die het bedrijf betaalt om de klandizie over te nemen. Fair value is de
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grondslag waarop alle activa volgens de nieuwe richtlijnen moeten worden gewaardeerd. {Externe
Verslaggeving}.
Opdracht, Overeenkomst van – Zie ‘Overeenkomst van opdracht’.
Opdrachtgever – De wederpartij van degene die zich verbindt tot het verrichten van werkzaamheden
ter uitvoering van een overeenkomst van opdracht. Zie ook ‘Consument’.
Opdrachtnemer – Degene die zich jegens een opdrachtgever verbindt tot het verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van een overeenkomst van opdracht. Op grond van art. 7:401 van het Burgerlijk Wetboek dient hij bij de uitvoering van deze werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht te nemen. Zie ook ‘Adviseur’, ‘Bemiddelaar’, ‘Makelaar’, Nazorgplicht’.
Opeethypotheek – Door de stijgende huizenprijzen van de laatste decennia is uw woning zeer waarschijnlijk aardig in waarde gestegen. En hoe langer u de woning reeds in bezit heeft en hoe duurder
de woning destijds was, des te groter de absolute overwaarde van uw woning waarschijnlijk zal zijn.
Er zijn mogelijkheden om met dit kapitaal nu al leuke dingen te gaan doen, zoals eerder stoppen met
werken, wereldreis maken of lagere maandlasten. Als u een opeethypotheek afsluit kunt u een deel
van de overwaarde nu al verzilveren en over geld beschikken om leuke, nuttige of noodzakelijke dingen kunt gaan doen.
Open cover – Herverzekering, waarbij de verzekeraar met de herverzekeraar is overeengekomen dat
deze de in de overeenkomst omschreven risico's in herverzekering zal accepteren, maar dat de verzekeraar de vrijheid heeft deze risico's al dan niet aan te bieden. Een alternatieve benaming is 'facultatief-obligatoire herverzekering'.
Open eind constructie – Een open eind constructie is een clausule waardoor de looptijd van de hypotheek inclusief daaraan gekoppelde verzekeringen kunnen worden verlengd.
Open interview – Interview waarbij de vragensteller vrij is in de vraagstelling. Hooguit beschikt hij
over een aantal aanknopingspunten. Uiteraard is de ondervraagde geheel vrij in zijn reacties. Zie
‘Interview’.
Open markt – Ook ‘Concrete markt’. Plaats waarop vragers en aanbieders van goederen samenkomen. Via verschillende methoden van prijsvorming worden de transacties afgesloten. Voorbeelden
zijn: markten, beurzen, veilingen, inschrijvingen, aanbestedingen, jaarbeurzen. Zie ook de afzonderlijke trefwoorden.
Open polis – Een polis waarin wel een verzekerde som voorkomt, maar de waarde van het verzekerde belang niet is vermeld. Conform de wet kan de verzekeraar verlangen, dat de verzekeringnemer in
geval van schade de waarde van de verzekerde objecten alsnog aantoont. Zie ook ‘Polis’.
Open ruil – Alle vragers en aanbieders ontmoeten elkaar ter plekke en bepalen op dat moment gezamenlijk de prijs.
Open Source – Open Source betekent dat software open toegankelijk is en aangepast kan worden.
Voor meer informatie zie bij Open Source Software.
Open source software – Open source software zijn computerprogramma's waarvan de broncode in
te kijken en te veranderen is. Zo kan men dus als het ware een "nieuwe" versie van het computerprogramma maken.
Open vraag – Vraag waarop de geënquêteerde zelf de vorm van het antwoord kan kiezen.
Open vraaggesprek – Gesprek aan de hand van een vragenlijst die uitsluitend open vragen bevat.
Openbaar pandrecht – Bij een openbaar pandrecht komt het pandrecht tot stand door een onderhandse akte of authentieke akte plus een mededeling aan de schuldenaar. Dit in tegenstelling tot het
stil pandrecht, waar er geen mededeling wordt gedaan aan de schuldenaar.
Openbare aanbesteding – Ook wel publieke aanbesteding. Aanbesteding, waarbij opdrachtgever
gewoonlijk per advertentie bekend maakt dat bestek, omschrijving, tekeningen e.d. voor belanghebbenden beschikbaar zijn en dat offertes ('inschrijfbiljetten') voor een bepaalde datum ingeleverd
moeten zijn op een bepaald adres.
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Openbare cessie – Bij een openbare cessie moet aan de schuldenaar (debiteur) mededeling van die
cessie worden gedaan. Er kan worden volstaan met een onderhandse akte (een schriftelijk stuk dat
door beide partijen wordt ondertekend.
Openbare verkoop – Een openbare verkoop is het uitvoeren van een vonnis. Dit noemt men ook wel
executieverkoop.
Openingskoers – Koers van een aandeel of obligatie aan het begin van de dag op een (virtuele) effectenbeurs.
Openstaande schulden – Vreemd vermogen waarvan de looptijd vervallen is, of binnenkort vervallen
gaat. N.B. Bij een flex-bv mag de directie geen (cash) dividend uitkeren als zij daardoor de openstaande schulden niet langer kan betalen. Deze bepaling is gekomen als vervanging van het startkapitaal dat vroeger vereist was voor het opstarten van een BV. Feitelijk is dit geen economische term,
maar een juridische.
Opera – Opera is een webbrowser, ontwikkeld door het Noorse bedrijf Opera Software. Opera is op
de computer voor bijna ieder platform (besturingssysteem) beschikbaar. Opera onderscheidt zich
verder van andere browsers door de uitgebreide navigatie via het toetsenbord. Zonder de muis te
gebruiken, kunnen hyperlink op een webpagina worden aangewezen door een combinatie van de
Shift-toets en de pijltjestoetsen. Naast een browser voor de computer, beschikt Opera ook over een
populaire browser voor de mobiele telefoon. Opera is niet gratis, zoals zijn grote concurrenten.
Operant leren – Zie ‘Leerprocessen’.
Operational leasing – Vorm van leasing waarbij het contract in principe opzegbaar is. Kenmerkend is
dat de gebruiker van het lease object het economisch risico afwentelt op de eigenaar. Zie ‘Leasing’.
Operationaliseren (1) – Het vertalen van een grootheid in de handelingen (operaties) die je moet
verrichten om vast te stellen welke waarde en welke eenheid behoren bij die grootheid.
Operationaliseren (2) – Meetbaar maken. Zo wordt het abstracte begrip 'intelligentie' meetbaar
gemaakt door een groot aantal vragen en opdrachten.
Operationeel niveau – Op operationeel niveau vinden we de activiteiten die worden verricht met
een directe bijdrage aan de vorming en totstandkoming van producten of diensten zoals die aan de
(interne) klant worden geleverd. Voor deze operationele processen is de tijdshorizon één of enkele
dagen, weken of maanden.
Operationeel prijsbeleid – De prijs kan gebruikt worden als instrument om de vraag te stimuleren.
Toch is de laagste prijs nog geen garantie voor de hoogste afzet, Iaat staan voor een hoge omzet.
Een belangrijk argument om verschillende prijzen te vragen is het onderscheidend vermogen van het
product. Ook het toevoegen van extra features kan een hogere prijs rechtvaardigen. Features zijn
extra' s die aangebracht worden op het product. Voorbeeld: Afstandsbediening is een feature op een
videorecorder.
Operationeel resultaat – 1) (Bedrijfs)resultaat dat voortvloeit uit operationele activiteiten, dus uit
het primaire proces [euro/periode] {Externe Verslaggeving}. 2) Nettowinst met uitsluiting van de
buitengewone lasten en buitengewone baten [euro/periode] {Externe Verslaggeving}. 3) Ebitda:
(Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation) [euro/periode] {Externe
Verslaggeving}. 4) Resultaat voor aftrek van interest vreemd vermogen, belasting, afschrijving op
duurzame activa, afschrijving op goodwill, optiekosten en reorganisatiekosten [euro/periode] {Externe Verslaggeving}. De term ‘operationeel resultaat’ is zowel in gebruik bij handelsondernemingen als
industriële ondernemingen, waarbij de inhoud van de term van betekenis kan verschillen al naar
gelang de omstandigheden. Heerlijk zo’n losse term die een bedrijf naar omstandigheden kan invullen, zodat er toch een positief resultaat te melden valt.
Operationele definitie – Een operationele definitie geeft aan hoe een grootheid berekend kan worden. Deze vorm van definiëren legt dus verband tussen verschillende grootheden en geeft aan welke
bewerkingen uitgevoerd moeten worden om de waarde van een grootheid te berekenen. Bijvoorbeeld: nettowinst = brutowinst - bedrijfskosten. Wiskundig gezien gaat het om het functievoorschrift.
De omvang van de waarde kan afhangen van de situatie waarin men meet, dus daardoor kunnen er
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diverse operationele definities zijn die behoren bij dezelfde conceptuele definitie (zie bijv. nettowinst
en goodwill). Tegenover de operationele definitie staat de conceptuele definitie.
Operationele gegevens – Operationele gegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op de
geleverde inspanningen en de resultaten van het politiewerk in de primaire processen ten voordele
van de externe belanghebbenden van het politiewerk.
Operationele planning – Gedetailleerde planning op basis van prognoses waarin een concrete invulling wordt gegeven van de wijze waarop de strategische doelstelling gerealiseerd kan worden.
Operations – Term uit de dienstensector: de productie van diensten.
Opeten van de eigen woning – Een persoon die voor een bijstandsuitkering in aanmerking wil komen, moet - tot aan een bepaalde vrijstelling - op zijn vermogen interen voordat er recht op deze
uitkering ontstaat. Dit wordt het opeten van de eigen woning genoemd. Voor eigen woningbezitters
geldt dit ook voor het in hun woning opgebouwde vermogen, maar hiervoor geldt wel een extra vrijstelling.
Opgaaf ICL – De intracommunautaire goederenleveringen naar een ander EU-land, inclusief de overbrenging van eigen goederen naar een ander EU-land, moet u ieder aangiftetijdvak specificeren op
een apart formulier: de zogenaamde Opgaaf Intracommunautaire Leveringen (kortweg: Opgaaf ICL).
Op-goed-geluk – “Als ik een vraagstuk oplos, zet ik eerst alle gegevens bij elkaar en dan reken ik alvast wat uit. Dan kijk ik wat gevraagd wordt en vaak staat er dan al iets goeds op papier” (citaat uit
hardop-denk-protocol). Deze aanpak sluit niet uit dat je op de goede uitkomst stoot, maar dat is
meer geluk dan wijsheid. Het is alsof je op reis gaat zonder nagedacht te hebben over de reisroute in
de hoop iets moois te treffen. Zolang je zelf je doel bepaalt, is dit een avontuurlijke manier van reizen, maar als je gericht op een doel af moet, zijn er betere methoden om te reizen. Problemen oplossen gaat dan ook veel beter als je een oplossingspad vaststelt, voordat je gaat rekenen.
Opinie – Mening en dus subjectief.
Opiniebladen – Tijdschriften die tot doel hebben de lezers te informeren (opiniëren) over algemene
of specifieke onderwerpen.
Opinieleider – Iemand die invloed heeft op wat een ander denkt of doet. Opinieleiders zijn vaak
mensen uit de naaste omgeving (face to face-groep) die geïnteresseerd zijn in een bepaald product,
er veel van weten en die kennis ook graag aan anderen doorgeven.
Opinieonderzoek – Engelse term: ´Poll´. Zie opiniepeiling.
Opiniepeiling – Het meten van de mening van een grote groep personen zoals het meten van de
mening over een politieke partij of een andere zaak, die sterk in de publieke opinie staat (abortus,
loonsverlaging). Is synoniem voor ‘Opinieonderzoek’.
Op-kantoorpolis – Zie ‘Fraudeverzekering’.
Opkomst direct marketing – Als redenen voor de sterke opkomst van direct marketing kunnen we
noemen: demografische veranderingen (toename aantal werkende huisvrouwen en een- en tweepersoonshuishoudingen, vergrijzing van de bevolking), veranderingen in de 'consumer life style' (onder andere het op prijs stellen van gemak), het onaantrekkelijker worden van winkelen (geen parkeerplaatsen in de stad) en het beschikbaar zijn van steeds betere en goedkopere DM-technieken
(onder andere betere kwaliteit adressenbestand).
Opkomstplicht – Vroeger moest je in Nederland op de verkiezingsdag opkomen op het verkiezingsbureau, of je nu zin had of niet.
Oplage – Het aantal exemplaren waarin een bepaald persmedium verschijnt (losse verkoop + abonnees). Zie ‘Bereik’.
Opleidingsdomeinen – De zestien opleidingsdomeinen bestaan uit clusters van verwante kwalificatiedossiers. Deze clustering is gebaseerd op het werkelijke switchgedrag van mbo-studenten. Mbostudenten kunnen instromen in een opleidingsdomein in plaats van direct voor één kwalificatiedossier te kiezen. Streven is om de opleidingsdomeinen in 2011 in te voeren.
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Oplevering – Het moment waarop de ver(bouw) van een woning voltooid is en deze wordt overgedragen aan de bewoner of koper heet de oplevering. Bij verbouwingen kan er ook van een oplevering
gesproken worden.
Oplichtingsclausule – Een facultatieve clausule bij fraudeverzekering ter verruiming van de dekking.
Met fraude door personeel wordt gelijkgesteld oplichting door een derde, die een valse naam of
valse hoedanigheid aanneemt, of als er sprake is van valse of vervalste cheques. Zie ook ‘Fraudeverzekering’.
Oplossing – 1) Resultaat van een berekening; 2) Methode om het resultaat tot stand te brengen; 3)
Idee dat mogelijk leidt tot het gewenste resultaat; 4) Stereotype uitweg uit een probleemsituatie
zonder dat duidelijk is dat het probleem echt uit de wereld wordt geholpen.
Oplossingsgericht – Op een besluitvaardige manier werken naar een oplossing waarbij rekening gehouden wordt met eventuele achterliggende problemen.
Oplossingspad – Het algoritme, c.q. de stappen die je successievelijk moet zetten om vanuit de gegevens via de tussenresultaten te komen bij de gevraagde grootheid. Het is het resultaat van een goede
planning van de oplossing. Daarvoor is nodig dat je eerst de oplossingsstructuur ontdekt in een probleem. Dit kan met behulp van een PAD.
Oplossingsstrategie – Een beschrijving op strategisch niveau van een verbeterpunt. Voor de lokale
prioriteiten en aandachtspunten dient dit volgende onderdelen te bevatten: 1) De definitie van het
probleem; 2) De te bereiken globale doelen; 3) Globale aanpak (prioriteit vs. aandachtspunt, projectmatig vs. routinematig); 4) De verwachte bijdrage van ev. partners; 5) De timing; 6) De rudimentaire evaluatiecriteria (effect- en procesindicatoren).
Oplossingsstructuur – De oplossingsstructuur geeft de weg aan van de gevraagde grootheid naar de
beschikbare gegevens. Hij kan gevonden worden met behulp van een doelanalyse. Bij fundamentele
vraagstukken geeft een toegespitst schema in één oogopslag een beeld van de oplossingsstructuur:
van de top omlaag naar de gegevens. Bij contraire vraagstukken zie je de oplossingsstructuur niet
altijd direct, ook als je het schema weet waarmee je het probleem kunt oplossen. De gevraagde
grootheid zit dan ergens onderin het schema en de waarde van de centrale grootheid aan de top is
bekend. Voorbeelden van oplossingsstructuren zijn te vinden via: www.bedrijfseconomischemodellen.nl.
Opportunities and threats – Zie ‘Kansen en bedreigingen’.
Opportunity kosten (Anglicisme) – 1) Kosten die gerekend zouden kunnen worden als een goed in
een alternatieve situatie zou worden toegepast. Als de kosten voor toepassing in een andere situatie
wel bekend zijn, dan kan men die kosten zien als indicatie voor de kosten die aan gebruik van een
goed verbonden zijn. {Micro-economie}. 2) Gederfde inkomsten. Inkomsten die je mis loopt doordat
je kiest voor een activiteit en daardoor een andere activiteit moet laten lopen. Als een ondernemer
voor een soortgelijke inspanning elders een bedrag van € 5000,- per maand zou verdienen, dan zijn
die € 5000,- de opportunity kosten voor de arbeid in zijn eigen bedrijf {Micro-economie}. Let op: Dit
begrip is cruciaal om het verschil te begrijpen tussen de bedrijfseconomische winst (beloning aandeelhouders moet nog plaats vinden) en de algemeen economische winst (beloning van arbeid en
kapitaal is al doorberekend). Alleen het algemeen economische winstbegrip maakt het mogelijk dat
er op de lange termijn geen winst is en dat het bedrijf dan toch door kan gaan.
Opportunity to See (OTS) – Een term die uit de traditionele mediaplanning komt. Een 'Opportunity
to See' ontstaat wanneer een gebruiker een pagina opvraagt (door het intypen van een URL of het
klikken op een bookmark of link) en de pagina begint 'op te bouwen'. Pageviews zijn vaak de standaard maat om 'OTS' aan te geven. Houd hierbij wel in de gaten dat het sterk afhangt vanaf wanneer
de pixel die uiteindelijk telt wordt geladen, als dit als eerste is op een html-pagina, dan is het gelijk
aan OTS, en als dit laatste is, dan is het geen OTS en mag je er van uitgaan dat de rest van de pagina
wel degelijk voor de ogen van de gebruiker is verschenen.
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Oppositiepartij – Partij die niet in het dagelijks bestuur is vertegenwoordigd. Een partij die bijvoorbeeld in de Tweede Kamer geen minister of staatssecretaris levert, een partij die dus niet meedoet
aan de coalitie.
Oppotten – Geld uit circulatie halen door het in een schoenendoos, pot of oude sok te stoppen {Monetaire Economie} . Tegenhanger van ontpotten en tegenhanger van sparen.
Oproepingskaart – Kaart die je voor de verkiezingsdag krijgt thuis gestuurd met informatie over de
verkiezingsdag.
Oproer – Een min of meer georganiseerde plaatselijke gewelddadige beweging gericht tegen het
openbaar gezag. Valt onder het begrip 'groot molest' en schade, die als gevolg hiervan is ontstaan, is
in de regel van verzekeringen uitgesloten (maar bij goederentransportverzekering op verzoek wel
verzekerbaar). Zie ook ‘Molest’.
Opruimingskosten (1) – Bij brandverzekering: de kosten van wegruiming en/of afbraak van de verzekerde objecten, voor zover deze het noodzakelijke gevolg is van een door de polis gedekte schade. Bij
scheepscascoverzekeringen: het verwijderen van het wrak na een ramp. De vergoeding van deze
kosten kan als optie worden meeverzekerd, meestal op basis van een 'premier risque' bedrag, als
onderdeel van de brandverzekering of van de scheepscascoverzekering. Bij de Uitgebreide Gevarenverzekering voor opstallen en inboedels/inventarissen vormen ze een integraal onderdeel van de
dekking, met een maximale uitkering tot 10% boven het verzekerde bedrag.
Opruimingskosten (2) – Kosten voor afbreken, wegruimen en afvoeren van de verzekerde zaak, die
niet reeds in de schadevergoeding zelf zijn begrepen en het noodzakelijke gevolg zijn van een gebeurtenis waartegen verzekerd is.
OPS, Open Profiling Standard – Een Technische standaard die een digitaal paspoort mogelijk maakt.
Met behulp van dit paspoort kan de gebruiker zelf bepalen aan wie hij welke persoonlijke gegevens
beschikbaar stelt.
Opschorten – Het (meestal tijdelijk) opheffen van de verplichting van de verzekeraar tot het verlenen
van een schadevergoeding en/of het doen van een uitkering. De verzekeringsovereenkomst blijft
bestaan, maar er kunnen door de verzekerde geen schadevergoedingsrechten aan worden ontleend.
Schorsing komt vaak voor wanneer de verzekerde in gebreke blijft bij premiebetaling of (bij motorrijtuigverzekering) er naar verwachting tijdelijk geen verzekerd object is. Zie ‘Schorsing van de verzekering’.
Opschortende voorwaarde – Een toekomstige onzekere gebeurtenis waarvan de aanvang van de
werking van een verbintenis afhankelijk is.
Opslag – Zie ‘Functies van de handel’.
Opslagfunctie – De opslag van goederen in een magazijn of in een distributiecentrum.
Opslagmethode (1) – Kostengerichte prijsstellingsmethode waarbij de verkoopprijs wordt bepaald
door de inkoopprijs met een bepaald opslagpercentage te verhogen.
Opslagmethode (2) – Methode om de kostprijs van een product te berekenen door bij de directe
kosten een opslag voor de indirecte kosten op te tellen. Dit kan op een primitieve manier of op een
verfijnde manier {Kostencalculatie}. Voorts zou men bij de opslagmethode van toegestane kosten uit
moeten gaan, maar doorgaans kiest met voor verwachte kosten of voor werkelijke kosten. Zie voor
de handelsonderneming: www.bedrijfseconomische-modellen.nl. Zie ‘Cost plus pricing’.
Opslagmethode (3) – ‘Cost-plus pricing’. De verkoopprijs wordt bepaald door de kosten per eenheid
product te verhogen met een bepaalde winstopslag.
Opstal (1) – Andere term voor gebouw; de als zodanig omschreven onroerende zaak met al wat daar
deel van uit maakt (waaronder bijgebouwen), en die naar aard en inrichting bestemd is om duurzaam
ter plaatse te blijven. Gebouw omvat doorgaans alles wat aard- en nagelvast is. Bij brandverzekeringen worden de fundamenten alleen tot het gebouw gerekend wanneer daar expliciet melding van
wordt gemaakt. Wat verder precies tot Gebouw behoort wordt bepaald door opvattingen in het algemeen verkeer.
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Opstal (2) – Dit de aanduiding voor iets dat door de mens op de grond is geplaatst. Er wordt een horizontale grens aangebracht tussen de grond en het gebouw, of het gewas dat zich erop bevindt.
Zonder opstal vindt namelijk natrekking plaats van het gebouw door de grond. In eerste instantie
wordt daarbij gedacht aan een gebouw, maar een schutting of een geplante boom zijn eveneens
opstallen. Het in eigendom hebben van een opstal geeft bijhorende rechten. Recht van opstal (of
opstalrecht) is een zakelijk recht dat kan worden gevestigd op een onroerende zaak. Het recht van
opstal wordt middels een notariële akte ingeschreven in het kadaster. Degene die het recht van opstal heeft, heet de opstaller. De eigenaar van de grond waarop een opstalrecht is gevestigd wordt
blote eigenaar genoemd.
Opstal (3) – Onder opstal wordt verstaan het gebouw, exclusief de fundamenten. Fundamenten zijn
die delen van het gebouw die liggen onder de laagst begaanbare vloer. Dit betekent, dat een kelder
niet tot de fundamenten behoort, maar een kruipruimte wel.
Opstalverzekering – Een opstalverzekering is een schadeverzekering voor uw woning, die schade
dekt als gevolg van bijvoorbeeld brand, wateroverlast en blikseminslag. Als verzekerd bedrag wordt
vaak de herbouwwaarde van de woning genomen. De herbouwwaarde is het totaal aan kosten, dat
benodigd is om de woning in dezelfde staat te herbouwen.
Opstand – Een georganiseerd gewelddadig verzet binnen een staat, dat gericht is tegen het openbaar
gezag. Valt onder het begrip 'groot molest' en schade, die als gevolg hiervan is ontstaan, is in de regel
van verzekeringen uitgesloten (maar bij goederentransportverzekering op verzoek wel verzekerbaar).
Zie ook ‘Molest’, ‘Oorlogsrisico’.
Opstootjes – Zie ‘Rellen’, ‘Relletjes’, of ‘Opstootjes’.
OPTA – OPTA staat voor Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit en is een onafhankelijke organisatie die toezicht houdt op de naleving van de wet- en regelgeving op het gebied van posten telecommunicatie. De OPTA is onderdeel van het ministerie van economische zaken en is gevestigd in Den Haag. in 1997 is de OPTA in het leven geroepen om de concurrentie in de post- en telecommunicatiebranch eerlijk te houden, met als doel de consument te beschermen. OPTA is acties op
de gebieden van: Bellen, Vaste telefonie, Mobiele telefonie, Internet, TV ontvangst, Post. De belangrijkste taken van OPTA zijn: 1) Beslechten van conflicten tussen aanbieders over toegang tot en interconnectie van netwerken. 2) Controleren van de tarieven van KPN volgens het stoplichtmodel. 3)
Uitgeven van telefoonnummers. 4) Beschermen van de privacy van de consument op het gebied van
post en telecommunicatie. 5) Toezien op de certificatiedienstverleners van de elektronische handtekening. 6) Waarborgen van wettelijk minimale dienstverlening op het gebied van post en vaste telefonie. De bevoegdheden van OPTA zijn: 1) Dwangsommen opleggen om het naleven van wettelijke
verplichtingen af te dwingen. 2) Inlichtingen inwinnen en het inzien van stukken. 3) Boetes opleggen
bij het overtreden van de wet. 4) Uitgegeven telefoonnummer intrekken. Bron: website OPTA.
Optelregel van kansen – Deze regel wordt gebruikt als men de kans wil bepalen van elkaar uitsluitende gebeurtenissen (= of/of-gebeurtenissen).
Optie (1) – 1) Het recht om een goed (bijvoorbeeld een huis) binnen een bepaalde periode te kopen
voor een nader te bepalen bedrag. Een huizenkoper, bijvoorbeeld, meldt zich als serieuze kandidaat
om het huis te kopen en wil nog even tijd om over de gevraagde prijs na te denken. 2) Algemener
gezegd: een voorwaardelijke claim op een goed of een vermogenstitel. Als beide partijen er belang
bij hebben kan dat zonder verdere onderlinge vergoeding. Als één partij belang heeft en de ander is
bemiddelaar, dan zal de bemiddelaar een vergoeding vragen voor zijn diensten. 3) Recht om aandelen van het eigen bedrijf (NV) te kopen als vorm van extra beloning. Deze beloningsvorm is bedoeld
om de directie en/of de werknemers te stimuleren de beurskoers op te voeren, iets waarbij aandeelhouders baat hebben {Externe verslaggeving}. De opties zijn: ‘at the money’ (= uitoefenprijs is gelijk
aan beurskoers), ‘in the money’ (= uitoefenprijs is lager dan de beurskoers) of ‘out of the money’ (=
uitoefenprijs is hoger dan de beurskoers ). Varianten zijn ‘deep in the money’ (= uitoefenprijs is 0) of
‘under water’ (uitoefenprijs is flink hoger dan de beurskoer). 4) Aanspraak op een vermogenstitel, in
casu het recht om een onderliggende waarde (aandeel, valuta, goud, e.d.) te kopen (call-opties) of te
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verkopen (put-opties), waarbij de tegenpartij (bijvoorbeeld een bank) als bemiddelaar optreedt en de
optie ‘schrijft’. {Financiering}. Om het recht op een onderliggende waarde te verwerven betaalt de
koper een optiepremie of optiekoers. Bij Europese opties is uitoefening alleen mogelijk op een afgesproken datum (uitoefendatum). Bij Amerikaanse opties is uitoefening mogelijk in een zeker tijdvak
(tussen de verwervingsdatum en de afloopdatum c.q. expiratiedatum). Synoniem: financiële optie. 5)
Aanspraak op een goed, met name een investeringsgoed. Het gaat dan bijvoorbeeld om de mogelijkheid voor de directie om tussentijds in te grijpen in een investeringstraject, zoals het opschorten van
een investering. Synoniem: reële optie.
Optie (2) – Een optie is een tijdelijke overeenkomst tussen verkoper en aspirant-koper, waarbij de
aspirant-koper gedurende een periode het eerste recht van koop heeft tegen een afgesproken prijs.
De verkoper verkoopt in die periode niet aan een ander.
Optiebeurs – Virtuele markt waar vragen en aanbieders van call-opties en put-opties samenkomen
{Financiering}.
Optieclausule – Een clausule die voorkomt in polissen van levensverzekering. Deze geeft het recht
om zonder nadere gezondheidswaarborgen de overeenkomst van levensverzekering wat premie
en/of verzekerd kapitaal betreft, aan te passen. Zie ook ‘Klimmende verzekering’.
Optiekoers – De prijs die een koper van een optie op de beurs betaalt voor het verwerven van het
recht om de onderliggende waarde (doorgaans een aandeel) te kopen (call-optie) of te verkopen
(put-optie).
Optiepremie – De prijs die een koper van een optie betaalt aan de schrijver van een optie voor het
verwerven van het recht om de onderliggende waarde (doorgaans een aandeel) te kopen (call-optie)
of te verkopen (put-optie). De schrijver is degene die zich verplicht om te verkopen (bij de call-optie)
dan wel te kopen (bij de put-optie) op het moment dat de looptijd is verstreken.
Optieprijsstrategie – Prijsstrategie voor optieproducten. Optieproducten zijn producten die als aankleding of als accessoire bij een standaardproduct kunnen worden gekocht. De strategie voor optieproducten is verschillend: óf een lage prijs om klanten te trekken, óf een hoge prijs gericht op winst.
Optieregeling (1) – Bij arbeidsongeschiktheidsverzekering de mogelijkheid dat een verzekeringnemer
tegen extra premie kiest voor een optieregeling. Onder bepaalde voorwaarden mag hij dan de verzekerde jaarrente aanpassen aan zijn gestegen inkomen zonder dat hiervoor nieuwe medische waarborgen worden geëist.
Optieregeling (2) – Reglement binnen een onderneming waarin vastgelegd is wie er binnen een NV
recht hebben op opties (op aandelen) als bijzondere beloning voor geleverde prestaties en onder
welke condities die opties verkregen kunnen worden.
Optimale allocatie – Hiervan is sprake wanneer de productiefactoren zodanig zijn aangewend overeenkomstig de wensen van de consumenten. In de economische wetenschap viel de keuze meestal
gunstig uit voor de marktvorm volkomen concurrentie, omdat de prijs gelijk is aan de marginale kosten. Ook ingeval van een monopolie kan sprake zijn van optimale allocatie wanneer de prijs gelijk is
aan de marginale kosten (snijpunt MK-functie met de prijsafzetfunctie). Dit wordt het punt van Lerner genoemd.
Optimale bestelhoeveelheid – Die bestelhoeveelheid waarbij de som van de bestel- en voorraadkosten per eenheid product minimaal is.
Optimale marketingmix – Die combinatie van de vier marketinginstrumenten waarbij de doelstelling
van de onderneming het beste wordt gerealiseerd.
Optimale vestigingsplaats – De optimale vestigingsplaats van een magazijn of distributiecentrum is
die plaats waar, uitgaande van de eisen van de afnemers, kan worden gewerkt met de laagste kosten. Factoren die hierbij een belangrijke rol spelen zijn: 1) de aard van de producten: bulkproducten,
vriesproducten; 2) de geografische spreiding van de afnemers; 3) de vestigingsplaats van de afnemers; 4) de opbouw van het distributiekanaal: zijn er ook anderen die dit kunnen doen; 5) mogelijke
transportmiddelen bij aan- en afvoer; 6) de noodzakelijke maximumcapaciteit (markt) en minimumcapaciteit (kosten); 7) de kosten verbonden aan opslag, groupage en overslag.
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Optimaliseren – Optimaliseren is het proces waarbij een website geoptimaliseerd wordt voor zoekmachines. Dit proces kan in twee categorieën gedeeld worden: on-site optimalisatie en off-site optimalisatie. Zie website optimalisatie en zoekmachine optimalisatie voor meer informatie.
Optimumregel – Een optimaal gebruik der verkooppolitieke (marketing) instrumenten is verzekerd,
indien noch door een andere combinatie der instrumenten, noch door een verandering in de intensiteit van het gebruik, doelstellingen gerealiseerd kunnen worden bij hogere nettowinst.
Opt-in – Opt-in staat voor een consument welke een bedrijf toestemming heeft gegeven persoonlijke
informatie van hem/haar te verzamelen en te gebruiken met een bepaalde reden. Bijvoorbeeld het
aanprijzen van producten of het versturen van een nieuwsbrief.
Option regrant – Toekennen van nieuwe opties op aandelen van het eigen bedrijf terwijl de oude
opties worden ingetrokken in situaties waarin de beurskoers aanzienlijk gedaald is onder de uitoefenprijs door oorzaken die buiten de invloed van een directie liggen {Externe Verslaggeving}. Deze
variant van repricing (herwaardering opties) bestaat naast option swap en godzilla grant.
Option swap – Opnieuw vaststellen van de uitoefenprijs waarvoor directieleden op werknemers de
toegezegde aandelen van het eigen bedrijf kunnen kopen in situaties waarin de beurskoers aanzienlijk gedaald is onder de uitoefenprijs door oorzaken die buiten de invloed van een directie liggen {Externe Verslaggeving}. Deze variant van repricing (Herwaardering opties) bestaat naast option regrant
en godzilla grant.
Optional treaty – Zie ‘Facultatief semi-obligatoire herverzekering.
Optische prijsverkleining – Door de producten te splitsen en de absolute bedragen te verlagen lijkt
het alsof de producten goedkoper worden. Voorbeeld: financiering, leasing, automatische afschrijving.
Opt-out – Wanneer een bedrijf besluit reclame te sturen naar consumenten voor haar producten/diensten, tenzij de consument nadrukkelijk aangeeft deze niet te wensen ontvangen. Er is vooraf
geen toestemming gegeven door de consument.
Optreden als gevolmachtigd agent – Een in art. 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) gedefinieerd begrip: het in de uitoefening van een beroep of bedrijf als gevolmachtigde van een verzekeraar voor diens rekening sluiten van een verzekering met een cliënt. Zie ook ‘Cliënt’, ‘Gevolmachtigd
agent’, ‘Verzekeraar’, ‘Verzekering’.
Opvoedingsrente – Zie ‘Ideaalrente’.
Opvolgen – Het systematisch registreren van de beleidsuitvoering en het vergelijken ervan met de
vooropgestelde normen. Dit gebeurt met de bedoeling om, bij niet-overeenstemming van het vastgestelde met het vooropgestelde, de beleidsuitvoering bij te sturen of de normen bij te stellen. Ook
wel ‘Monitoring’ genoemd.
Opzegging – Beëindiging van een overeenkomst door een eenzijdige tot de andere contractpartij
gerichte wilsverklaring.
Opzegtermijn (1) – Een hypotheek kan aan het eind van iedere rentevastperiode of bij verkoop worden opgezegd. Er is hierbij sprake van een opzegtermijn. Afhankelijk van de geldverstrekker dient een
aflossingsnota 10 werkdagen tot een maand voor de aflosdatum te worden opgevraagd.
Opzegtermijn (2) – Termijn die moet verlopen tussen de voor een overeenkomst van verzekering
geldende opzegdatum en de datum waarop de verzekering ten gevolge van die opzegging eindigt. Op
grond van het bepaalde in art. 7:940 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek geldt voor overeenkomsten van
verzekering die stilzwijgend worden verlengd een opzegtermijn van twee maanden.
Opzet (1) – Binnen het begrip opzet kunnen drie vormen worden onderscheiden: opzet als oogmerk,
opzet als zekerheidsbewustzijn en voorwaardelijk opzet. Door een verzekerde opzettelijk veroorzaakte schade valt in het algemeen buiten de vergoedingsplicht van de verzekeraar, ook al bevat de polis
geen uitdrukkelijke uitsluiting van dergelijke schade.
Opzet (2) – Het uitvoeren van een welbewuste en doordachte handeling (of nalaten) met als duidelijk
doel het beoogde effect te bereiken. Aldus gedefinieerd leidt opzet tot grove of zware schuld en
schade die hierdoor wordt veroorzaakt is uitgesloten van verzekeringsdekking. Er zijn ook lichtere
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vormen van opzet te onderscheiden: 1) opzet als zekerheidsbewustzijn (de gevolgen van het handelen of nalaten zijn niet nadrukkelijk beoogd, maar men handelt in de wetenschap dat de gevolgen
niet zullen uitblijven); 2) opzet als waarschijnlijkheidsbewustzijn (de gevolgen van het handelen of
nalaten zullen naar alle waarschijnlijkheid optreden, maar desondanks handelt men of laat na); 3)
opzet als mogelijkheidsbewustzijn (het handelen of nalaten brengt duidelijke risico's met zich mee,
maar desondanks handelt men of laat na). Opzet is in beginsel altijd van verzekeringsdekking uitgesloten wanneer de schade een zeker en beoogd gevolg is van het handelen of nalaten.
Opzicht – Term in gebruik bij aansprakelijkheidsverzekering: Bij opzicht gaat het om zaken die aan de
zorg van een ander zijn toevertrouwd of die hij op een andere wijze onder zich heeft genomen en
waarover hij tot op zekere hoogte de feitelijke macht uitoefent.
Opzichtclausule – Clausule voorkomend in aansprakelijkheidsverzekeringen, waarmee de schade, die
is toegebracht aan zaken die men onder opzicht heeft geheel of gedeeltelijk wordt uitgesloten van de
verzekeringsdekking. Bij bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen is de verzekeraar soms bereid de
opzichtclausule geheel of gedeeltelijk terzijde te stellen.
OR – Afkorting van Ondernemingsraad. Zie ‘Ondernemingsraad’.
OR – Zie ‘Ondernemingsraad’.
Oranje goederen – Producten die gemiddeld scoren op de factoren aankoopfrequentie, brutomarge,
servicegevoeligheid, consumptieduur en zoektijd van de consument. Indeling van Aspinwall. Zie ook
‘Rode en gele goederen'.
Order getting – Deel van de taak van de vertegenwoordiger nl. het winnen van nieuwe afnemers of
het verkopen van nieuwe producten aan bestaande afnemers.
Order taking – Orders ophalen. Deel van de taak van een vertegenwoordiger nl. het 'ophalen' van
routinematig geplaatste orders bij bestaande klanten (in feite zuiver het noteren van de door de
klant gewenste producten en hoeveelheden).
Ordergrootte – De hoeveelheid goederen die in een bestelling wordt gekocht.
Orderpicking – Orderafhandeling.
Orderpuntbepaling – Bepaling van de voorraadgrootte waarbij een nieuwe bestelling moet worden
gedaan.
Orderverkrijging – Het verkrijgen van orders (order getting), de primaire verkooptaak van een vertegenwoordiger, zeker bij nieuwe afnemers. Is er reeds een langdurige relatie, dan is het verkrijgen van
een vervolgorder vaak routine: het noteren van een order/bestelling (order taking). Alle activiteiten
in het kader van verkoopondersteuning hebben tot doel de relatie met de klant te verstevigen of te
behouden (order keeping of order supporting).
Ordinale schaal – De getalstoekenning geschiedt om er zowel een categorie als een volgorde mee
aan te duiden. Voorbeeld: hitlijst. Zie ‘Schaal’, ‘Schaaltypen’.
Ordinary wear and tear – In sect. 55 MIA genoemde uitsluiting voor gewone slijtage, zijnde eigenlijk
geen onzeker voorval en als zodanig voor rekening van de verzekerde zelf. Dat beginsel geldt ook in
ons recht wel. Soms zijn de gevolgen van slijtage wel gedekt, bijvoorbeeld bij de machinebreukverzekering en motorrijtuigverzekering.
Organic search results – De organic search results (organische zoekresultaten) zijn de resultaten die
getoond worden na een zoekopdracht. Dit zijn resultaten die gerangschikt zijn op relevantie naar het
algoritme van een bepaalde zoekmachine. Deze resultaten zijn het tegenovergestelde van sponsored
links, waarbij men moet betalen om getoond te worden bij bepaalde ingevoerde trefwoorden. Om
deze reden worden organische zoekresultaten ook wel gratis, onbetaalde of normale zoekresultaten
genoemd. In de SERP's van Google worden organische zoekresultaten links getoond, gesponsorde
links worden rechts getoond.
Organigram – Schematische voorstelling van de organisatorische gang van zaken in een bedrijf. Zie
‘Organogram’.
Organisatie (1) – 1) Bedrijf, instelling of vereniging die een activiteit verzorgt en een eigen bestuur
heeft (organisatie in institutionele zin). 2) De manier waarop de verantwoordelijkheden en bevoegdUitgeverij Streutker
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heden in een bedrijf of instelling zijn vastgesteld en afdelingen zijn vorm gegeven (organisatie in instrumentele zin: de organisatie van de organisatie). 3) De activiteit om iets tot stand te brengen: het
organiseren van een feest of evenement (organisatie in functionele zin).
Organisatie (2) – Een levend en door de deelnemers bewust gezocht samenwerkingsverband tussen
natuurlijke of rechtspersonen, die daarbij al dan niet gebruik maken van middelen. Een organisatie in
deze zin is een zelfstandig, geordend geheel van mensen en middelen die bepaalde processen uitvoeren. Een bedrijf is een organisatie die aan andere personen of rechtspersonen producten levert of
diensten verleent. Een organisatie is niet altijd een bedrijf, maar een bedrijf is wel altijd een organisatie.
Organisatie (3) – Een organisatie is de wijze waarop een organisatie functioneert. Bij voorkeur is dit
het resultaat van het organiseren, maar soms is een organisatie historisch gegroeid zonder bewuste
organisatieactiviteiten. In deze betekenis geldt: een bedrijf heeft een organisatie, waarmee we bedoelen een specifieke invulling van de inrichting aan mensen en middelen en een specifieke invulling
van de bedrijfsvoering, waarbij tevens de rol van mensen en middelen in de bedrijfsvoering is vastgelegd. Het is deze organisatie die verandert bij een transformatie van het bedrijf. Organisatie kent
(organisatie)vormen, zoals de in dit boek beschreven hiërarchische organisatie en de netwerkorganisatie.
Organisatie (4) – Organisatie is de activiteit of functie van ‘het organiseren’. In deze betekenis is ‘organisatie’ dus een bezigheid. Voorbeeld in context: ‘Hij is belast met de organisatie van de bijeenkomst.’
Organisatie reclamebureau – Elk reclamebureau heeft zijn eigen aanpak en dus zijn eigen organisatie. In het algemeen echter is de organisatie opgebouwd rond vier sectoren, die een afspiegeling
vormen van het reclameplanningsproces, te weten: 1) de accountsector: het onderhouden van het
contact met de klant en het vertegenwoordigen van de klant bij de andere sectoren van het bureau;
2) de creatieve sector: het vorm geven aan de boodschap; 3) de servicesector: marktonderzoek, mediaplanners en andere specialisten - de uitvoerende sector: media-orderafdeling, administratie, productieafdelingen
Organisatie van de productontwikkeling – Gezien de complexheid en het belang van productontwikkeling is een goede organisatie ervan en een goede procedurele opzet van groot belang. We kennen
verschillende organisatiestructuren om productontwikkeling optimaal te laten verlopen: product- of
brand managers, nieuwe-productencomités, new product managers, afdeling nieuwe producten en
venture-teams.
Organisatie, Administratieve – Zie ‘Administratieve organisatie’.
Organisatie, Uitvoerende – Zie ‘Uitvoerende organisatie’.
Organisatieopbouw naar product – Ook ‘P-organisatie’. Een organisatorische opzet met een beperkt
doel: één bepaald product of één bepaalde dienst moet worden geproduceerd en verkocht. De ondernemingsorganisatie wordt daartoe gesplitst naar productgroepen of producten. Voordeel is dat
elk deel van de organisatie het doel veel duidelijker voor ogen heeft dan in een complex geheel het
geval zou zijn geweest. Specialisten komen ook beter tot hun recht.
Organisatieschema – Zie ‘Organogram’. Zie ‘Organigram'.
Organisatiesensitiviteit – Onderkent invloed en gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op
andere onderdelen van de organisatie. Zich bewust tonen van de invloed en de gevolgen van beslissingen en gedragingen van mensen in een organisatie. Gedragsbeschrijvingen: a) Toetst bij de juiste
partijen of er draagvlak is voor ideeën, voorstellen en beslissingen. b) Betrekt diverse partijen in de
oordeelsvorming en onderkent invloed en gevolgen van eigen ideeën en beslissingen op andere organisatieonderdelen. c) Laat zien op de hoogte te zijn van de verschillende belangen in de organisatie. d) Is op de hoogte van de ongeschreven spelregels binnen de eigen organisatie en daarbuiten en
weet daarmee om te gaan.
Organisatiesensitiviteit – Zich bewust tonen van de invloed en de gevolgen van beslissingen en gedragingen van mensen in een organisatie.
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Organisatietalent - Probleemoplossend vermogen In staat zijn om problemen te analyseren en geschikte oplossingen te vinden.
Organisational Consulting – Ontwerp en realisatie van veranderingsprogramma's met betrekking tot
één of meer bedrijfsfuncties om een permanente verbetering van de bedrijfsprestaties te bereiken.
Advies, begeleiding en expertise op het gebied van managementpraktijk, personeel, optimalisatie
van bedrijfsprocessen en informatievoorziening.
Organisch model – Ondernemingsmodel dat zich kenmerkt door het geïntegreerde geheel van functies welke alle met elkaar te maken hebben.
Organiseren (1) – Het doelbewust, doelgericht en doelmatig samenvoegen van mensen en middelen
om hiermede gestelde doelen te realiseren.
Organiseren (2) – Het proces van identificeren, verdelen en groeperen van uit te voeren werk; definiëren van verantwoordelijkheden, delegeren van bevoegdheden en vaststellen wie aan wie rekenschap moet geven, om mensen in staat te stellen zo efficiënt en effectief mogelijk samen te werken
bij het bereiken van vooraf vastgestelde doelen.
Organogram – Organigram, Organisatieschema. Een organisatieschema, organogram of organigram
is een afbeelding, model of schema van een organisatiestructuur van een onderneming; Een dergelijk
schema brengt in kaart uit hoeveel verschillende divisies en afdelingen een organisatie bestaat
(eventueel wie het hoofd is en wie medewerkers), en in welke hiërarchische verhouding de afdelingen en medewerkers ten opzichte van elkaar staan. Er zijn in principe drie verschillende vormen om
een organisatieschema in kaart te brengen: 1) De verticale schemavorm, waarbij de organisatiestructuur wordt weergegeven met blokken en vertakking van boven naar beneden met de baas in de top.
De vertakkingen geven de gezagsverhoudingen weer. 2) De horizontale schemavorm, waarbij de
organisatiestructuur wordt weergegeven van links naar rechts, met de baas links. Een voordeel hiervan ten opzichte van de verticale schemavorm is, dat de hiërarchie niet zo dominant lijkt. 3) De concentrische schemavorm, waarbij de organisatiestructuur wordt weergegeven in concentrische cirkels
met de baas in het midden en de afdelingen naar buiten. Met deze verschillende schematechnieken
kan men allerlei verschillende organisatiestructuren in kaart brengen. Met de verdergaande automatisering en informatisering van het bedrijfsleven zijn er allerlei nieuwe methoden en technieken ontwikkeld om delen van de organisatie in kaart te brengen.
Oriëntatie – Beeld vormen van het probleem dat je voorgelegd krijgt. Nagaan wat de betekenis van
woorden is in de situatie waarin je ze tegenkomt. Ken je de termen omdat je ze eerder bent tegengekomen en hebben ze in de nieuwe situatie dezelfde betekenis als eerst, of zit je op een dwaalspoor?
De oriëntatie houdt in dat je uitzoekt wat er precies gevraagd wordt, dus hoe de probleemsituatie in
elkaar steekt. Zie je het probleem dat in het vraagstuk verstopt zit? Weet je wat er van je verwacht
wordt? Een goede oriëntatie staat of valt met goed lezen. De oriëntatie is een belangrijk onderdeel
van de analyse. Eerst moet je weten wat het probleem precies inhoudt, dan kun je beginnen met het
leggen van relaties tussen de gevraagde grootheid en de beschikbare gegevens.
Oriëntatie-opdracht – Bij een oriëntatieopdracht geeft u een makelaar of bemiddelaar de opdracht
om een huis of een stuk grond te zoeken. U kunt grenzen wat betreft tijd en gebied aangeven voor
deze opdracht.
Oriëntatierente – Met een oriëntatierente kan de rentevastperiode binnen een periode van twee
jaar één keer kosteloos worden aangepast als de rente daalt. Vaak geldt daarna een rentevastperiode van tien jaar.
ORM (1) – Omzet-rendement-meters. Zie ‘Schapindelingssystemen’.
ORM (2) – ORM staat voor Online Reputation Management, zie aldaar voor meer informatie.
OsCommerce – osCommerce staat voor "Open Source Commerce" en is een gratis Open Source Online Shopping Card en E-Commerce systeem. Iedereen kan op redelijk eenvoudige wijze zijn eigen
webwinkel beginnen en onderhouden. In Nederland is het systeem inmiddels erg populair. Naar
schatting zijn er meer dan 2000 Nederlandse webwinkels die op osCommerce draaien. osCommerce
kun je zo "uit de doos" installeren en vraagt relatief weinig technische kennis. osCommerce maakt
Uitgeverij Streutker

453

Bedrijfskunde, Begrippenbank

gebruik van de veelgebruikt taal PHP, de populaire Apache webserver en de MySQL database server.
De moeilijkste onderdelen zijn het correct opzetten van de verzendkosten en de module voor het
betalen met een credit card. osCommerce bevat van zichzelf al een zeer goede opzet voor de zoekmachines. De site heeft een zeer gunstige navigatiestructuur en bevat in principe de belangrijkste
elementen voor een fatsoenlijke ranking in Google. Je kunt er dus al mee aan de slag, maar bent er
nog niet. Het is echter nog zeker niet compleet! Voor zoekmachine optimalisatie is het nodig eerst
een aantal problemen op te lossen. Let daarbij op: Het verwijderen van de redirect wanneer je osCommerce direct op je begingpagina wilt laten draaien. Deze redirect is ongunstig voor GoogleZorg
voor een correct gebruik van cookies en gebruik de "search engine friendly" optie van osCommerce.
Daarnaast ontbreken er nog een aantal zwaardere zoekmachine optimalisatie mogelijkheden in met
name de navigatie structuur.
Osgood schaal – Een vragenlijst met bipolaire (tegengestelde) antwoordmogelijkheden gebruikt bij
attitude onderzoek. bv. licht - zwaar. Zie ‘Semantische differentiaal’.
Oudedagslijfrente – De oudedagslijfrente is een levenslange lijfrente waarbij de belastingplichtige de
verzekerde, verzekeringnemer en begunstigde is. De uitkering van de termijnen moet uiterlijk ingaan
in het jaar dat de leeftijd van 70 jaar bereikt wordt. De verzekering dient levenslang (tot het overlijden van de verzekerde) uit te keren. Er mag overeengekomen worden dat de uitkering na het overlijden van de gewezen partner daalt tot ten hoogste 70% van de uitkering bij aanvang.
Oudedagsreserve – Als je bedrijf winst maakt, mag je een deel daarvan als oudedagsreserve op je
balans opnemen. Elk jaar mag je opnieuw beslissen of je een deel van de winst als oudedagsreserve
opneemt. Let er wel op dat je met je oudedagsreserve niet echt een pensioen opbouwt. Je hebt alleen een fiscale reserve gevormd. Over die reserve moet je straks afrekenen met de fiscus.
Ouderdomspensioen – Het ouderdomspensioen krijg je uitgekeerd vanaf de pensioendatum tot je
overlijden. Meestal in maandelijkse termijnen. Naast het levenslange pensioen bestaat er ook tijdelijk ouderdomspensioen.
Ouderdomswet, algemene (AOW) – De Algemene Ouderdomswet heeft als doel de hele bevolking
van Nederland een verzekering te geven tegen de financiële gevolgen van ouderdom.
Ouderlijke boedelverdeling – Ouders maken over en weer een testament en zo wordt vastgesteld
wie wat krijgt. Dit wordt de ouderlijke boedelverdeling genoemd. Dit testament geldt alleen bij vererving tussen ouders en (klein)kinderen.
Out of stock – Het niet meer in voorraad hebben van een product.
Outbound links – Outbound links zijn uitgaande links. Dus links vanaf jouw website naar een andere
website.
Outcomeindicatoren – Indicatoren die het effect van de geleverde diensten of producten meten
zoals de evolutie met betrekking tot de criminaliteit, het onveiligheidsgevoel, de klantentevredenheid.
Outdoor advertising – Zie ‘Buitenreclame’.
Outlet – Verkooppunt; plaats waar een bepaald artikel verkrijgbaar is.
Out-of-stock – Het niet meer in voorraad hebben van een product.
Outplacement – Onder outplacementbegeleiding wordt verstaan het geheel van begeleidende diensten en adviezen die in opdracht van een werkgever door een dienstverlener aan een ontslagen
werknemer worden verleend om zo snel mogelijk een nieuwe betrekking bij een nieuwe werkgever
te vinden of een beroepsbezigheid als zelfstandige te ontplooien. Concreet bestaat outplacement uit
één of meer van de volgende diensten: 1) psychologische begeleiding; 2) het opmaken van een persoonlijke balans en/of hulp bij het uitbouwen van een zoekcampagne naar een nieuwe betrekking; 3)
begeleiding bij het afsluiten van een nieuwe arbeidsovereenkomst; 4) begeleiding bij de integratie in
de nieuwe werkomgeving; 5) logistieke en administratieve steun.
Output – Alle informatie die een computer verschaft. Zie 'Prestaties'.
Output financiering – Financiële regeling (o.a. gebruikt door de overheid) waarbij het beschikbare
budget afhangt van het aantal prestaties (diploma’s dat zij uitreiken of cliënten die zij behandeld
Uitgeverij Streutker

454

Bedrijfskunde, Begrippenbank

hebben). In principe is dit een vorm van financiering die naast andere financieringswijzen kan bestaan, maar die in extrema als enige financieringsvorm is toe te passen. Bij de output financiering
gaat het om het aantal prestaties in de afgelopen jaren en de vraag of zij voldoen aan de kwaliteitseisen die geformuleerd zijn. Hoe het gedaan wordt, is daarbij niet van belang. Zie ook: input financiering en lump sum financiering.
Outputgarantie – Een uitsluiting in een garantieverzekering. Deze uitsluiting houdt in dat het risico
dat een nieuwe machine minder capaciteit levert, zodat niet voldaan wordt aan door de opdrachtgever gestelde eisen, niet is gedekt. Zie ook ‘Garantieverzekering’.
Outputindicatoren – Indicatoren die de geleverde diensten of producten in termen van volume (aantallen) en de kwaliteit ervan meten. Als voorbeeld: aantal opgestelde processen verbaal, aantal uitgevoerde kantschriften, aantal afgewerkte onderzoeken, aantal uren zichtbaar op het terrein.
Outside risks – Bijzondere risico's waarvoor geen standaard verzekeringen bestaan. Het gaat daarbij
vaak om risico's waarbij de kans op schade door hun unieke karakter moeilijk in te schatten valt, terwijl ook de aard van de schade moeilijk te bepalen valt. Te denken valt aan het verzekeren tegen het
risico van stemverlies van een populaire zanger of een ongeschonden gezicht van een beroemde
filmster. Een alternatieve benaming is 'substandard risks'.
Outsourcing – Facilities Management waarbij sprake is van overname van hardware, software en
personeel.
Over Optimization Penalty – Wanneer een website in ranking zakken door overoptimalisatie, wordt
er gesproken van een Over Optimization Penalty (OOP). Resultaten kunnen dan ineens verdwijnen in
de SERP's van een zoekmachine. Er kunnen diverse oorzaken ten grondslag liggen aan een OOP. In de
meeste gevallen zal het een gevolg zijn van subtiele keyword spamming. Dit kan in bijvoorbeeld de
title tag, header tags, de link tekst, de URL, de domeinnaam of attributen zoals alt of title. Op deze
manier kan bijvoorbeeld een link naar de homepage overgeoptimaliseerd worden door als link tekst
"keyword keyword home" in plaats van "home" te gebruiken. Hierdoor kan een algoritme concluderen dat er vals wordt gespeeld, waarna de Over Optimization Penalty uitgedeeld kan worden. Er
wordt gedacht dat niet enkel de webpagina waar dit op voorkomt, een penalty krijgt, maar dat de
gehele website en dus domeinnaam een penalty krijgt. Alhoewel beide er voor kan zorgen dat een
website uit de zoekresultaten verdwijnt, is een Over Optimization Penalty als gevolg van overoptimalisatie niet hetzelfde als zoekmachine spam. Bij het overoptimaliseren kun je tot een bepaalde grens
gaan waardoor het niet onder spam valt. Bij spammen worden teksten vol gepropt met trefwoorden,
met als mogelijk gevolg dat er foutieve zinsconstructies voorkomen in een tekst. Uiteindelijk kan
spammen ervoor zorgen dat een website verbannen wordt uit de resultaten, terwijl er bij de Over
Optimization Penalty sprake is van verlies van ranking.
Overbruggingskrediet – Een overbruggingskrediet is een tijdelijke financiering om de periode tussen
aan- en verkoop te overbruggen. Dit krediet is benodigd als u de koop van een nieuwe woning geheel
of gedeeltelijk wil bekostigen met de opbrengst van uw oude woning en deze woning nog niet verkocht is op het moment van de koop van de nieuwe woning.
Overbruggingslijfrente – De overbruggingslijfrente is een tijdelijke lijfrente, waarbij de men de keuze
heeft om de termijnen te laten eindigen op de datum van pensionering of wanneer men de 65-jarige
leeftijd bereikt. De gemaximeerde lijfrentetermijn bedraagt € 63.288,00 per jaar (tot en met
2005). Per 1 januari 2006 is de overbruggingslijfrente vervallen. Het is dan niet langer mogelijk een
nieuwe overbruggingslijfrente aan te kopen. Lijfrenten gesloten vóór 1 januari 2006, en polissen
waarvan de premie fiscaal nog kan worden toegerekend aan 2005, kunnen in de toekomst nog wel
worden aangewend voor een overbruggingslijfrente mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan.
Overbruggingspensioen – Een pensioensoort die in 2006 is komen te vervallen (behalve voor oudere
werknemers). Als in de pensioenregeling de pensioendatum lag voor de leeftijd van 65 jaar, dan was
er meestal bovenop het ouderdomspensioen ook een overbruggingspensioen om het gemis aan
AOW op te vangen.
Overcapaciteit – Te grote productiecapaciteit in verhouding tot de gevraagde capaciteit.
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Overcapaciteit (1) – Situatie waarin de beschikbare capaciteit niet ten volle wordt benut.
Overdekkingsclausule – Zie ‘Accres/decres-clausule’, ‘Verbruggingsclausule’.
Overdraagbare premie – Overdraagbare premie is een subsidie die overgaat van de oude naar de
nieuwe eigenaar van een premiewoning.
Overdracht portefeuille – Een verzekeraar kan de rechten en verplichtingen uit de overeenkomsten
van verzekering die tot zijn portefeuille behoren - of een bepaald deel daarvan - overdragen aan een
andere verzekeraar. De procedure hiervoor is vastgelegd in deel drie van de Wet op het financieel
toezicht.
Overdracht van een onderneming – Het kan hierbij gaan om overdracht van een gehele onderneming of van een afzonderlijk zelfstandig gedeelte ervan. Bij overdracht van (een deel van) een onderneming mag geen BTW worden geheven.
Overdrachtsakte – Een overdrachtsakte is een akte die door de notaris wordt opgesteld bij de koop
en verkoop van onroerende zaken. De overdrachtsakte wordt ingeschreven bij het Kadaster.
Overdrachtsbelasting – Overdrachtsbelasting moet worden betaald door de koper van een bestaande woning. De overdrachtsbelasting bedraagt 6% van de koopsom en wordt door de notaris aan de
fiscus afgedragen. In geval van een nieuw te bouwen woning is geen overdrachtsbelasting verschuldigd. De koper moet in dit geval wel BTW betalen, dit is vaak bij de koopprijs inbegrepen.
Overdue market – Een in artikel 8:20 van het Burgerlijk Wetboek gedefinieerd begrip: de overeenkomst waarbij de ene partij, de vervoerder, zich tegenover de andere partij, de afzender, verbindt
zaken te vervoeren.
Overeenkomst op afstand – Een overeenkomst waarbij tot en met de totstandkoming uitsluitend
gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand.
Overeenkomst vereenvoudigde schaderegeling (O.V.S.) – Een groot aantal in Nederland werkende
motorrijtuigverzekeraars hebben in de O.V.S. een aantal regels met elkaar afgesproken met betrekking tot het niet, het gedeeltelijk of het geheel vergoeden door de aansprakelijkheidsverzekeraar aan
de cascoverzekeraar van cascoschades die zijn ontstaan bij een aantal in de regeling genoemde veel
voorkomende ongevalsituaties. De schuldverdeling bij de in de regeling bedoelde situaties is vooraf
bindend aan de deelnemende verzekeraars vastgelegd.
Overgang onder algemene titel – Overgang van een geheel of gedeeltelijk vermogen waarbij in beginsel alle rechten en verplichtingen op de verkrijger overgaan.
Overgang van een verzekeringsportefeuille – Zie ‘Overdracht van een verzekeringsportefeuille’.
Overheadkosten (1) – 1) Som van algemene kosten en verkoopkosten [euro/periode] {Interne Verslaggeving}. Zie ook: bedrijfseconomische-modellen.nl. 2) Som van algemene kosten en verkoopkosten, maar dan exclusief interestkosten [euro/periode] {Externe Verslaggeving}. Zie ook: bedrijfseconomische-modellen.nl. Synoniemen: algemene kosten {Interne Verslaggeving} en indirecte kosten.
Zie ‘Kosten’.
Overheadkosten (2) – Kosten die niet specifiek zijn toe te rekenen aan een product of productieapparaat, maar wel voor de onderneming als geheel van belang zijn, bv. research en developmentkosten. Zie ‘Kosten’.
Overheadkosten (3) – Overhead en toedeling van deze indirecte kosten: overheadkosten zijn indirecte kosten; de toedeling (verbijzondering) gebeurt in de mobiliteitsbranche naar inzet (percentsgewijs) naar de bedrijfsafdeling (kostenplaatsenmethode). Het zijn kosten die niet specifiek zijn toe te
rekenen aan een product of productieapparaat, maar wel voor de onderneming als geheel van belang zijn. Zie ‘Kosten’.
Overheidsbijdrage – De overheidsbijdrage is een subsidie die de overheid uitkeert bij (sociale) koopof premiekoopwoningen.
Overheidsmarketing – Marketing toegepast in niet naar winst strevende overheidsinstellingen (sociale dienst, gemeentereiniging, ministeries, etc. Engelse term: ‘Public marketing’.
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Overheidsmarkt – De overheid als vragende marktpartij. Als koper heeft de overheid vele aankopen
gecentraliseerd bij instellingen als het Rijksinkoopbureau (RIB), de Rijkskantoormachinecentrale en
de Rijks Automobiel Centrale. Grote aanschaffingen gaan per aanbesteding. Zie ‘Markt’.
Overheidsmonopolie – Is ontstaan door een overheidsmaatregel of door wet. In het laatste geval
spreekt men ook wel van een wettelijk monopolie.
Overlapping – Term uit de mediaplanning. Het aantal personen dat in het kader van een mediaplan
met twee of meer mediumeenheden wordt geconfronteerd.
Overlast – De aantasting van de leefbaarheid of het leefbaarheidsgevoel door omgevingsfactoren
van materiële of personele aard die mee het onveiligheidsgevoel veroorzaakt. Overlast kan gemeten
en gepeild worden.
Overleven als doelstelling – In feite een ondernemingsdoelstelling. In moeilijke situaties ontleent
men hieraan het prijsbeleid: lage prijzen en voorraad lozen. Het is een omzetdoelstelling en geen
winstdoelstelling.
Overlevingskas – Zie ‘Tontine’.
Overlevingsrente – Jaarlijkse rente die op grond van een overeenkomst van levensverzekering na
overlijden van de verzekerde (man) aan de achterblijvende echtgenote of andere nabestaanden
wordt uitgekeerd tot hun overlijden. Deze verzekering, ook wel verzekering van weduwepensioen
genaamd, wordt veelal gekoppeld aan een verzekering van ouderdomspensioen.
Overlijdensrisicoverzekering – Een overlijdensrisicoverzekering zorgt er voor dat bij overlijden van
de verzekerde een bepaalde som geld wordt uitgekeerd. Deze verzekering wordt vaak in combinatie
met een hypotheek afgesloten en is in sommige gevallen zelfs verplicht. Met de uitkering uit deze
verzekering kan dan de hypotheek worden afgelost en dit zorgt voor een lastenverlichting voor de
nabestaanden. Zie ‘Risicoverzekering’.
Overmaat – In het geval van overmaat wordt er meer grond geleverd dan is overeengekomen. Vaak
wordt er in het koopcontract opgenomen dat de over- of ondermaat van de grond (tot een zekere
grens) niet verrekend wordt.
Overmacht (1) – Overmacht betekent dat men niet aan zijn (contractuele) verplichtingen kan voldoen doordat een voorval zich buiten zijn schuld en/of risico voordoet.
Overmacht (2) – Van overmacht is sprake als een schade of tekortkoming niet kan worden toegerekend aan de schadeveroorzaker omdat die niet is te wijten aan zijn schuld en niet krachtens de wet,
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
Overmacht, Vervoerders – Zie ‘Vervoerdersovermacht’.
Overname – Dit is het opkopen door meestal een grote onderneming van de aandelen van een kleinere onderneming. De kleine onderneming zit hierbij in een afhankelijke positie. Vaak is de overname het gevolg van een (dreigend) faillissement, maar het kan ook het gevolg zijn van het groeibeleid
van een grote onderneming. Wanneer het opkopen van de aandelen grootscheeps en in het geheim
plaatsvindt, spreekt men wel van een overval. Gaan twee (of meer) ondernemingen samen op basis
van gelijkwaardigheid, dan spreekt men van een fusie.
Overnamebeding – Bij overlijden van de ene eigenaar krijgt een mede-eigenaar het recht om het
aandeel van de ander(en) in de gezamenlijke eigendommen over te nemen. Dit wordt een overnamebeding genoemd.
Overoptimalisatie – Zoekmachines proberen patronen te ontdekken en redeneren dat alles wat te
waarschijnlijk is onwaarschijnlijk is. Dit filter wordt het zogenaamde Hilltop filter genoemd. Wie het
te goed doet komt bovenaan de berg en valt er vervolgens vanaf.
Overrentedeling – Vorm van resultatendeling waarbij op grond van de overeenkomst van levensverzekering een deel van de door de verzekeraar gerealiseerde overrente aan de verzekeringnemer
wordt uitgekeerd in de vorm van premierestitutie, premieverlaging of verhoging van het verzekerde
kapitaal. Zie ook ‘Winstdeling’.
Overriding commission – Een vaste of percentuele geldelijke vergoeding die wordt betaald aan een
partij die verantwoordelijk is voor het plaatsen van een retrocessie van herverzekering.
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Overslagfunctie – Zie ‘Distributiecentrum’.
Oversluiten – Oversluiten is het opnieuw afsluiten van uw hypotheek op andere voorwaarden en
meestal tegen een lagere rente. U kunt ook oversluiten naar een andere instelling. In de meeste gevallen zijn oversluitkosten verschuldigd. Als de nieuwe hypotheek wordt afgesloten bij een andere
instelling of bij een verhoging van het leningsbedrag dient u ook rekening te houden met de kosten
van een nieuwe hypotheekakte.
Oversluiten van een verzekering – Het sluiten van een nieuwe overeenkomst van verzekering, wanneer de oude om bepaalde redenen niet wordt verlengd. Van oversluiting wordt ook wel gebruik
gemaakt een deel van het verzekerde bij een andere verzekeraar onder te brengen. In het algemeen
geschiedt de oversluiting per de vervaldag, maar in sommige gevallen kan dit ook met wederzijds
goedvinden.
Oversluitprovisie – Oversluitprovisie is de provisie die geldverstrekkers in rekening brengen bij het
oversluiten van een hypotheek (tegen een lagere rente). Indien een hypotheek wordt omgezet in een
andere vorm, wordt er over omzettingskosten gesproken.
Overspanning – Zie ‘Inductie’.
Overstapfaciliteit – De overstapfaciliteit biedt u de mogelijkheid om gedurende het eerste jaar of de
eerste twee jaren een hypotheek met variabele rente om te zetten in een hypotheek met een rentevastperiode, of om een korte rentevastperiode om te zetten in een langere.
Oversterfte – Term, gebruikt in de levensverzekeringsbranche, ter aanduiding van een waargenomen
grotere sterfte dan op grond van de gebruikte sterftetafel werd verwacht. Is voor de verzekeraar bij
overlijdensverzekeringen nadelig, bij verzekeringen bij leven en lijfrenten voordelig. Zie ook ‘Ondersterfte’, ‘Sterftetafel’, ‘Sterftewinst’.
Overstroming – Overstroming door de zee, rivieren, kanalen en andere vormen van natuurwater ten
gevolge van het bezwijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen, oevers of andere waterkeringen,
ongeacht of deze overstroming werd veroorzaakt door storm.
Overt behaviour – Met het oog waarneembaar gedrag.
Overt search – Het actief zoeken van informatie door een consument.
Overtreding – Dit is in het Nederlands strafrecht een relatief licht strafbaar feit. Een zwaarder strafbaar feit heet een misdrijf. Iemand die een overtreding begaat, kan hiervoor bestraft worden. Vaak
gaat het om zaken waarin de politie of de officier van justitie een schikkingsvoorstel heeft gedaan.
Als de verdachte niet op zo'n voorstel ingaat, komt de zaak bij de kantonrechter. Alledaagse voorbeelden van overtredingen zijn het laten poepen van de hond op de stoep, het verkeerd aanbieden
van huisvuil of het kappen van een boom zonder vergunning.
Overtuigingskracht – Gedrag dat er op gericht is om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen, ideeën en producten. Gedragsbeschrijvingen:
a) Weet anderen voor eigen standpunten of ideeën te winnen. b) Brengt ideeën en voorstellen beslist en met enthousiasme naar voren. c) Kan argumenten kracht bij zetten wanneer er tegenstand
optreedt. d) Draagt op gevarieerde manier argumenten aan, zowel inhoudelijk als procesmatig.
Oververzekering – Er is sprake van oververzekering wanneer de verzekerde som hoger is dan de
daadwerkelijke waarde van het verzekerde object tijdens de schadegebeurtenis. Bij totaal verlies zal
de verzekeraar op grond van het indemniteitsbeginsel slechts de daadwerkelijke waarde uitkeren.
Wanneer er sprake is van twee of meer verzekeringen die samen een hoger bedrag dan de werkelijke
waarde dekken wordt de schade geregeld conform het chronologische beginsel of de gemeenschapsclausule. Zie ook ‘Verminderingsregel’, ‘Waarde’.
Overwaarde – Overwaarde is het verschil tussen de waarde van de woning en de hypotheekschuld,
voor zover dit positief is. Dit is ‘stil’ vermogen, besloten in een woning.
Overwinst – Nettowinst minus een redelijke vergoeding voor de ondernemer (indien het geen BV of
NV betreft) minus een redelijke vergoeding voor het eigen vermogen dat de ondernemer of de aandeelhouders in de zaak hebben gestoken [euro per jaar]. {Interne verslaglegging}. Synoniem: winst
{Micro-economie}.
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Overzicht van eenheden – Er zijn verschillende soorten van eenheden (c.q. dimensies), ook al zijn die
niet geclassificeerd. Bij economische grootheden komen voor: a) enkelvoudige eenheden (bijvoorbeeld: €, $, kg, liter, stuks, etc.); b) samengestelde eenheden (bijv. € per kg, € per liter, € per stuk,
etc.); c) onbepaalde periode-eenheden (bijv. € per jaar, of € per maand); d) bepaalde periodeeenheden (bijv. € in 2011 of € in oktober). Voorbeelden: a) Balansgrootheden zijn enkelvoudige
grootheden, evenals ontvangsten en uitgaven. B) Prijzen zijn samengestelde grootheden evenals de
verkoopprijs, de kostprijs en de tarieven. c) Kengetallen zijn enkelvoudige eenheden (solvabiliteit,
etc.) of onbepaalde periode-eenheden (bijv. % per jaar, stuks per maand). d) Kosten en opbrengsten
hebben hetzij een onbepaalde periode-eenheid, hetzij een bepaalde periode-eenheid. e) Resultaten,
inclusief de resultatenrekening hebben een bepaalde periode-eenheid. Voor nadere informatie zie
de publicatie: De toetsende tucht van de dimensieanalyse.
OVS – Overeenkomst Vereenvoudigde Schaderegeling
OWM – Onderlinge Waarborgmaatschappij
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P
P en I – Protection and indemnity insurance
P.L.C. – Zie ‘Productlevenscyclus’.
P.O.P. – Point of purchase. Zie ‘Display materiaal’.
P.O.S.-materiaal – Point of sale. Zie ‘Display materiaal’.
P.R. – Zie ‘Public relations’.
PA (1) – Particular average
PA (2) – Productaansprakelijkheid
Paardenverzekering – De verzekering van paarden (inclusief dekhengsten en rijpaarden) tegen schade die het gevolg is van sterven, noodslachting, blijvende ongeschiktheid voor het in de polis omschreven gebruik van het dier als gevolg van ziekte, ongeval of kreupelheid, blijvende onvruchtbaarheid als gevolg van ziekte of ongeval en door complicaties optredende castratie e.e.a. behoudens
enkele uitsluitingen, waaronder ouderdom, endemie en epizootie (op grote schaal voorkomende
besmettelijke ziekte). Het verzekerde bedrag wordt vastgesteld op basis van handelswaarde.
Paarsgewijze vergelijking – Zie ‘Paired comparison’.
PAD – Probleem Analyse Diagram: een schema dat aangeeft hoe de grootheden in een specifiek
vraagstuk met elkaar samenhangen. Meestal kun je een PAD afleiden uit een bedrijfseconomisch
model dat algemene geldigheid heeft. Je moet meestal een stukje uit het algemene model halen en
dat aanpassen aan de bijzonderheden die in het vraagstuk verwerkt zitten. Met behulp van het PAD
kun je de oplossingsstructuur van een vraagstuk ontdekken, zodat je daarna het oplossingspad kunt
vaststellen. Een PAD hoef je niet altijd uit te schrijven op papier. Je kunt je ook een voorstelling maken van de samenhang en mentale handelingen verrichten om via de juiste planning tot het goede
oplossingspad te komen.
Page jacking – Het plaatsen van een (vrijwel identieke of geheel identieke) kopie van een website op
je eigen website. Uiteraard worden dit soort praktijken niet gewaardeerd en is het vaak verboden
(d.m.v. Copyright). Anders dan bij Fake copy listing gaat het bij page jacking voornamelijk om het
stelen van content en design.
Pagerank – Pagerank is een rapportcijfer op de schaal van 0 tot 10 dat Google toekent aan iedere
pagina in haar database. Hoe hoger het rapportcijfer van een bepaalde pagina, hoe hoger deze in
principe in de resultaten komt. Hoe meer pagina's met een hoge pagerank en weinig links naar je
linken, hoe hoger je pagerank wordt waarbij Google ook nog de mogelijkheid heeft om handmatig je
waardering omhoog of omlaag te brengen. Zie Google Pagerank voor uitgebreide informatie. Pagerank 0 is een rapportcijfer dat staat voor de laagste ranking die een Website kan hebben. Dit kan
betekenen dat een site nog geen ranking in Google heeft, er wel een Google ranking is maar er geen
of nauwelijks inlinks naar een site zijn geplaatst of dat een site een zware Google penalty heeft gekregen. Pagerank is een rapportcijfer van 0 tot 10 op basis van link popularity. Heel kort door de
bocht: hoe meer links naar een site hoe hoger het rapportcijfer. Pagerank 10 is een rapportcijfer dat
staat voor de hoogst mogelijke ranking van een site. Pagerank 10 is het hoogst haalbare Google rapportcijfer dat wordt gegeven aan slechts 12 tot 25 sites (afhankelijk van de update) in de gehele wereld. De absolute top dus.
Pageview, pagerequest, paginaverzoek – Aantal keren dat een pagina wordt opgevraagd door een
bezoeker bij de server. Zodra de pagina begint 'op te bouwen', telt dit als een pageview, ook al is de
pagina niet helemaal gedownload op het moment dat de bezoeker naar een andere pagina of site
gaat. Pagina’s die worden opgevraagd door bijvoorbeeld robots, worden niet meegeteld.
Pagina.nl – Pagina.nl is een overzichtspagina waar alle startpagina dochters op alfabetische volgorde
zijn gerangschikt. Voor meer informatie over Startpagina.nl zie aldaar.
Paginabereik – Zie ‘Bereik’.
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Paid inclusion – Betaalde, vaak versnelde, aanmelding bij zoekmachines welke meestal geen hogere
positie garandeert maar wel een periodiek bezoek van de Spider.
Paid link – Paid link ofwel paid placement, een betaalde plaatsing van een link.
Paid listings – Paid listings is een Engelse term, wat het laten opnemen van een link tekst met link in
betaalde overzichten inhoudt. Kortom, paid listings zijn de gesponsorde koppelingen zoals ze in
zoekmachines terug zijn te vinden. Zie gesponsorde koppeling voor meer informatie.
Paid placement – Een betaalde plaatsting van een link in een zoekmachine of op een linkpagina. De
positie wordt als het ware ingekocht. Ook voor de prominentheid van een positie kan vaak een betaling worden gevraagd. Dit bedrag wordt dan Slotting fee genoemd.
Paid submission – Betaalde toevoeging. Synoniem voor Paid inclusion. Zie aldaar.
Paired comparison – Onderzoekstechniek, waarmee men telkens twee stimuli met elkaar vergelijkt.
Bij bv. drie verschillende stimuli heeft men te maken met zes paren. Zie ‘Gepaarde vergelijking’.
Pakketpolis – Een verzekeringspolis waarop meerdere risico's van uiteenlopende aard verzekerd zijn.
In de particuliere sfeer bijvoorbeeld komen pakketpolissen voor waarop zowel de opstal, inboedel,
aansprakelijkheid en eventueel nog andere risico's verzekerd zijn. Pakketpolissen komen ook veel
voor bij de verzekering van de risico's bij het Midden- en Kleinbedrijf. Een alternatieve benaming is.
Zie ook 'Combinatiepolis', ‘Combinatieverzekering’.
Palenplan – Bij de acceptatie van CAR-verzekeringen kan overlegging van een palenplan worden geëist, waaruit de verzekeraar kan zien op welke wijze het te bouwen object wordt gefundeerd. Heiwerkzaamheden beïnvloeden het risico (trillingen, WA-schade).
Pandgever – De pandgever is de debiteur.
Pandhouder – De pandhouder is de crediteur.
Pandrecht (1) – Goederenrechtelijk zekerheidsrecht dat door de pandgever ten behoeve van de
pandhouder gevestigd wordt op andere dan registergoederen.
Pandrecht (2) – Pandrecht is een zakelijk zekerheidsrecht dat kan worden gevestigd op nietregistergoederen die niet aan de schuldeiser toebehoren. Het doel is om een schuldeiser, net als bij
het recht van hypotheek, voorrang te geven op de executieopbrengst van de in pand gegeven goederen.
Panel (1) – Vaste groep personen die representatief geacht mag worden voor de te onderzoeken
massa (inlichtingen, meningen e.d.) en die periodiek gedurende een langere periode gegevens omtrent haar aankopen of verkopen verstrekt aan een bureau voor marktonderzoek. Er zijn consumentenpanels en detaillistenpanels, die periodiek informatie verstrekken aan onderzoekbureaus. Door
steeds hetzelfde panel te gebruiken kan men veranderingen in de loop van de tijd meten bij in principe dezelfde groep (al vinden daarin natuurlijk mutaties plaats). Zie ook ‘Panelonderzoek’.
Panel (2) – In Engeland gebruikte term ter aanduiding van een groep van maatschappijen, die gezamenlijk en voor vastgestelde percentages in een bepaalde verzekering deelnemen. Verhogingen en
verlagingen van de verzekerde som worden dus steeds in de vastgestelde procentuele verhouding
over de panel companies verdeeld.
Panelonderzoek – Vorm van marktonderzoek waarbij aan een vaste representatieve groep mensen
regelmatig inlichtingen, meningen e.d. worden gevraagd. Eenmalig getrokken steekproef die meer
malen wordt gebruikt.
Pantry check – ‘Keukenkastonderzoek’, ‘Keukencontrole’. Consumentenonderzoek waarbij wordt
nagegaan welke producten men feitelijk in voorraad heeft.
Parallel steekproef – Zie ‘Gelijke paren’.
Parallelimport – Zie ‘Nevenimport’.
Parallellisatie (1) – Het erbij nemen van een schakel die gelegen is op hetzelfde niveau in een andere
bedrijfskolom. In de industriële economie wordt een dergelijke situatie ook wel aangeduid met de
term 'horizontale integratie'. Zie ook ‘Branchevervaging’ of ‘Branchevreemd’.
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Parallellisatie (2) – Verbreding van het verkoopassortiment (tegenhanger van specialisatie dat versmalling van het assortiment in houdt) {Externe Organisatie} . Zie ook de tegenstelling tussen integratie en differentiatie.
Parameter – Gegeven waarvan een ander 'feit' kan worden afgeleid. Het aantal autobanden dat een
autofabriek nodig heeft, is een parameter voor het aantal geproduceerde auto's.
Parapludekking – Verzekeringsdekking, gesloten door een concern ten behoeve van alle bij dat concern aangesloten onderdelen, waarbij er van wordt uitgegaan dat sommige van die onderdelen voor
hetzelfde risico zelfstandig verzekeringen kunnen hebben afgesloten, maar waarbij middels de 'parapludekking' wordt bereikt dat alle concernonderdelen minimaal zijn verzekerd conform de normen
die het concern stelt. Komt vooral veel voor bij in de sfeer van aansprakelijkheidsverzekering bij internationaal werkende concerns. Zie ‘Concernpolis’.
Paraplumerk – Zie ‘Familiemerk’.
Parfitt en Collins-model – Model ter berekening van het marktaandeel van een product. Wordt als
volgt berekend: Cumulatieve penetratie x Herhalingsaankoopkans x Verbruiksintensiteitsindex.
Parlement – Wordt ook wel volksvertegenwoordiging of Staten-Generaal genoemd. Bestaat uit Eerste en Tweede Kamer. In het parlement zitten de democratisch gekozen afgevaardigden van de burgers.
Parlementair Kabinet – Een kabinet dat wel kan steunen op de meerderheid van de zetels in de Kamers.
Parlementaire Onschendbaarheid – Leden van het parlement kunnen niet vervolgd worden voor
hetgeen ze in de vergaderingen van het parlement hebben gezegd.
Parlementariër – Iemand die lid is van het parlement.
Part timers – Werknemers die slechts een beperkt aantal uren of dagen per week in dienst zijn. In de
detailhandel bijvoorbeeld is toepassing noodzakelijk in verband met het ongelijkmatige aanbod van
werk.
Partial loss – Term gebruikt bij transportverzekeringen naar Engels recht: gedeeltelijk verlies (sect. 56
MIA). Alle verlies dat geen totaal verlies is, is een partial loss. Een partial loss is of een particular
average loss of een general average loss (Zie sect. 64 MIA). Zie ook ‘General average loss’, ‘Total loss’.
Particular average Avarij particulier naar Engels recht. Zie ook ‘Particular average loss’.
Particuliere avarij – Zie ‘Avarij-particulier’.
Particulieren – Individuele burgers, dus niet een overheidsbedrijf.
Partiële concurrentie – Concurrentie tussen branchegenoten.
Partiële detailhandel – Detailhandelsactiviteiten door bedrijven die traditioneel niet tot de detailhandel behoren (benzinestations, horeca).
Partiële financiering – Een vermogensbehoefte van een afzonderlijk productiemiddel (of groepen
gelijksoortige productiemiddelen) bv. een hypothecaire lening.
Partijentaxatie (1) – Vindt plaats wanneer de verzekerde en de verzekeraar zijn overeengekomen dat
het in de polis vermelde verzekerd bedrag gelijk is aan de waarde van de verzekerde objecten. In
geval van schade hoeft de verzekerde niet alsnog aan te tonen (zoals bij de open polis) wat de waarde van de verzekerde objecten is. Wanneer de verzekeraar het vermoeden heeft dat het verzekerde
bedrag bovenmatig is staat de wet hem de mogelijkheid toe om dit aan te tonen.
Partijentaxatie (2) – Voortaxatie van de waarde van de zaak tot stand gekomen krachtens een beslissing van de verzekeraar en de verzekeringnemer. Zie ‘Voortaxatie’.
Partijprogramma – Een boekje van een politieke partij, waarin staat wat die partij de komende jaren
wenst te bereiken. Bij de verkiezingen weet de burger dan of die partij voor hem of haar een juiste
keuze kan zijn.
Partner – Wat de SVB verstaat onder ‘partner’. Een partner is degene met wie je de kosten van het
huishouden deelt. Dat kan je echtgenoot of echtgenote zijn, maar ook een vriend of vriendin, broer
of zus, of zelfs een kleinkind.
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Partnerconstructie – Bij een partnerconstructie is niet de geldgever de eerste begunstigde van de
uitkering uit de levensverzekering, maar de overblijvende partner. Hierdoor valt enerzijds een met
hypotheek bezwaard pand in de nalatenschap en anderzijds verkrijgt de overblijvende partner een
vordering op de nalatenschap ter hoogte van het aan de geldgever betaalde bedrag. Hiermee wordt
voorkomen dat de erfgenamen (een deel van) de waarde van de woning opeisen.
Partnerpensioen – Aanduiding voor het nabestaandenpensioen ten behoeve van de ongehuwde
partner met wie een ongehuwde deelnemer aan een pensioenregeling een gezamenlijke huishouding
voert. In veel pensioenreglementen is het weduwen- en weduwnaarspensioen onder de algemene
term partnerpensioen gebracht.
Partnerpensioen op opbouwbasis – Als je partnerpensioen opbouwt, vorm je een 'potje'. Hieruit
ontvangt je partner na jouw dood een uitkering. Stop je met opbouwen, omdat je bijvoorbeeld niet
meer aan een pensioenregeling meedoet, dan houd je recht op het partnerpensioen dat tot op dat
moment is opgebouwd. Na een scheiding houdt je ex-partner recht op het partnerpensioen dat tot
de datum van scheiding is opgebouwd. Je kunt het opgebouwde partnerpensioen, met instemming
van je partner, op de pensioendatum in ruilen voor een hoger of eerder ingaand ouderdomspensioen.
Partnerpensioen op risicobasis – Je bent verzekerd tegen het risico dat je overlijdt. Overlijd je terwijl
je deelneemt aan de pensioenregeling, dan krijgt je partner een partnerpensioen. Wanneer je niet
meer deelneemt (bijvoorbeeld bij ontslag of op de pensioendatum), dan vervalt het partnerpensioen.
Na een echtscheiding heeft je ex-partner geen aanspraak op partnerpensioen. Op de pensioendatum
is er geen partnerpensioen, dus je kunt dit ook niet inruilen. Wel heb je op de pensioendatum en ook
bij je ontslag het recht een deel van het ouderdomspensioen om te ruilen in een partnerpensioen.
Partnerregistratie – Ongehuwden kunnen zich formeel als partners laten registreren. Deze partnerregistratie heeft, op een paar zaken, dezelfde uitwerking als een huwelijk. Het wordt ook geregistreerd partnerschap genoemd. Dit is sinds 1 januari 1998 in het Burgerlijk Wetboek opgenomen.
Personen van gelijk geslacht en personen van verschillend geslacht die niet willen huwen kunnen een
geregistreerd partnerschap aangaan.
Partnerschap – Samenwerking tussen twee of meer partners, bekrachtigd in een samenwerkingsovereenkomst, gericht op de gezamenlijke uitvoering van bepaalde activiteiten gedurende een niet
noodzakelijk nader bepaalde periode.
Partnership marketing – Marketingvorm waarbij men gebruikt maakt van een partnerprogramma.
Een partnerprogramma geeft website eigenaren de kans om promotionele uitingen te plaatsen voor
een bedrijf. Hiervoor wordt dan een vooraf afgesproken vergoeding gegeven. Dit kan zijn per klik
maar ook per lead of sale. Zie ook Affiliate program.
Partnertoeslag AOW – Als je partner jonger is dan 65 jaar. Als jij al 65 bent, maar je partner nog niet,
kun je nu nog (als je AOW is ingegaan voor 1 januari 2015) recht hebben op een partnertoeslag AOW.
Dat kan als je partner geen of weinig inkomen heeft. Jouw AOW kan samen met de partnertoeslag
per maand maximaal €1.436,94 bedragen. Daarnaast krijg je in mei vakantiegeld.
Een volledige partnertoeslag bedraagt € 718,47 per maand. Als je partner eigen inkomsten heeft
bijvoorbeeld uit werk of pensioen, wordt de partnertoeslag lager. Hoe veel lager hangt af van de
hoogte van het inkomen en het soort inkomen van je partner. Als het gezamenlijke huishoudinkomen
hoger is dan € 2.530,98 per maand, wordt de partnertoeslag met 10% verlaagd.
Parttimers – Werknemers die slechts een beperkt aantal uren of dagen per week in dienst zijn. In de
detailhandel bijvoorbeeld is toepassing noodzakelijk in verband met het ongelijkmatige aanbod van
werk.
Passantenonderzoek – Vorm van observatieonderzoek. Zie ‘Observatie’.
Passeerdatum – De passeerdatum is de datum waarop de hypotheekakte en eventueel de transportakte bij de notaris passeren.
Passend onderwijs – Passend onderwijs staat voor maatwerk in het onderwijs. Voor elk kind en iedere jongere onderwijs dat aansluit bij zijn of haar mogelijkheden en talenten. Ook de kinderen met
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een stoornis, ernstige ziekte of handicap. Zij kunnen extra hulp krijgen op een reguliere school of op
een school voor speciaal onderwijs. Om te garanderen dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij
hen past, wordt per 1 augustus 2012 de zorgplicht ingevoerd. Scholen en schoolbesturen worden dan
verplicht te zorgen voor een passende onderwijsplek en passend onderwijs voor elke leerling.
Passeren – Passeren is de handeling waarbij de betrokken partijen de akte(n) bij de notaris ondertekenen. De verkoper en geldverstrekker tekenen veelal per volmacht. Zo hoeven zij niet op het werkelijke moment van passeren bij de notaris aanwezig te zijn. Als de hypotheek bestemd is voor de financiering van een woning, zullen de transportakte en hypotheekakte in een keer bij de notaris passeren. De transportakte passeert altijd eerst.
Passief prijsbeleid – Strategie van niet-prijsconcurrentie: de onderneming werkt niet met de prijs,
meestal ligt deze op of bij het niveau van de marktprijs maar met de andere instrumenten van de
marketingmix.
Passieve merken bekendheid – Als het merk genoemd wordt weet de afnemer over welk product
het gaat.
Passieve verkoop – Het ingaan op spontane verzoeken van individuele klanten, met inbegrip van het
leveren van goederen of diensten aan die klanten. Algemene reclame of promotie die klanten in de
(exclusieve) gebieden of klantenkringen van andere franchisenemers bereikt, maar die een redelijke
manier is om klanten buiten die gebieden of klantenkringen te bereiken, bijvoorbeeld om klanten
binnen het eigen gebied te bereiken, wordt beschouwd als passieve verkoop. Algemene reclame of
promotie wordt een redelijke manier geacht om dergelijke klanten te bereiken wanneer deze investeringen voor de afnemer ook aantrekkelijk zouden zijn wanneer daarmee geen klanten in de (exclusieve) gebieden of klantenkringen van andere distributeurs zouden worden bereikt.
Passiva – 1) Posten die aan de creditzijde van de balans zijn opgenomen; hiertoe worden gerekend
het Eigen vermogen en de schulden. 2) Alleen de posten van het vreemde vermogen (de schulden)
op de balans.
Patent – Octrooibrief waarbij machtiging wordt verleend om met uitsluiting van anderen gedurende
zeker tijdsverloop een uitvinding te gebruiken.
Path-goal theorie – Zie Leiderschap, situationeel
Pauschalpolis – Vorm van een contractverzekering waarin een goederentransportverzekering gegoten kan worden. Gedekt worden gedurende een bepaalde periode, meestal 1 jaar doorlopend, alle
transporten van de in de polis omschreven soorten goederen binnen een bepaald geografisch gebied
(in de regel maximaal het vasteland van Europa) en tot een maximum per vervoermiddel. Aan het
begin van ieder verzekeringsjaar wordt er een voorschotpremie in rekening gebracht terwijl aan het
eind van het verzekeringsjaar naverrekening plaatsvindt op bas¡s van de werkelijk vervoerde omzet.
Pavlov – Het hondje van Pavlov is een van de bekendste leerexperimenten. Op basis van dergelijke
experimenten zijn regels af te leiden voor de wijze waarop leren plaatsvindt.
Pay as paid policy – Zie ‘Aanvullende brandverzekering’.
Pay back period – Zie ‘Investeringsselectie’.
Pay Off – Een Pay Off is een andere term voor een slogan. Een pay-off is vaak een korte zin die de
essentie van een bedrijf omvat. Vaak hoort de pay-off samen bij het beeldmerk te staan om zo elkaar
te versterken. Een goede pay-off opzetten: 1.Vermeld het merk in de pay-off; 2.Sluit de pay-off aan
op de verwachting van de gebruiker; 3.Plaats een onderscheidend iets (een USP) in je pay-off, iets
dat iedereen herkent en aan je koppelt; 4.Test hem intensief; 5.Gebruik hem overal en altijd;
6.Verander de pay-off niet te vaak! Pas verder op met het noemen van producten in de pay-off.
Hiermee beperk je je te veel en bovendien kun je in de problemen komen wanneer producten en
vraag veranderen. Een ander belangrijk punt is dat mensen producten juist kunnen koppelen aan je
belangrijkste concurrent wanneer deze de marktleider is. Voor de zoekmachines geldt nog een aantal
aanvullende regels. Zo zorgen cijfers, leestekens en hoofdletters voor meer clicks. Ook is het noemen
van producten weer juist wel sterk, omdat er grote zoekvolumes juist op de productnamen zitten.
Enkele goede voorbeelden van pay-offs: Maes Maten, makkers; Red Bull, Geeft je vleugels; Jupiler,
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Mannen weten waarom. Enkele voorbeelden van de slechtste pay-offs: C&A, Niets houdt je tegen;
ING Bank, Profiteer; De Post, Reken op ons. Deze pay-offs zijn afkomstig van een onderzoek van
Brandhome waarbij gekeken werd naar de best werkende pay offs. Een pay off kan zeker nut hebben
voor zoekmachine-optimalisatie. Daarom dient men eveneens een trefwoorden analyse mee te nemen om te kijken naar het zoekgedrag van de gebruiker. De belangrijke trefwoorden kunnen dan
eventueel meegenomen worden in de pay-off, mits dit past binnen de corporate communicatie. Zo
kan een pay-off makkelijk mee werken in de vindbaarheid. Een pay-off kan op verschillende plaatsen
worden toegepast. Zo kan men deze onder water plaatsen in de title tag en de description tag waardoor de pay off getoond wordt in de zoekresultaten. Het advies is om in de footer van een site altijd
een pay off te plaatsen. Een van de bijzondere dingen van zoekmachine marketing is dat men zeer
snel respons kan krijgen of iets werkt of niet. Tot nu toe moest men werken met dure en trage onderzoeken met panels. Met behulp van de zoekmachines kan men echter in enkele dagen veel data
vergaren en zo vergelijken welke pay-off de beste conversie oplevert. Men kan dan bijvoorbeeld
twee of meer campagnes opzetten met telkens andere campagne teksten. De campagne tekst die
het meeste aantallen clicks en conversie oplevert zou dan de beste pay off kunnen bevatten.
Pay-back period – Terugverdientijd. De tijd waarin een investering door middel van ontvangen cash
flows is terugverdiend. Zie ook ‘Terugverdientijd’ en ‘Pay-out period’.
Pay-out period – Zie ‘Pay back period’.
PDCA-cyclus – De PDCA-cyclus of wel de kwaliteitscirkel van Deming is een creatief hulpmiddel
voor kwaliteitsmanagement en probleemoplossen ontwikkeld door William Edwards Deming. De
cirkel beschrijft vier activiteiten die op alle verbeteringen in organisaties van toepassing zijn. De vier
activiteiten zorgen voor een betere kwaliteit. Het cyclische karakter garandeert dat de kwaliteitsverbetering continu onder de aandacht is. De indeling komt voort uit het wetenschappelijke proces. De
vier activiteiten in de kwaliteitscirkel van Deming zijn: 1) PLAN : Kijk naar huidige werkzaamheden en
ontwerp een plan voor de verbetering van deze werkzaamheden. Stel voor deze verbetering doelstellingen vast. 2) DO : Voer de geplande verbetering uit in een gecontroleerde proefopstelling. 3)
CHECK : Meet het resultaat van de verbetering en vergelijk deze met de oorspronkelijke situatie en
toets deze aan de vastgestelde doelstellingen. 4) ACT : Bijstellen aan de hand van de gevonden resultaten bij CHECK.
PDF – PDF is een bestandsindeling voor digitale documenten. PDF is een afkorting van Portable Document Format. PDF is een universele bestandsindeling waarmee lettertypen, afbeeldingen en layout van elk willekeurig brondocument behouden blijven, ongeacht het programma of het platform
waarmee het document werd gemaakt, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld HTML. Een groot voordeel van een PDF-bestand in tegenstelling tot bijvoorbeeld een WORD-bestand is dat een PDFbestand er op iedere printer hetzelfde uit zal zien. Ook als het op een ander platform bekeken wordt.
Het is dus niet platformafhankelijk. Technieken voor het versleutelen van de inhoud en het beveiligen van tekst tegen kopien zijn ingebouwd in het programma Adobe Reader, dat veel wordt gebruikt
om PDF-bestanden te bekijken of te printen. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is verspreiding van informatie in de vorm van PDF echter niet wezenlijk veiliger dan verspreiding in andere indelingen. De drempel voor kopieën of ontsleutelen is voor eindgebruikers normaal gesproken wat
hoger.
Peak-load-pricing – Prijsstrategie die ernaar streeft om de vraag naar bepaalde diensten in piekperioden te verschuiven naar niet-piekperioden.
Penalty – Een penalty houdt in dat een bepaalde website geheel uit de index van een zoekmachine
wordt verwijderd. Het domein en alle onderliggende pagina's worden dan niet meer teruggevonden
in de resultaten. Penalty's worden door zoekmachines handmatig uitgevoerd wanneer een bepaalde
website gebruik maakt van spamtechnieken en dermate over de schreef gaat dat het de resultaten
sterk (ten nadele van anderen) beïnvloedt. Een penalty is meestal "einde oefening" en terug in de
resultaten komen zal heel veel tijd vergen omdat vaak een groot deel van de website omgebouwd
moet worden.
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Penetratie (1) – Het aantal consumenten dat tenminste eenmaal een bepaald product of merk heeft
gekocht. Uitgedrukt in een percentage van de gehele bevolking. Dit kan berekend worden over een
tijdsperiode (bijvoorbeeld per jaar of per kwartaal), maar ook voor een bezoek aan een winkel (basket penetration).
Penetratie (2) – Ook ‘Penetratiegraad’. Bij duurzame consumptiegoederen: het aantal consumptieeenheden uit het marktpotentieel dat in het bezit is van een bepaald product. Dit aantal kan worden
uitgedrukt in een percentage: de penetratiegraad. Het aantal consumenten dat tenminste eenmaal
een bepaald product of merk heeft gekocht. Uitgedrukt in een percentage van de gehele bevolking.
Penetratiegraad – 1) Bij duurzame consumptiegoederen: het % van de gezinnen of vraageenheden
dat het product bezit op een bepaald moment. 2) Bij niet-duurzame consumptiegoederen: het percentage der gezinnen of vraageenheden dat het product verbruikt in een bepaalde periode.
Penetratiepolitiek – (Introductie)prijspolitiek waarbij men door tijdelijk sterk verlaagde prijzen probeert snel een marktaandeel te veroveren. Nieuw product wordt tegen lage prijs geïntroduceerd
teneinde zo snel mogelijk een sterke marktpositie op te bouwen.
Penetratieprijsstrategie (1) – ‘Penetration pricing’. Prijsstrategie die er op gericht is bij introductie
van het product de prijs zeer laag te stellen om zo snel de markt te veroveren (en de concurrentie af
te schrikken).
Penetratieprijsstrategie (2) – Strategie in een bepaalde markt waarbij een prijs eerst laag en vervolgens hoog wordt gesteld. Voorbeeld: Microsoft bood het programma Word tegen relatief zeer lage
prijs aan om marktaandeel op Wordperfect te verkrijgen.
Penetratiestrategie – Strategie waarbij een nieuw product tegen een zo laag mogelijke prijs op de
markt wordt gebracht. Doel is snel een groot marktaandeel te verkrijgen en daar 'later' van te profiteren. Deze strategie is gericht op omzet, want een lage prijs schrikt potentiële concurrenten af.
Penetration pricing – Zie ‘Penetratieprijsstrategie’.
Pensioen – Een in de Pensioenwet gedefinieerd begrip: ouderdomspensioen, arbeidsongeschiktheidspensioen of nabestaandenpensioen zoals tussen werkgever en werknemer overeengekomen. In
meer algemene zit is pensioen een verzamelnaam voor inkomensvervangende periodieke uitkeringen in geval van arbeidsongeschiktheid, ouderdom of overlijden.
Pensioen- en Verzekeringskamer – De rechtspersoon Stichting Pensioen- en Verzekeringskamer is
door een juridische fusie opgegaan in De Nederlandsche Bank N.V. Sindsdien oefent laatstgenoemde
alle taken en bevoegdheden uit die bij of krachtens enige wet aan de Pensioen- en Verzekeringskamer zijn toegekend. Zie ook ‘De Nederlandsche Bank’.
Pensioenaangroei – De aan het onmiddellijk aan het jaar van berekening van de jaarruimte voorafgaande kalenderjaar vanwege toeneming van de diensttijd toe te rekenen aangroei van aanspraken
op levenslang ouderdomspensioen.
Pensioenaanspraak – Een in de Pensioenwet gedefinieerd begrip: het recht op een nog niet ingegaan
pensioen, uitgezonderd overeengekomen voorwaardelijke toeslagverlening. Zie ook ‘Pensioen’, ‘Pensioenwet’, ‘Toeslag’.
Pensioenbreuk – Pensioennadeel dat kan ontstaan als je van werkkring verandert, en daardoor van
pensioenregeling. Het al opgebouwde pensioen bij je oude werkgever wordt dan soms niet volledig
aangepast aan de prijs- of loonontwikkeling. Dat betekent verlies van koopkracht. Bij een eindloonregeling kan het nadeel ook ontstaan als je in je nieuwe baan carrière maakt en meer gaat verdienen.
De backservice krijg je alleen over het pensioen dat bij de nieuwe werkgever is opgebouwd en niet
over de ‘oude’ pensioenrechten. Een oplossing hiervoor kan zijn dat je je opgebouwde pensioenaanspraken meenemen naar je nieuwe pensioenuitvoerder. Dat heet waardeoverdracht. Het pensioenverlies kan het gevolg zijn van een carrièrebreuk of van inflatie. Pensioenverlies door inflatie wordt
(gedeeltelijk) gecompenseerd door een indexatieregeling, waarbij gepensioneerden en slapers gelijk
moeten worden behandeld. Zie ‘Pensioenbrief’.
Pensioenbrief – Schriftelijke overeenkomst tussen een werkgever en een werknemer, waarin met de
werknemer een individuele pensioenovereenkomst wordt gesloten.
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Pensioenclausule – Clausule die bepaalt dat je te zijner tijd het bereikte kapitaal uitsluitend kunt
gebruiken voor de aankoop van pensioen in de zin van de Pensioenwet.
Pensioendatum – De datum waarop volgens de pensioenregeling je ouderdomspensioen ingaat.
Pensioenfonds (1) – Een fonds waarin voor de veiligstelling van de pensioenaanspraken, die voortvloeien uit een pensioenregeling, gelden worden bijeengebracht. Er zijn bedrijfstakpensioenfondsen,
ondernemingspensioenfondsen, beroepspensioenfondsen en pensioenfondsen die individuele toezeggingen veilig stellen. Zie ook ‘Bedrijfstakpensioenfonds’, ‘Pensioenaanspraak’.
Pensioenfonds (2) – Een organisatie die zorgt voor de uitvoering van de pensioenregeling. Er zijn
bedrijfstakpensioenfondsen, ondernemingspensioenfondsen, en beroepspensioenfondsen. Pensioenfondsen staan onder toezicht van de De Nederlandsche Bank (www.dnb.nl).
Pensioenfonds, Bedrijfstak – Zie ‘Bedrijfstakpensioenfonds’.
Pensioengerechtigde – Een in de Pensioenwet gedefinieerd begrip: persoon voor wie op grond van
een pensioenovereenkomst het pensioen is ingegaan. Zie ook ‘Pensioen’, ‘Pensioenovereenkomst’,
‘Pensioenwet’.
Pensioengrondslag – Je salaris min de franchise. De pensioengrondslag is het bedrag waarmee je
pensioen wordt berekend. Je eigen bijdrage is vaak uitgedrukt in een percentage van de pensioengrondslag.
Pensioenleeftijd – De leeftijd waarop volgens de pensioenregeling je ouderdomspensioen ingaat.
Pensioenopgave – Zie ‘Pensioenoverzicht’.
Pensioenovereenkomst – De overeenkomst tussen de werkgever en de werknemer dat aan de
werknemer een pensioen wordt uitgekeerd, nadat die de pensioenleeftijd bereikt, arbeidsongeschikt
raakt of komt te overlijden. Dat pensioen kan worden uitgekeerd aan de werknemer zelf of aan diens
nabestaanden.
Pensioenoverzicht – Jaarlijks door de pensioenuitvoerder aan te verstrekken overzicht met alle relevante gegevens van het pensioen respectievelijk de pensioenopbouw. Vanaf 1 januari 2007 hanteren
pensioenuitvoerders een uniform pensioenoverzicht, waarin de uitkeringen bij pensionering, overlijden en arbeidsongeschiktheid eenduidig worden gepresenteerd.
Pensioenpromotie – Bevordering van een werknemer met een bijbehorende salarisverhoging met als
doel om in een eindloonregeling het al opgebouwde pensioen substantieel te verbeteren. In veel
pensioenregelingen is dit niet mogelijk doordat een knip of matiging wordt gehanteerd.
Pensioenrecht – Een in de Pensioenwet gedefinieerd begrip: het recht op een ingegaan pensioen,
uitgezonderd voorwaardelijke toeslagen. Zie ook ‘Pensioen’, ‘Pensioenwet’, ‘Toeslag’.
Pensioenregeling, Basis – Zie ‘Basispensioenregeling’.
Pensioenregeling, Vrijwillige – Een in de Pensioenwet gedefinieerd begrip: het deel van de pensioenregeling waaraan de werknemer op basis van de pensioenovereenkomst de mogelijkheid heeft om
deel te nemen. Zie ook ‘Pensioenregeling’, ‘Pensioenovereenkomst’, ‘Pensioenwet’.
Pensioenreglement – Een document waarin de rechten en verplichtingen van deelnemers, gewezen
deelnemers en pensioengerechtigden zijn vastgelegd. Het pensioenreglement vormt de juridische
basis waaraan de betrokkenen aanspraken en uitkeringen ontlenen.
Pensioentoezegging – Toezegging van een werkgever om bij arbeidsongeschiktheid, na het bereiken
van de pensioenleeftijd of na diens overlijden een pensioen uit te keren. Een arbeidsongeschiktheidsen ouderdomspensioen wordt uitgekeerd aan de werknemer zelf, een nabestaandenpensioen aan de
nabestaanden van de overleden werknemer. Zie ook ‘Arbeidongeschiktheidspensioen,’.
Pensioenuitvoerder (1) – Een pensioenfonds, een premiepensioeninstelling of een levensverzekeraar.
Pensioenuitvoerder (2) – In de Pensioenwet gedefinieerd: Op grond van de Pensioen- en spaarfondsenwet toegelaten pensioenfonds of levensverzekeraar die de pensioentoezegging voor de werkgever uitvoert. Zie ook ‘Pensioentoezegging’.
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Pensioenverevening – Verdeling van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen in
geval van echtscheiding of scheiding van tafel en bed. De op de verdeling toepasselijke regels zijn
vastgelegd in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding. Zie ook ‘Conversie’.
Pensioenverplichtingen – Een in de Pensioenwet gedefinieerd begrip:verplichtingen van de pensioenuitvoerder uit hoofde van pensioenaanspraken en pensioenrechten. Zie ook ‘Pensioenaanspraak’,
‘Pensioenrecht’, ‘Pensioenuitvoerder’, ‘Pensioenwet’.
Pensioenwet (PW) – De wet die met ingang van 1 januari 2007 in de plaats is gekomen van de Pensioen- en spaarfondsenwet.
Per – 1) In de dimensie ‘euro’s per jaar’ geeft het een verhouding aan tussen een aantal euro’s en de
periode waarop het bedrag betrekking heeft: dus aantal euro’s gedeeld door 1 jaar. 2) In de aanduiding ‘ontvangsten per 31 december’ gaat het om bedragen die eigenlijk later worden ontvangen,
maar met terugwerkende kracht geboekt worden alsof zij op 31 december ontvangen zijn. Een voorbeeld is de ontvangst van contributies bij verenigingen in het nieuwe jaar, die nog in het voorafgaande boekjaar worden opgenomen in de boekhouding. 2) De derde betekenis van ‘per’ blijkt als het
gaat om de aanduiding ‘de balans per 31 december’. Het woordje ‘per’ verwijst dan naar de scheidslijn tussen twee perioden: 31 december en 1 januari. Dit houdt in dat op 1 januari dezelfde balans
geldig is als op 31 december. Doorgaans gaat het dan om de eindbalans van het ene jaar die tegelijk
geldt als beginbalans van het volgende jaar.
Perceel – Een perceel is een stuk grond waarvoor één rechtsorde geldt, dat wil zeggen dezelfde eigenaar en hetzelfde eigendomsrecht. Heeft iemand een stuk grond waarvoor hij voor een deel een
ander eigendomsrecht heeft, bijvoorbeeld eigendom van het ene deel en vruchtgebruik van het andere deel, dan zijn dat twee percelen. Percelen worden geregistreerd bij het Kadaster. Een perceel
heeft een uniek kenmerk, bestaande uit kadastrale gemeente, sectie en een perceelsnummer. Dit
kenmerk wordt kadastrale aanduiding genoemd.
Perceived risk – De financiële en sociale risico's die de afnemer ervaart bij een belangrijke aanschaf
zoals van een huis (sterk financieel risico) en een winterjas (sterk sociaal risico).
Percentage – 1) Verhouding van de ene grootheid tot de andere grootheid, vermenigvuldigd met een
factor 100. Om aan te geven dat die vermenigvuldiging heeft plaatsgevonden, gebruikt men de aanduiding %. Voorbeeld: Als de inkoopprijs € 40 is en de verkoopprijs is € 50, dan is de inkoopprijs
(40/50) x 100% = 80% van de verkoopprijs. De verkoopprijs is dan (50/40) x 100% = 125% van de inkoopprijs. De winstopslag van € 10 is dan (10/50) = 20% van de verkoopprijs, maar zij is ook (10/40) =
25% van de inkoopprijs. N.B. Het is ook mogelijk om de verhouding met de factor 1000 te vermenigvuldigen, maar dan is er sprake van een promillage. Misconceptie: Een percentage is een deel van
het geheel.
Percentage boven het honderd – Vervolgberekening bij percentages, waarbij het eindresultaat van
een optelling als uitgangspunt dient bij verdere berekeningen. 1) In formulevorm is de bijtelling: x% /
(100% + x%) deel van het eindresultaat. In formulevorm is de oorspronkelijke waarde: 100% / (100%
+ x%) deel van het eindresultaat. Voorbeeld 1: Als de verkoopprijs 125% van de inkoopprijs is, dan is
de winst (25% / (100% + 25%)) = (25/125) deel van de verkoopprijs. Als de verkoopprijs € 50 is, dan is
de winstopslag dus (25/125) x € 50 = € 10. De inkoopprijs is dan (100% / (100% + 25%)) = (100/125) x
€ 50 = € 40. Voorbeeld 2: Als de verkoopprijs inclusief 19% BTW gelijk is aan € 238, dan is de BTW
gelijk aan (19/119) x € 238 = € 38. De verkoopprijs exclusief BTW is dan (100/119) x € 238 = € 200.
Controle: 19% van € 200 is € 38, dus de berekening klopt.
Percentage onder het honderd – Vervolgberekening bij percentages, waarbij het eindresultaat van
een optelling op 100% wordt gezet en vervolgens wordt doorgerekend met de oorspronkelijke waarde. In formulevorm is de bijtelling: x% / (100% - x%) van de oorspronkelijke waarde. In formulevorm
is het eindresultaat dan 100% / (100% - x%) deel van de oorspronkelijke waarde. Voorbeeld 1: Als de
inkoopprijs 80% van de verkoopprijs is, dan is de winst 20/100 deel van de verkoopprijs, maar de
winst is ook (20% / (100% -20%)) = (20/80) deel van de inkoopprijs. Als de inkoopprijs € 40 is, dan is
de winstopslag dus (20% / (100% - 20%) = (20/80) x € 40 = € 10. De verkoopprijs is dan (100% / (100%
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- 20%)) = (100/80) x € 40 = € 50. Voorbeeld 2: Als een ondernemer een netto-omzet wil halen van €
7.000 en hij weet dat hij de verkoper een provisie van 30% van de omzet moet geven, Dan moet de
verkoper een bruto-omzet halen van (100/70) x € 7.000 = € 10.000. De provisie is dan (30/70) x €
7.000 = € 3.000. Controle: 30% van € 10.000 = € 3.000. Dus de berekening klopt.
Perceptie – Het waarnemingsvermogen van de mens. Het proces waardoor een individu de wereld
om hen heen organiseert, selecteert en interpreteert, zodat prikkels ingepast worden in betekenisvolle en samenhangende beelden van de werkelijkheid. Zie ‘Selectieve perceptie’.
Perceptie-onderzoek – Onderzoek naar de visuele waarneming van prikkels. Vaak gebruikt voor reclame onderzoek. Een hulpmiddel is de tachistoscoop, die bijvoorbeeld merken snel projecteert. De
proefpersonen moeten deze dan later kunnen interpreteren. Dit lukt bij bepaalde merken beter dan
bij andere.
Perceptiewaarde – Sommige aanbieders baseren hun prijs op de gevoelswaarde van bijvoorbeeld
hun merk. Een voorbeeld hiervan is de prijsstrategie van de Mercedes A-klasse. Een prijs onder de
barrière 30.000 DM was voldoende geweest voor een dekking van de productiekosten en een ruime
winstopslag. Uit onder zoek bleek echter dat het merk Mercedes enorme perceptiewaarde biedt
waardoor een prijs van 31.000DM de klanten niet afschrok. In ter men van economische toegevoegde waarde is de Mercedes A-klasse echter niet meer waard dan bijvoorbeeld een Volkswagen Golf.
Perceptual mapping – Visuele weergave van het segmentatieproces bij segmentatie door middel van
gezochte nuttigheden. De weergave heeft plaats op een zogenoemde preference map.
Percipiëren van risico's – De consument die een keuze maakt, loopt een risico omdat hij niet zeker is
van de gevolgen van de genomen beslissing. Het percipiëren van risico's wil zeggen dat de consument het risico kent, het aanvaardt, bereid is het risico te nemen. Uiteraard zal dit rekening houden
met risico's die zijn beslissingsgedrag beïnvloeden.
Performance bond – De Performance Bond of uitvoeringsborgtocht is een bond, waarbij de surety op
zich neemt het door de aannemer aangenomen werk op zijn kosten te laten voltooien indien de aannemer door een in de bond genoemde omstandigheid het werk niet aanvangt c.q. voltooit. Zie ook
‘Bid bond’, ‘Bond’.
Performance gap – (Vertaald: verwachtingskloof). Dit is het verschil tussen de huidige situatie en de
beoogde situatie. Het wordt ook wel een kloof van prestaties genoemd: het verschil tussen de werkelijke of huidige prestaties en de optimale of toekomstige prestaties. Er zijn diverse oorzaken van performance gap: 1) Gaps op strategisch niveau komen voor als het management niet goed op de hoogte is van de verwachtingen die er leven. 2) Je ziet ook vaak gaps op tactisch niveau: dan loopt de vertaling van strategie naar beleid verkeerd. 3) Ook op operationeel gebied kunnen er gaps ontstaan die
vaak weer te herleiden zijn naar gebrekkig competentieniveau. 4) Wat ook nog wel eens wil gebeuren is dat het in de rapportages beschreven beleid totaal niet overeenkomt met de feitelijke situatie.
5) En de ergste is de "het moment van de waarheid gap", dat is een combinatie van alle gaps bij elkaar.
Performance gap scan – De Performance Gap Scan is een meetprocedure die de verschillen aangeeft
tussen verwachte prestaties en waargenomen prestaties. Dus kort gezegd: hebben we (bedrijf, afdeling, team) wel gedaan wat we ons hadden voorgenomen? Het ontstaan kan verschillende oorzaken
hebben. Op managementniveau kan het zijn dat het management geen goed beeld heeft van de
verwachtingen van de in/externe klanten en andere belanghebbenden. Ook komt het voor dat de
verwachtingen niet goed zijn omgezet in actieplannen of die actieplannen worden niet goed uitgevoerd. En soms zie je een groot verschil tussen wat er gerapporteerd wordt en wat werkelijk gerealiseerd is. Hoe kom ik er achter welke performance gap de crisis in mijn organisatie veroorzaakt? De
performance gaps zijn te scannen door met de Performance Gap Scan deze gaps in uw organisatie in
kaart te brengen. De Performance Gap Scan geeft een volledige diagnose van verbeterpunten en
kansen voor een organisatie (of een afdeling, een project of bedrijfsproces). Dit klinkt iets eenvoudiger dan het is. Performance gaps kunnen namelijk op allerlei plekken in of buiten de organisatie zijn
ontstaan. Een heldere diagnose is daarom van groot belang waar de performance gaps zich voordoen
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en het maken van een analyse van de achterliggende oorzaak. Goed, we hebben de gap boven water,
kunnen we dan gelijk aan het werk? Ja, dan gaan we op zoek naar de oorzaak van de gap. De Performance Gap Scan maakt daarbij gebruik van gereedschappen als het visgraatmodel en de mindmapmethode. Als de oorzaken op competentieniveau van het personeel liggen dan is opleiden of trainen
een mogelijke oplossing. Maar voor hetzelfde geld vinden we een technisch of organisatorisch probleem en ligt daar de gap die de medewerkers kunnen dichten. Meestal gaat het om een combinatie.
Vandaar dat we spreken van een 'werkleertraject' . Zie voor een praktisch stappenplan om aan het
werk te gaan het artikel 'Leer het ze zelf aan te pakken' hierboven.
Performance-onderzoek – Een onderzoek, veelal in de vorm van een schriftelijke enquête aangevuld
met zogenaamde diepte-interviews, waarbij verzekeringstussenpersonen wordt gevraagd aan te
geven hoe zij verschillende aspecten van de dienstverlening door verzekeraars beoordelen. Veelal ligt
het accent op een beoordeling van de primaire processen bij verzekeraars. –
Performantie – De mate waarin de gestelde doelstellingen efficiënt en effectief uitgevoerd worden.
Perifere vestiging – Vestiging aan de rand van of net buiten de stad.
Periodekosten – 1) Uitgaven toegerekend aan een periode van onbepaalde tijd [euro/periode]. Bijvoorbeeld: Op 1 oktober 2010 sluit iemand voor € 2400 een verzekering voor twee jaar. Verdeling
van deze uitgaven over 2 jaar leidt tot een bedrag aan periodekosten van € 1200 per jaar, ofwel €
100 per maand. 2) Uitgaven toegerekend aan een periode van bepaalde tijd. [euro/periode van bepaalde tijd]. Bijvoorbeeld: De bovenstaande verzekering leidt tot een bedrag van € 100 voor de
maand oktober van het jaar 2010 en voor € 300 aan kosten voor het jaar 2010. Het verband tussen
periodekosten (onbepaalde tijd) en periodekosten (bepaalde tijd) loopt voor grondstoffen, arbeidskosten, machinekosten, e.d. via het productieproces. De periodekosten (onbepaalde tijd) worden
toegerekend aan de productie van een periode en leiden dus tot productkosten. [euro/maand /
stuks/maand = euro/maand x maand/stuks = euro/stuk]. Gereed gekomen producten komen eerst in
de voorraad en zodra ze verkocht worden, rekent men ze toe aan de verslagperiode voor een bepaalde tijd. Dus de producten die in oktober gemaakt zijn, kunnen in november tot de afzet behoren
en dan komen de productkosten in november op de resultatenrekening als periodekosten van november. [euro/stuk x stuks/periode-november = euro/periode-november]. Let op: de uitgaven vormen een eenmalig bedrag [euro] en zij zijn dus een voorraadgrootheid. De kosten zijn in alle omstandigheden een verhoudingsgetal en dus een stroomgrootheid. Halvering van de maand oktober tot
twee weken in oktober, leidt tot halvering van de kosten voor dat deel van de maand, maar niet tot
halvering van de uitgaven.
Periodiek – 1) Tijdschrift. 2) Met regelmaat terugkomend.
Permanent spaarsysteem – Doorlopende spaarzegelactie. bv. Douwe Egberts bonnen.
Permission marketing – Het bedrijven van marketing om toestemming te krijgen van potentële klanten om hen te informeren over producten en/of diensten. In het Nederlands noemen we dit permissiemarketing.
Persconferentie – Een bijeenkomst waar journalisten vragen kunnen stellen aan iemand. Die iemand
is meestal een belangrijk persoon met belangrijk nieuws, want anders komt er geen journalist opdagen.
Persmedium – Mediumtype. Krant, nieuwsblad of tijdschrift.
Personal selling – Zie ‘Persoonlijke verkoop’.
Personalia – Demografische kenmerken/persoonlijke gegevens.
Personality-promotions – Bij dit soort promotions worden huisvrouwen beloond met geld of goederen voor 1) het thuis in voorraad hebben van 1 of meerdere artikelen of 2) het aantoonbaar gebruikt
hebben van een artikel op een specifiek moment.
Personalized search results – Personalized search results betekent vrij vertaal gepersonaliseerde
zoekresultaten. Dit zijn resultaten die toegespitst zijn op de zoekvoorkeuren van een bepaalde persoon. Om dit te kunnen bereiken worden eerdere zoekopdrachten opgeslagen en dus als het ware
onthouden. Afhankelijk van de volgorde van pagina's of websites die je aanklikt na een zoekopdracht,
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worden bepaalde websites hoger in de SERP's geplaatst bij personalized search resultst. Google heeft
hier een dienst voor opgezet, te weten Google Web History ofwel Google Webgeschiedenis, waar
overigens een Google Account voor nodig is.
Personeel – Werknemers in dienst van een onderneming of instelling. Er kunnen drie personeelsbegrippen worden onderscheiden: 1) Feitelijk personeel: werknemers die werken bij een onderneming
of instelling; het feitelijk personeel is gelijk aan het juridisch personeel minus het uitgeleend personeel plus het ingeleend personeel. 2) Juridisch personeel (= personeel volgens loonlijst): werknemers
die voorkomen op de loonlijst van de onderneming of instelling. 3) Ingeleend en uitgeleend personeel: werknemers die voorkomen op de loonlijst van een onderneming of instelling (en als zodanig
behoren tot het feitelijk personeel van de onderneming of instelling), maar werken bij een andere
onderneming of instelling.
Personeelsmix – De combinatie van instrumenten met betrekking tot het personeelsbeleid en de
inzet en samenstelling van het personeel met betrekking tot een bepaalde doelgroep. De kwaliteit
van het personeel kan essentieel zijn bij de beleving van het productaanbod. Niet alleen is personeel
essentieel als visitekaartje, maar ook in de vorm van verkopers of (after sales) service medewerkers
vormen zij een doorslaggevende factor voor uiteindelijke klanttevredenheid. Zeker als het gaat om
dienstverlening, waar contacten een belangrijke rol spelen. Het personeel kan namelijk het contact
maken of breken. Een ander belangrijk personeelsinstrument is presentatie in gedrag, woord en uiterlijk. De P van people komt onder andere voor in het zeven P model van Booms en Bitner (1981).
Hiermee willen zij vooral wijzen op het belang van mensen in alle overige marketingmix instrumenten.
Personeelsstructuur – Voor het realiseren van de geformuleerde bedrijfsdoelstellingen zijn de volgende twee (personele) verbijzonderingen van belang: - het bemannen van de bedrijfsorganen (afdelingen met personen) en - het toewijzen van bevoegdheden aan deze personen. Onder de personele
structuur verstaat men nu de structuur met personen als elementen en bevoegdheden en verantwoordelijkheden als relaties. Dit is een van de twee vormen waarmee de structuren van organisaties
kunnen worden geanalyseerd. Bij deze vorm wordt gekeken op welke manier taken worden toegewezen aan functies en hoe functies over verschillende functionarissen verbijzonderd worden.
Personeelsvergadering (PV) – De personeelsvergadering (PV) is een vorm van medezeggenschap
voor bedrijven met 10 tot 50 medewerkers die geen ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) hebben. Minstens 1 keer per jaar moet in de personeelsvergadering de algemene
gang van zaken van de onderneming worden besproken. Verder moet de personeelsvergadering
minstens 1 keer per jaar het sociale beleid van de onderneming bespreken, zoals arbeidsomstandigheden, en scholing. De personeelsvergadering heeft een adviesrecht. De werknemers mogen de
werkgever adviseren over bepaalde beslissingen. De werkgever is verplicht zijn werknemers vooraf
en tijdig advies te vragen over belangrijke beslissingen zoals: 1) Beslissingen die kunnen leiden tot
verlies van werk of een belangrijke verandering van de werkzaamheden, de arbeidsomstandigheden
of de arbeidsvoorwaarden; 2) beslissingen die effect kunnen hebben op collectieve regelingen zoals
werktijden en rusttijden, pensioen, vakantiedagen, reiskosten en opleidingen. De beslissing moet ten
minste een kwart van alle werknemers in de onderneming betreffen. Als dit niet het geval is, hoeft de
werkgever geen advies aan de personeelsvergadering te vragen.
Personeelsvertegenwoordiging (PVT) – Een personeelsvertegenwoordiging (PVT) is een medezeggenschapsorgaan dat werknemers vertegenwoordigt in het overleg met de directie. Een personeelsvertegenwoordiging heeft andere bevoegdheden dan een ondernemingsraad (OR). Ondernemers
met 10 tot 50 werknemers kunnen kiezen voor een OR, een personeelsvertegenwoordiging of een
personeelsvergadering. Werkgevers met 10 tot 50 werknemers zijn verplicht een personeelsvertegenwoordiging in te stellen als een meerderheid van de werknemers daarom vraagt. Is dat niet het
geval, dan volstaat een personeelsvergadering. De personeelsvertegenwoordiging bestaat uit minstens 3 werknemers. De personeelsvertegenwoordiging overlegt met de werkgever over de gang van
zaken in de onderneming. De leden worden rechtstreeks gekozen door en uit de werknemers. Dit
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gebeurt in een geheime schriftelijke stemming. De personeelsvertegenwoordiging heeft de volgende
bevoegdheden: 1) Instemmingsrecht: als regelingen voor werktijden, veiligheid, gezondheid, welzijn
en ziekteverzuim worden vastgesteld of veranderen; 2) Adviesrecht: over besluiten die belangrijke
gevolgen kunnen hebben voor minstens een kwart van de werknemers; 3) Recht op informatie: over
onder andere de algemene gang van zaken en het sociaal beleid. De werkgever moet de personeelsvertegenwoordiging hierover tijdig van de juiste informatie voorzien. De werkgever mag dit schriftelijk of mondeling doen. De personeelsvertegenwoordiging kan met de werkgever aanvullende afspraken maken over medezeggenschap. Bijvoorbeeld over de faciliteiten en rechtspositie van de leden en
over hoe de personeelsvertegenwoordiging het instemmingsrecht toepast. Of over procedures, zoals
op welke manier de werkgever de personeelsvertegenwoordiging informeert bij een instemmingsaanvraag. Dergelijke afspraken kunnen misverstanden en conflicten voorkomen. Net als OR-leden
mogen leden van de personeelsvertegenwoordiging tijdens werktijd vergaderen en gebruikmaken
van de faciliteiten van bedrijf. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om vergaderruimten, telefoon, briefpapier en dergelijke van de onderneming. In overleg met de werkgever mogen ze een aantal uren per
jaar hun werk onderbreken om een cursus te volgen of overleg met hun achterban te voeren.
Personeelswervingsonderzoek – Meestal pre-testen van wervingsadvertenties of onderzoek dat
materiaal voor deze advertenties moet opleveren.
Personele rubricering van kosten – Het is mogelijk en in bepaalde gevallen ook wel zinvol alle kosten
van de in een bepaald orgaan gebundelde productiemiddelen bij elkaar te brengen. Men krijgt dan
een overzicht van de totale kosten, die op een afzonderlijk orgaan drukken. Een dergelijke wijze van
rubricering der kosten pleegt men aan te duiden als een organieke (ook wel: organische) indeling der
kosten. Voor een globaal inzicht in de mate, waarin de afzonderlijke bedrijfsonderdelen als veroorzakers van kosten optreden, is een dergelijke indeling wel van belang. Bovendien hangt zij ten nauwste
samen met de functionele indeling, de rubricering per kostenplaats. Uit een oogpunt van kostenbewaking en -beheersing is het interessant te beseffen, dat de persoon die een orgaan vertegenwoordigt niet op alle kosten die zich in het door hem geleide orgaan voordoen in gelijke mate invloed kan
uitoefenen.
Personen- en familierecht – Het personen- en familierecht is het onderdeel van het burgerlijk recht
dat zich bezighoudt met afstamming, geboorte, huwelijk- en echtscheiding en andere zaken in verband met de hoedanigheid, familiebetrekkingen en bevoegdheden van personen. Het erfrecht wordt
meestal als apart rechtsgebied beschouwd. Personen- en familierecht is opgenomen in Boek 1 van
het Burgerlijk Wetboek, zie ‘Burgerlijk Wetboek’. Tevens maakt het onderdeel uit van verdragen zoals het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind. De belangrijkste internationale regels
voor het familierecht, die ook in Nederland en België van grote invloed zijn, staan in het Europees
Verdrag voor de Rechten van de Mens, het EVRM. Vooral het recht op family life (gezinsleven), artikel 8 EVRM, heeft grote invloed op de rechtspraak en wetgeving. Het personen- en familierecht beslaat ongeveer de helft van het rechtsbedrijf (in aantal procedures). Het onderscheidt zich van andere delen van het recht met name door een grote mate van beslotenheid. Openbaarheid van uitspraken is de facto niet van toepassing in het familierecht.
Personenauto – Een personenauto is een motorrijtuig op drie of meer wielen inclusief kampeerauto’s, maar met uitzondering van autobussen, bestelauto’s en vrachtauto’s (motorrijtuigen die niet
zijn ingericht voor het vervoer van personen met een toegestane maximum massa van meer dan
3.500 kg). Kampeerauto’s en omgebouwde bestelauto’s zijn personenauto’s voor de Belastingdienst.
Personenschade – Personenschade is alle schade als gevolg van ziekte, lichamelijk en geestelijk letsel
(inclusief smartengeld) of overlijden.
Personenzoekmachines – Personenzoekmachines zijn zoekmachines die zich specialiseren in het
vinden van mensen. Naast de specialistische zoekmachines kun je uiteraard ook personen zoeken
met de gewone zoekmachines. De allereerste personenzoekmachines waren de telefoongidsen. De
meest vertrouwde manier van personen zoeken is via de zoekmachine Google. Een alternatieve maar
zeer effectieve manier om personen op te sporen is via de afbeeldingen en video zoekmachines.
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Denk bijvoorbeeld aan Google Image Search en Youtube. Meer en meer mensen plaatsen hun video's
online of worden ongewild opgenomen in Google Image Search. Ook voor deze zoekmachines geldt
dat zoeken met "Quotes" over het algemeen de beste resultaten oplevert. In Nederland zijn de volgende zoekmachines specifiek gericht op het zoeken van personen: Schoolbank.nl, Hyves, De telefoongids, Wieowie.nl. De tegenhanger van de personenzoekmachine is de bedrijven zoekmachine.
Wieowie.nl. is een Nederlandse personenzoekmachine maakt het mogelijk om in verschillende bronnen tegelijkertijd te zoeken naar een persoon. Zo kun je in een keer zoeken in Hyves, Schoolbank.nl,
de telefoongids, Linkedin, Facebook, Myspace, Google en Youtube. De meest gehoorde kritiek op
personen zoekmachines is dat ze te veel informatie over personen eenvoudig boven water halen.
Ongewenste foto's, kleine fouten uit het verleden, privacy gevoelige contact informatie. Zie voor
meer info bij "ontgooglen".
Persoonlijk inkomen – Persoonlijk inkomen omvat de volgende bestanddelen van het bruto-inkomen
van een persoon: inkomen uit arbeid, inkomen uit eigen onderneming, uitkering inkomensverzekeringen en uitkering sociale voorzieningen (m.u.v. kinderbijslag). Bij gehuwden wordt dit inkomen
gebruikt om te bepalen wie bepaalde inkomsten en aftrekposten moet aangeven. De echtgenoot
met het hoogste persoonlijke arbeidsinkomen geeft de niet-persoonlijke inkomsten en aftrekposten
van beide echtgenoten samen aan.
Persoonlijke belastingen – Belastingen die geheven worden bij de eigenaar van een eenmanszaak als
privépersoon.
Persoonlijke verkoop – Ook ‘Personal selling’. Alle verkoopcontacten tussen onderneming en klant
(telefonische en schriftelijke contacten, persoonlijke bezoeken). Zie ook ‘Communicatieinstrumenten’.
Persoonlijke verkoop – Regelingen en werkzaamheden van de onderneming welke tot doel hebben
directe persoonlijke contacten te leggen en in stand te houden met afnemer voor het afsluiten van
orders en het bevorderen van de verkoop. Engelse term: ‘Personal selling’.
Persoonlijke vraag – Vraag die betrekking heeft op het privégebeuren van de ondervraagde. Zie
‘Vragen’.
Persoonlijkheidsvariabelen – Variabelen bij psychografische segmentatie waarbij men een verband
tracht te leggen tussen persoonlijkheid en koopgedrag.
Persoonsdomeinnaam – Door invoering van numerieke domeinnamen worden persoonsdomeinnamen uitgefaseerd. De reden is de invoering van de numerieke domeinnamen (meer mogelijkheden
en geen dubbelingen) zijn de persoonsdomeinnamen onder de numerieke domeinnamen ondergebracht. Er worden geen persoonsdomeinnamen meer uitgegeven.
Persoonsverzekering – Dit is een in art. 7:925 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek gedefinieerd begrip:
de verzekering welke het leven of de gezondheid van een mens betreft. Voorbeelden van persoonsverzekering zijn de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de levensverzekering en de ongevallenverzekering.
Perstribune – Ruimte in het gebouw van het parlement waar journalisten de vergaderingen van het
parlement kunnen bijwonen.
PERT Netwerkplanning – Een kwantitatieve techniek m.b.t. de activiteiten- en tijdsplanning van
complexe projecten (PERT = Program Evaluation and Review Technique).
Pessimistisch voorbeeldrendement – Zie ‘Voorbeeldrendement’.
Pesten – We spreken over pesten als één van de twee mensen zich niet of moeilijk kan verdedigen.
De pester heeft alle macht. Pesten komt steeds weer terug en is kwetsend bedoeld. Pesten is een
vorm van zinloos geweld. Pesten is niet alleen iemand slaan of schoppen (lichamelijk geweld), maar
ook iemand geestelijk pijn doen (psychisch geweld). Je bent bang, wordt uitgescholden of buitengesloten. Maar ook de dreiging dat je geslagen kan worden, kan iemand angstig en onzeker maken.
Psychisch geweld kan soms zelfs erger zijn dan lichamelijk geweld. Bedreigingen, beledigen of doodzwijgen, het kan iemand wanhopig en gefrustreerd maken. Je wordt onzeker, hebt minder vertrouwen in jezelf en het wordt ook moeilijker om anderen te vertrouwen. Dit nare gevoel werkt vaak nog
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lang door, ook als het pesten al gestopt is. In het ergste geval ziet een slachtoffer zelfs de leuke dingen in het leven niet meer! Een buitenstaander kan niet altijd aan iemand zien dat hij/zij uitgescholden of buitengesloten wordt. Sommige gepeste mensen willen dit aan niemand vertellen. Maar als
anderen dit niet weten, kunnen ze je niet helpen om het pesten te stoppen. Daarom is het zo belangrijk dat je er toch altijd met iemand over praat. Iemand die je vertrouwt. Vergeet nooit: er is altijd
iemand die je kunt en wil helpen! Als je niets doet, gaat het pesten door. Dus laat je zelf horen!
Meestal zijn er bij pesten drie partijen: 1) De pesters of de pestkop: Dit zijn vaak leerlingen die hun
boosheid en woede af moeten reageren en niets anders weten te bedenken dan pesten; 2) De zondebok(ken), het slachtoffer(s): Dit zijn kinderen die gepest worden; 3) De meelopers: Dit zijn kinderen die niets durven te zeggen omdat ze bang zijn zelf het slachtoffer te worden. Deze zogenaamde
partij is niet neutraal, want zij kiezer ervoor niets te doen om het pesten te stoppen. Je zou ze zelfs
ook pesters kunnen noemen! Plagen en pesten worden vaak door elkaar gehaald. Plagen gaat tussen
twee mensen die elkaar aankunnen. De geplaagde kan zich verdedigen als dat nodig is. Het geplaag
duurt meestal kort en is vriendelijk of zelfs grappig bedoeld.
PFP – (Anglicisme): ‘Pay for Performance’. Salarisbetaling op basis van vergoeding voor het leveren
van de afgesproken activiteiten (prestatieloon). Deze activiteiten vallen onder het in-role gedrag,
d.w.z. het gedrag dat in de functieomschrijving is vastgelegd. Nadeel is dat mensen weinig tijd willen
besteden aan het extra-role gedrag dat vaak nodig is voor de samenhang in een organisatie.
PHP – PHP is een server-side scripttaal (wordt op de server uitgevoerd) en staat tegenwoordig voor
PHP: Hypertext Preprocessor en wordt voornamelijk op het web toegepast. PHP heeft zijn populariteit te danken aan het lage instapniveau en de vele open source projecten. Er zijn daarnaast geen
licenties nodig om PHP te gebruiken of te ondersteunen. Hierdoor kun je ook op veel fora terecht
voor gratis scripts en hulp. Het wordt ondersteund door de meest gebruikte besturingssystemen,
zoals Linux, Windows en Mac OS X. Het merendeel van de webhostingbedrijven bieden standaard
PHP-ondersteuning aan. Hierbij wordt de opensource database managementtool PhpMyAdmin aangeboden. PHP is daarnaast browseronafhankelijk, omdat het een server-side taal is. PHP wordt uitgevoerd op de server wanneer een php-pagina door een client (browser) wordt opgevraagd. De gegenereerde code zal dus in elke browser hetzelfde zijn. Javascript en HTML zijn voorbeelden van een
scripttaal en opmaaktaal die client-side zijn. Met behulp van PHP kun je dan ook dynamisch pagina's
genereren die deze talen produceert. PHP kan, net als elk ander server-side taal, een steentje bijdragen aan zoekmachine optimalisatie. Met behulp van PHP kun je een Content Management Systeem
opzetten, die voor een consequente weergave van je webpagina's kan zorgen. De title tag kan op een
vaste manier ingevuld worden, maar ook de zogenaamde header tags kunnen structureel ingevuld
worden. Op die manier kun je er voor zorgen dat belangrijke woorden dynamisch op elke pagina als
relevant wordt gekenmerkt. Een ander veel voorkomende principe is URL Rewriting. Hiermee kun je
zogenaamde nette URL Screen die vriendelijker ogen en beter zijn voor de optimalisatie van je website (zoekmachine vriendelijke URL's).
Phrase matching – Bij Phrase matching (een vorm van matching options) speelt, anders dan bij broad
matching, de volgorde waarin een gebruiker trefwoorden invoert in een zoekmachine, wel een rol
voor eventueel te tonen advertenties. Deze trefwoorden worden vergeleken met de trefwoorden die
adverteerders voor een advertentie opgeven.
Physical product – Zie ‘Fysiek product’.
Picture balloon test – Zie ‘Projectietechnieken’.
Pilot onderzoek – Ook ‘Proefenquête’. Kleine steekproef bedoeld als test van de vragenlijst. Het gaat
nog niet om het verzamelen van gegevens, maar om de controle op de vragenlijst. Zie ‘Pilot study’.
Pilot study – Een kleine steekproef bedoeld als 'voortest' van de vragenlijst. Het gaat niet om het
verzamelen van cijfers maar om controle op de eigenlijke test of vragenlijst.
Pinpas – Plastic kaart afgegeven door een bank aan een rekeninghouder, die hiermee door middel
van het intoetsen van een viercijferige code kan betalen in bedrijven. Op de betaaldag wordt het
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betrokken bedrag automatisch bijgeschreven op de bankrekening van de verkoper en af- geschreven
van de bankrekening van de koper.
Pioneer pricing – Prijszettingsbeleid bij een nieuw product. Afroompolitiek (skimming): nieuw product wordt tegen zeer hoge prijs geïntroduceerd en vervolgens stapsgewijs in prijs verlaagd om zo
telkens nieuwe groepen kopers te trekken.
Pionieren – Het leggen van contacten met prospects. Een van de vele mogelijke taken van een vertegenwoordiger.
Pipe line – Handelsvoorraad bij grossier en detaillist.
Pipe line voorraad – De voorraad product die zich tussen producent en consument bevindt in de
distributiekanalen.
PIV – Stichting Personenschade Instituut van Verzekeraars
Pixel – Een samentrekking van 'Picture Element'. Een pixel komt overeen met een beeldschermpunt.
Een beeldscherm is, afhankelijk van het type, tegenwoordig minimaal 800 pixels breed en 600 pixels
hoog.
Plaats – Ook ‘Distributie’. Instrument van de marketingmix. Hieronder vallen die beslissingen die te
maken hebben met de verkrijgbaarheidstelling van het product. We onderscheiden vier distributiekanalen: het ultrakorte, het korte, het lange en het extra lange kanaal. De keuze van het kanaal en
het aantal in te schakelen handelsondernemingen bepalen de mate van verkrijgbaarheid van het
product.
Plaatsjes zoekmachines – Een plaatsjes zoekmachine richt zich specifiek op het zoeken naar afbeeldingen en plaatjes. Bekende voorbeelden zijn onder ander Flickr en Google Image Search. Zie voor
meer info bij Afbeeldingen zoekmachines.
Plaatsmix – De combinatie van instrumenten met betrekking tot het vestigingsplaatsbeleid. De P van
plaats omvat zowel de locatie waar de consument het product verkrijgt als het (type) distributiekanaal. Te denken valt aan directe distributie direct van leverancier aan de eindgebruiker (denk bijvoorbeeld aan verzekeringsmaatschappijen, outletstores en verkoop via internet). Bij indirecte distributie zitten er tussen de fabrikant en de consument een aantal schakels, zoals groothandels en
detailhandels. Het product moet op de juiste tijd op de juiste plaats zijn, waardoor een efficiënt distributiesysteem nodig is. Dit laatste wordt ook wel JIT genoemd. JIT staat voor Just In Time, dit betekent dat producten geleverd worden wanneer ze nodig zijn, er is dus geen sprake van voorraadvorming. Daarnaast is de plaats in het bedrijf zelf bepalend; in (auto)bedrijven wordt er door de (verkoop)manager betaald wat een goede plek is voor de producten (ooghoogte, ´kop-zijn-kant´, bij de
wachtruimte, naast de kassa (kassakoopjes), enz.
Placemark – Met een Placemark wordt gedoeld op een Google Earth placemark. Dit is een soort van
punaise die je in Google Earth kunt plaatsen om een bepaald coordinaat te bewaren. Zie voor meer
informatie bij Google Earth placemark.
Plafondrente – Plafondrente is een variatie op een variabele rente en wordt ook wel bandbreedterente genoemd. Het is een vaste rente met over het algemeen een boven- en een ondermarge
(bandbreedte) van een contractueel vastgelegd rentepercentage. Wanneer de marktrente de marge
overschrijdt wordt de ‘vaste’ rente verhoogd of verlaagd. De verhoging of verlaging is ter grootte van
het verschil tussen de boven/ondermarge en de marktrente.
Plagen – Plagen en pesten worden vaak door elkaar gehaald. Plagen gaat tussen twee mensen die
elkaar aankunnen. De geplaagde kan zich verdedigen als dat nodig is. Het geplaag duurt meestal kort
en is vriendelijk of zelfs grappig bedoeld. Plagen is het op speelse wijze prikkelen van een ander door
middel van verbale en fysieke grapjes. Ook kan het plagen wederzijds zijn, en kan men ook een dier
plagen. Verder kan plagen ook in een seksuele context voorkomen. Plagen kan zowel lichamelijk als
geestelijk geschieden. Lichamelijke plagerijen kunnen onder andere bestaan uit "plaagstootjes" met
de vuisten, speels aan de haren of vlechten trekken ("meisjes plagen kusjes vragen"), of iemand een
poets bakken door bijvoorbeeld een "scheetkussen" op zijn of haar stoel te leggen. Psychologisch kan
men iemand plagen door hem op een vriendelijke manier voor de gek te houden of een grap over die
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persoon te maken. Een bijzondere manier van plagen is het Sinterklaasgedicht. Vaak zullen beide
partijen om de grap kunnen lachen. Soms wordt het plagen echter niet gewaardeerd en ontstaat er
een conflict of ruzie. Ook kan het plagen overgaan in voortdurende treiterijen waartegen de ander
zich niet kan of durft te verweren, dan spreken we van pesten.
Plan – Het op papier staande resultaat van het planningsproces. Een plan is een al of niet gedetailleerde, op schrift vastgelegde samenvatting van de beslissingen die men heeft genomen. De uitvoering heeft plaats op basis van dit plan. Papieren document waarin is vastgelegd wie wat wanneer
moet doen om bepaalde resultaten te behalen.
Plan van Aanpak (PvA) – Wanneer de risico`s door middel van een RI&E volledig in kaart zijn gebracht wordt er een plan van aanpak opgesteld. Hierin staat met welke maatregelen de geïnventariseerde risico`s bestreden worden. Net als de daadwerkelijke RI&E is het absoluut niet noodzakelijk
hier ingewikkelde en grote documenten van te maken. Juist een pragmatische aanpak werkt in dit
soort gevallen het beste. Een plan van aanpak is vaak ook een “levend” document, waar punten vanaf gaan, maar ook weer nieuwe punten op komen. uw onderneming is immers ook niet statisch! Het
uiteindelijke doel van een plan van aanpak is het bestrijden van risico`s en niet het maken van een
document. Eenvoudige oplossingen werken vaak minstens zo goed als ingewikkelde verhalen, ze zijn
alleen veel makkelijker te beheren en toe te passen. Zie ook ‘Risico-inventarisatie en -evaluatie
(RI&E)’.
Plannen en organiseren – Op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en benodigde tijd, acties, middelen en mensen aangeven en vervolgens doelmatig organiseren om deze doelen te kunnen
bereiken. Zaken conform planning in beweging zetten. Gedragsbeschrijvingen: a) Stelt prioriteiten en
acties voor zichzelf en anderen. b) Geeft aan in welk tijdsbestek en met welke mensen en middelen
doelstellingen moeten worden gerealiseerd. c) Zet plannen en projecten in beweging door zaken
concreet te regelen. d) Creëert de randvoorwaarden die nodig zijn om doelstellingen realiseren.
Planning (1) – Het vaststellen van de stappen die je na elkaar moet zetten. Planning is een algemene
term en kan op van alles betrekking hebben. Bij het oplossen van vraagstukken zijn er twee soorten
planning mogelijk: planning van de berekening en planning van het denkproces. Bij de planning van
de berekening gaat het om het vaststellen van het oplossingspad in een gegeven vraagstuk. Bij de
planning van het denkproces om het vaststellen van de fasen die je moet doorlopen bij het oplossen
van een vraagstuk. Bij de planning van het denkproces stel je voor jezelf vast hoe je een moeilijk
vraagstuk gaat aanpakken: a) eerst lezen als middel om de oriëntatie uit te voeren; b) dan vervolg je
de analyse met het zoeken naar een bedrijfseconomisch model, waarmee je al dan niet op papier
een PAD kunt construeren; c) uit dit PAD beredeneer je de oplossingsstructuur, dus de weg terug van
de onbekende grootheid naar de beschikbare data; d) daarna stel je het oplossingspad vast, dus de
weg van de beschikbare data naar de onbekende grootheid; e) daarna kun je successievelijk de berekeningen uitvoeren; f) en tot slot moet je controleren of alles goed is gegaan; g) oh ja, evalueren
hoort er ook nog bij: wat heb je nu eigenlijk geleerd? Is je kennis van de bedrijfseconomie echt toegenomen?. Zie ook bij de ABC-methode.
Planning (2) – Plannen is nu beslissen wat er in de toekomst moet gebeuren. Bij het planningsproces
beslist de onderneming wat ze wil bereiken en hoe ze dat wil bereiken. Plannen is voor elke onderneming noodzakelijk, omdat de omgeving van de ondernemingen zo ingewikkeld is en zo snel verandert dat systematisch beslissen, rekening houdend met voor de onderneming relevante toekomstontwikkelingen, noodzakelijk is geworden. Daarnaast moeten in de onderneming zelf verschillende
beslissingen worden gecoördineerd en uitgevoerd. We kennen drie stadia in de planningontwikkeling: 1) de financiële planning op korte termijn: bij deze planning ligt de nadruk op budgettering en
prognose van de verlies- en winstrekening voor het volgende jaar; 2) de langetermijnplanning: de
essentie van de eenvoudige lange- termijnplanning is een meerjarenvoorspelling van de omzet,
meestal op basis van eenvoudige statistische technieken; 3) de strategische planning: langetermijnplanning waarbij analyse van de markt- en omgevingsfactoren uitgangspunt is voor toekomstige ondernemingsactiviteiten. Voordelen van planning: 1) Planning leidt bij alle betrokken managers tot
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systematisch vooruitdenken. - Planning leidt tot een betere coördinatie van het gehele ondernemingsgebeuren. 2) Door systematisch plannen ontstaan ook de noodzakelijke controlemogelijkheden, omdat men zich bij het plannen dient af te vragen of en in welke mate afwijkingen kunnen worden getolereerd. 3) De onderneming is beter gewapend tegen plotselinge veranderingen. 4) Plannen
geeft een duidelijk beeld van de consequenties van het plan voor de uitvoering, zodat men daarop
tijdig kan inspelen.
Planning (3) – Plannen is nu beslissen wat in de toekomst moet worden gedaan. Het is vooruitzien,
anticiperen op de toekomst. Planning is om een tweetal redenen noodzakelijk voor de onderneming:
1) de omgeving van de onderneming is dermate ingewikkeld en aan veranderingen onderhevig dat
systematisch beslissen nodig is; 2) in de onderneming moeten verschillende beslissingen worden
gecoördineerd en gecontroleerd.
Planningorganisatie – Parallel lopend met de gedetailleerdheid van de planning is een ander deel
van het management verantwoordelijk voor het plan. Voor de strategische concernplanning is dit de
concerndirectie, voor de strategische ondernemingsplanning zijn het de ondernemingsdirectie en de
marketingmanager en voor de product- en merkplanning de marketingmanager, de productmanager
en de brand manager.
Planningscyclus – De planning als activiteit is een systematisch cyclisch proces met de volgende fases: 1) de probleemstelling door interne en externe analyse; 2) het bepalen van de doelstellingen; 3)
het zoeken en kiezen van oplossingen; 4) de uitvoering; 5) de evaluatie (control). Uit de evaluatie kan
weer een nieuw probleem rijzen; vandaar dat planning een continu proces is.
Plans board – Beoordelingsgroep in een reclamebureau die de voor de opdrachtgever gemaakte
plannen evalueert voordat de definitieve plannen (ontwerpen e.d.) gemaakt worden.
Planschade – Planschade is de schade die een eigenaar van grond of gebouwen in verband met planologische wijzigingen wordt berokkend. Voor schadevergoeding kan de eigenaar eventueel in aanmerking komen.
Platform Beroepsonderwijs – Het Platform Beroepsonderwijs is in 2002 opgericht naar aanleiding
van de adviezen van de commissie Boekhoud in de ‘Doorstroomagenda’. In het platform hebben
zitting de HBO-Raad, MBO Raad, Colo, VSWO en de VVO.
PLC – Zie ‘Productlevenscyclus’.
Pleziervaartuigenverzekering – Van de transportverzekering afgeleide verzekering van pleziervaartuigen die de verzekerde dekt tegen verlies van of materiële schade aan het verzekerde vaartuig inclusief inboedel, aansprakelijkheid en bijkomende kosten. De dekking tegen verlies of materiële
schade omvat een dekking tegen alle van buiten komende onheilen evenals eigen gebrek. Ook opzet
van de schipper en de bemanning (maar niet door de verzekeringnemer zelf) is medeverzekerd. De
inboedel is gedekt tot het overeengekomen percentage van het verzekerde bedrag voor het casco
(meestal 15% lot 20%). De aansprakelijkheid is gedekt tot het in de polis genoemde maximum voor
zaakschade en letselschade aan derden toegebracht door of met het verzekerde vaartuig. Onder de
gedekte bijkomende kosten vallen ondermeer opruimingskosten, hulploon, kosten van bewaking en
vervoer van het beschadigde en rechtsbijstand.
Plimsoll-merk – Zie ‘Deadweight (capacity)’.
Pluimveeverzekering – Verzekering voor legbedrijven die het risico van besmetting van kippen met
de Mg-bacterie dekt. Op onderlinge basis is ook een verzekering ter dekking van het risico van salmonellabesmetting mogelijk.
Plusshopping – De gezellige manier van winkelen waarbij vooral goederen in de sfeer van de secundaire behoeften worden gekocht.
PMC – Product-/marktcombinatie. Een product (soms een groep sterk samenhangende producten)
gericht op een bepaalde markt.
PML – Probable maximum loss
PNG – PNG is een bestandsformaat voor verliesloze compressie. PNG staat voor Portable Network
Graphic. PNG neemt in vergelijking met andere formaten zoals bijvoorbeeld BMP weinig ruimte in
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beslag, maar wel met dezelfde kwaliteit. Andere voordelen van het formaat zijn de mogelijkheden
tot gedeeltelijke transparantie en de ondersteuning van ruim zestien miljoen kleuren, terwijl het GIFformaat nog steeds vastzit aan 256 kleuren. Verder kan een PNG, net als een GIF een ''palet'' hebben,
wat inhoudt dat er maximaal 256 kunnen worden gebruikt, maar wat echter de bestandsgrootte,
door het kleinere aantal bits per kleur, extra verkleint. Op deze manier is PNG zowel voor het verliesloos opslaan van afbeeldingen als voor het besparen van geheugenruimte voor simpele afbeeldingen
zeer geschikt. Praktisch elk modern beeldverwerkingsprogramma ondersteunt het PNG-formaat.
Poederblusser – Het meest voorkomende blusmiddel is poeder, dat geschikt is voor zowel A-, B- als
C-branden. Voor gebruik aan boord is het echter toch minder geschikt. Het laat namelijk nogal wat
troep achter. Kies je er toch voor, gebruik dan ABC-bluspoeder. Dat is ook geschikt voor branden in
elektrische apparaten, omdat het niet geleidend is. Het poeder en de reactiestoffen zijn echter wel
schadelijk voor de elektronica aan boord. Soms is het middel daardoor erger dan de kwaal.
Point of purchase reclame (P.O.P.) – reclameactiviteiten op het punt van verkoop. Zie ‘P.O.S.’ en
‘Display materiaal’. Zie ‘Reclame’.
Poissonverdeling – Een speciaal geval van een binominale (kans)verdeling waarbij de kans op een
bepaalde gebeurtenis bijzonder klein is.
Polis – Akte waarin de verzekeringsovereenkomst is vastgelegd. De polis is een schriftelijk, door de
verzekeraar ondertekend document, bestaande uit een polisblad, bijgevoegde verzekeringsvoorwaarden en eventuele clausulebladen, waarin de gegevens betreffende het verzekerde risico zijn
vermeld, de rechten en plichten van de partijen zijn vastgelegd en bepalingen zijn opgenomen, die de
uitvoering van de overeenkomst regelen. Wanneer de polis door de verzekerde is aanvaard dient
deze voor de verzekerde als enig bewijsmiddel.
Polisaanhangsel – Document waarin een wijziging van de verzekeringsovereenkomst schriftelijk
wordt vastgelegd. Het aanhangsel vormt een onderdeel van de oorspronkelijke polis.
Polisblad – Op het polisblad staan specifieke gegevens vermeld die voor de betreffende verzekering
gelden, zoals polisnummer, de gegevens betreffende de verzekerde, aanvang en einde van de verzekering, omschrijving van het risico, verzekerde bedrag, eigen risico en een aanduiding welke verzekeringsvoorwaarden en clausules van toepassing zijn. Het polisblad vormt samen met de bijgevoegde
voorwaarden en eventuele clausules de polis.
Poliskosten – De poliskosten zijn de administratieve kosten die aan de verzekeringnemer in rekening
worden gebracht als doorberekening van de administratieve kosten in verband met de polisopmaak.
Polisvoorwaarden – De polisvoorwaarden zijn de, in de regel gedrukte of via pdf beschikbaar gestelde, voorwaarden die voor alle verzekering van een bepaalde categorie hetzelfde zijn. In de voorwaarden zijn opgenomen: definities van belangrijke in de verzekeringsovereenkomst gebruikte begrippen, een omschrijving van de gevaren waartegen verzekerd is, eventueel op de verzekering toepasselijke uitsluitingen, een beschrijving van de wijze van schaderegeling en een aantal bepalingen
die de uitvoering van de overeenkomst regelen (bijvoorbeeld premiebetaling, opzegging e.d.). Op het
polisblad wordt aangegeven welke voorwaarden van toepassing zijn.
Politiek risico – Zie investeringsverzekering.
Politieke marketing – De marketing van een politieke partij. Daarbij wordt beïnvloeding van het
stemgedrag beoogd.
Politieke Molestverzekering – Verzekering die wordt gesloten voor politieke gezagsdragers (leden
bestuursorganisaties en hun medewerkers) en dekking biedt wanneer aan de verzekerde personen
lichamelijk letsel of materiële schade wordt toegebracht door personen, die handelen uit onvrede
met te nemen of reeds genomen bestuurlijke beslissingen of bij de uitvoering daarvan. De dekking
tegen lichamelijk letsel geschiedt op basis van een ongevallenverzekering en de dekking voor materiële schade omvat alle, uit politieke overwegingen opzettelijk toegebrachte schade, tot maximaal het
verzekerde bedrag en voor zover niet verzekerd op een andere verzekeringen.
Politieke Partij – Een vereniging van mensen, die ongeveer dezelfde opvattingen heeft over hoe het
land bestuurd moet worden.
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Politiek-juridische, dimensie – De politiek-juridische dimensie betreft de bereidheid en het vermogen om deel te nemen aan politieke besluitvorming. Hierbij gaat het om de participatie in formele zin
(stemmen bij officiële verkiezingen) en meer (inter)actieve vormen van betrokkenheid bij besluitvorming op verschillende politieke niveaus (Europees, landelijk, regionaal, gemeentelijk, buurt). Maar
ook om actuele, meer op issues gerichte vormen van politieke participatie, zoals duurzaamheid, veiligheid, internationalisering, ondernemerschap, interculturaliteit en levensbeschouwing. Hiervoor is
nodig dat een deelnemer inzicht heeft in de onderwerpen die voor hem van belang zijn en waarover
politieke besluiten worden genomen, in de verschillende meningen en opvattingen die erover bestaan en in de verschillende belangen die daarbij een rol spelen. De deelnemer (h)erkent de basiswaarden van onze samenleving, leert omgaan met waardendilemma’s (zoals seksuele diversiteit) en
hanteert de basiswaarden als richtlijn en uitgangspunt in zijn meningsvorming en bij zijn handelen.
De deelnemer heeft kennis over en inzicht in de volgende onderwerpen die bij de politiek-juridische
dimensie aan bod komen: de kenmerken en het functioneren van een parlementaire democratie, de
rechtsstaat en het rechtssysteem, de rol van de overheid, de belangrijkste politieke stromingen en
hun maatschappelijke agenda’s, de rol en de invloed op de politieke besluitvorming van belangengroeperingen en maatschappelijke organisaties, de invloed van de Europese Unie op het Nederlandse
overheidsbeleid en daarmee op de Nederlandse samenleving, en de rol en de invloed van de (massa)media.
Poll – Zie ‘Opinie onderzoek/opiniepeiling’.
Polya – Amerikaans wiskundige die zijn tijd vijftig jaar vooruit was, althans wat betreft de toepasbaarheid van zijn ideeën binnen de bedrijfseconomie. Hij stelde voor om het onderwijs te richten op
de strategieën die nodig zijn om vraagstukken aan te pakken. Het ging bij hem om het spel en niet
om de knikkers. Zijn boek ‘How to solve it’ bestond uit stukken tekst waarvan de cursieve woorden
naar andere stukken tekst verwezen. Deze aanpak was de basis voor de benadering via hypertextlinks.
Polyopsonie – Een marktsituatie met erg veel vragers. Zie ‘Marktvorm’.
Polypolie – Marktvorm met veel aanbieders en veel vragers. Het is te verdelen in de marktvormen
volkomen concurrentie (= homogeen polypolie) en monopolistische concurrentie (= heterogeen polypolie). Zie ‘Marktvorm’.
Pool van verzekeraars – Sommige risico's zijn te groot of te complex waardoor ze voor verzekeraars
onaantrekkelijk worden om te verzekeren. In een aantal gevallen hebben verzekeraars speciale organisaties opgericht, waarin zij ieder voor een bepaald percentage deelnemen en welke organisatie tot
doel heeft het verzekeren van speciale grote en/of complexe risico's. Dergelijke organisaties worden
'pools' genoemd. Voorbeelden zijn: de Nederlandse Luchtvaartpool, de Verzekeringsgroep voor het
Internationaal Beroepsgoederenvervoer, Terrorismepool en de Nederlandse Milieupool.
Pop3 – Pop3 staat voor Post Office Protocol en is een protocol voor het ophalen van e-mail berichten
van een server. Pop3 is inmiddels een mailstandaard geworden die e-mail berichten overbrengt van
een server naar een mailclient via het tcp/ip protocol. Inmiddels bieden ook alle Internetproviders de
ondersteuning voor pop3. Pop3 is ontwikkeld voor gebruikers die niet altijd online zijn. Op deze manier worden berichten opgehaald van de server wanneer er verbinding is en kunnen gebruikers daarna zonder online te zijn de berichten bekijken. Bij het versturen van berichten wordt dan weer automatisch verbinding gemaakt om berichten te kunnen versturen. Inmiddels, 2008, wordt het pop3
protocol langzaam vervangen door het Imap protocol. Imap biedt enkele voordelen ten opzichte van
pop3. Voor meer informatie over Imap zie aldaar.
Pop-reclame – ‘Point of purchase reclame’. Reclame die wordt gemaakt op de plaats van verkoop,
dus bijvoorbeeld in de winkel.
Populatie – Massa, universum.
Populatie universum – Onder de bepaling van het universum verstaan we de definiëring van het
soort eenheden waaruit de steekproef zal worden getrokken. Het universum kan bijvoorbeeld zijn:
de Nederlandse bevolking, het Nederlandse bedrijfsleven. Binnen het gekozen universum worden
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vervolgens één of meer doelgroepen of populaties gekozen. Binnen het universum 'de Nederlandse
bevolking' onderscheiden we populaties als: huisvrouwen, bejaarden, bezitters van een eigen woning, alle studerenden, enzovoort. In de literatuur wordt het onderscheid tussen universum en populatie niet altijd gemaakt.
Pop-under ad – Een advertentie welke als pop-under verschijnt en dus in een apart scherm verschijnt
onder de pagina welke de bezoeker reeds open had en is dus pas zichtbaar als dat scherm gesloten of
van formaat gewijzigd wordt.
Pop-up – Een pop-up is evenals een interstitial een vorm van push-advertising. De banner opent automatisch een nieuw advertentie-window zonder dat een internet bezoeker daarop invloed kan uitoefenen. Een pop-up advertentie wordt in een apart browser window geopend. Dit kan soms als
irritant worden ervaren door de internet gebruiker. De effectiviteit van deze vorm van adverteren is
hoog, mits dezelfde pop-up niet te vaak wordt getoond per gebruiker (om dit te voorkomen kan een
frequency cap worden ingezet).
Pop-up ad – Een advertentie welke als pop-up verschijnt en dus in een apart window verschijnt boven de pagina welke de bezoeker reeds open had.
P-organisatie – Zie ‘Organisatieopbouw naar product’.
Portaal site – Website die fungeert als toegangspoort tot andere relevante websites. In Nederland
noemt men dit een portaal. Het verschil met een Startpagina is dat er op deze website ook eigen
content voorkomt en niet alleen links. Portals zijn meestal in meerdere talen oproepbaar en kunnen
vaak aangepast worden aan de persoonlijke wensen van de bezoeker. Sites die een link op zo'n portal
site willen, moeten hiervoor betalen. De interessantste zijn portal sites met een specifiek thema,
zoals schoonheid, oude auto's of nieuwe computers. Hoewel ook hier alleen naar commerciële sites
wordt gelinkt, weten de gebruikers tenminste zeker dat ze daar relevante informatie kunnen vinden
omdat een redactie heeft beoordeeld of deze sites wel voldoende aansluiten bij het thema van de
portal site. Algemene portal sites zijn meestal eigendom van een grote ISP. Als een nieuwe klant zich
bij de ISP aanmeldt, staat alle software die de nieuwe klant krijgt zo ingesteld dat hij direct naar de
portal site wordt gestuurd. Gevorderde surfers laten zulke algemene portal sites meestal links liggen
omdat ze weten dat de informatie daar slechts van beperkt belang is en er alleen maar gelinkt wordt
naar grote, commerciële sites. Een voorbeeld van een portaal site is Yahoo.com.
Portefeuille (1) – Bij de verzekeraar bestaat de portefeuille uit alle verzekeringsovereenkomsten die
met die verzekeraar zijn gesloten, eventueel opgesplitst per categorie. Bij een tussenpersoon bestaat
de portefeuille uit alle verzekeringsovereenkomsten die via zijn bemiddeling tot stand gekomen zijn
en die hij onder zijn hoede heeft
Portefeuille (2) – Het takenpakket van een minister of staatssecretaris. Een minister zonder portefeuille is een minister met een speciale opdracht, dus wel met een takenpakket, maar niet met een
eigen ministerie.
Portefeuillekwestie – Een minister die in conflict komt met een meerderheid van De Kamer, kan de
portefeuillekwestie stellen. Hij dreigt dan met aftreden als De Kamer een motie of amendement
aanneemt. Dit geldt in de praktijk ook voor staatssecretarissen. Zie ook onaanvaardbaar verklaren.
Portefeuillepremie – Een in proportionele herverzekeringscontracten gebruikt begrip: de cedent en
de herverzekeraar leggen contractueel vast dat een vooraf bepaald deel van het premie-inkomen kan
worden aangewend voor de eventuele uitloopverplichtingen voor de herverzekeraar. Deze verplichtingen kunnen ontstaan, indien een herverzekeraar aan het einde van de contractsduur.
Portefeuillerecht – Een in art. 60 van de Wet financiële dienstverlening aan de bemiddelaar toegekend recht op grond waarvan een verzekeraar slecht met toestemming van de bemiddelaar of diens
rechtverkrijgenden een deel of het geheel van diens portefeuille in eigen beheer kan nemen of overboeken naar de portefeuille van een andere bemiddelaar.
Porter – Amerikaanse econoom die een aantal concurrentiestrategieën heeft ontwikkeld.
Portfolio – Gevalideerde verzameling van bewijsstukken van verworven competenties op individueel
niveau.
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Portfolio analyse (1) – Hulpmiddel bij de strategiekeuze. Het is eigenlijk een globaal overzicht in de
onderneming en haar markten. Dit globale overzicht maakt het mogelijk conclusies te trekken over
sterke en zwakke punten en op grond daarvan strategieën uit te zetten voor verschillende PMC's. De
portfolio analyse is ontworpen door de Boston Consuiting Group in het begin van de jaren zeventig.
De analyse is tweedimensionaal, een schema met op de ene as de groei van de bedrijfstak als geheel
en op de andere as het eigen relatieve marktaandeel van de onderneming. Relatief in de zin van:
marktaandeel ten opzichte van de grootste concurrent. Een relatief marktaandeel van meer dan 1 wil
dus zeggen dat de onderneming marktleider is.
Portfolio analyse (2) – Hulpmiddel bij de strategische planning van producten/activiteiten door op
basis van onderlinge prioriteiten indicaties te geven voor de te kiezen strategie. Hiertoe worden de
producten/activiteiten van de onderneming in een matrix geplaatst met als criteria marktgroei en
marktaandeel. Zie ‘Boston matrix’.
Portfoliotest – Vorm van reclame pre-test waarbij een tijdschrift met de te testen advertentie erin
aan proefpersonen ter inzage wordt gegeven om herinnering, acceptatie e.d. te onderzoeken. Ook
gebruikt men wel een mapje met verschillende advertenties. Zie ‘Reclame-effectonderzoek’.
Positieve hypotheekverklaring – De positieve hypotheekverklaring houdt in, dat de cliënt zich verbindt op eerste verzoek van de geldgever mee te werken aan de vestiging van een hypotheek ten
gunste van de geldgever op zijn onroerende zaak.
Positieve risico-omschrijving – Alleen de schade of verliezen, die voortvloeien uit de limitatief in de
polis opgesomde schadeveroorzakende omstandigheden zijn gedekt door de verzekering. Dit in tegenstelling tot een negatieve risico-omschrijving waarbij alle schade of verliezen van een bepaalde
categorie (bijvoorbeeld betalingsrisico's bij een Kredietverzekering) zijn verzekerd mits zij zijn uitgesloten. Dit komt bijvoorbeeld voor bij Kredietverzekering, waarbij voor binnenlandse kredietverzekeringen een positieve ris¡co-omschrijving wordt gehanteerd en bij exportverzekeringen uitgegaan
wordt van een negatieve risico-omschrijving.
Positieve schaalopbrengsten – Hiervan is sprake als de fysieke opbrengst relatief meer stijgt dan de
stijging van de productiefactoren, wanneer men alle productiefactoren laat toenemen. Verwar het
begrip schaalopbrengst niet met het begrip meeropbrengst.
Positioneren – Het commerciële beleid van de onderneming is erop gericht het eigen product of
merk te laten samenvallen met positief beleefde verschillen. Men speelt daarmee in op het feit dat
iedere consument verschil 'beleeft' tussen concurrerende producten of merken, waarbij diverse
maatstaven of invalshoeken min of meer onbewust worden gehanteerd. Het eigen product of merk
krijgt te midden van concurrerende producten of merken een eigen plaats of imago. Enkele voorbeelden zijn: jong/modern, ouderwets/degelijk, pittig/mannelijk, enzovoort.
Positionering – Het verkrijgen van een plaats in de gedachten van de afnemers van een product ten
opzichte van concurrerende producten.
Post – 1) Algemene benaming voor een financiële grootheid. Synoniem: grootheid. 2) Bedrag dat in
de boekhouding staat vermeld. Synoniem: boekingspost. 3) Gestandaardiseerde vorm om te vermelden welke grootboekrekeningen debet en welke credit geboekt moeten worden. Synoniem: journaalpost. 4) Bestanddeel van de balans. Synoniem: balanspost. 5) Financieel feit dat in de boekhouding moet worden opgenomen. Bijvoorbeeld een item uit het ‘Diverse Postenboek’.
Postaal onderzoek – Schriftelijk onderzoek waarbij de vragenlijst via de PTT aan de steekproefpersonen wordt toegezonden en ook de beantwoording per post verloopt. Nadelen: grote non-response,
beperkte vragenlijst en beperkte toelichting mogelijk.
Postcodesegmentatie – Systeem waarbij persoonsgegevens aan de postcode worden gekoppeld. Via
de postcode ontstaan specifiek omschreven segmenten waarvoor de PTT de adressen kan leveren.
Postcodesysteem – Modern hulpmiddel bij geografische segmentatie - hetgeen voor de hand ligt -,
maar ook bij segmentatie op basis van socio-economische criteria, omdat de postcodes van woonwijken vaak verrassend goed hierbij aansluiten.
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Postconsumptieven – Marktsegment bestaande uit mensen met een sterk maatschappelijk bewustzijn, en biodynamici, die de consumptiemaatschappij afwijzen en voorstander zijn van kleinschalig en
milieuvriendelijk produceren.
Post-initieel onderwijs – Onderwijs dat kinderen volgen vanaf het moment dat ze leerplichtig worden tot het moment dat zij de arbeidsmarkt opgaan. Het onderwijs dat later kan worden gevolgd als
uitbreiding van het initieel onderwijs wordt post-initieel onderwijs genoemd.
Postorderbedrijf – Een detailhandelsvorm waarbij men d.m.v. een advertentie in tijdschriften en
door verspreiding van catalogi non-food artikelen onder de aandacht van het publiek brengt. De
klant kan de artikelen op zicht toegezonden krijgen, thuis beslissen en, indien gewenst, gespreid betalen. Levering meestal via de post. Er is een soepele retourregeling en een soepele betalingsregeling.
Postorderverkoop – Verkoopvorm waarbij het contact met de klant tot stand komt via catalogi, advertenties en soms via de telefoon.
Postreclame – Zie ‘Direct mail’.
Posttest – Het testen van het effect van reclame-uitingen nadat deze in de media zijn verschenen.
Posttests zijn erop gericht betere beslissingen te kunnen nemen bij toekomstige campagnes. Zie ook
‘Reclame-effectonderzoek’.
Posttesting – Zie ‘Posttest’, ‘Reclame-effectonderzoek’.
Potentiële afnemer – Ook wel prospect. Individuen, gezinnen en organisatie die afnemer zijn (huidige afnemers) of afnemer zouden kunnen worden (nog geen huidige afnemer). Soms beperkt men de
begrippen prospects en potentiële afnemers tot hen die nog geen klant zijn, maar wel kunnen worden.
Potentiële concurrenten – Zijn producenten die tot de markt kunnen toetreden als een monopolist
een te hoge prijs vraagt. Dit is een reden dat de monopolist niet in het punt van Cournot zit, maar
een lagere prijs vraagt om de potentiële concurrenten buiten de markt te houden. Daarom streeft
een monopolist niet altijd naar maximale winst.
Potentiële concurrentie – Mogelijke concurrentie; toekomstige concurrentie.
Potentiële koper – Iemand die 'in de markt is' voor de aankoop van een bepaald product of merk. Zie
ook ‘Potentiële afnemer’.
Potentiële markt – De maximale omvang van de verkopen van alle aanbieders in een bepaalde periode bij bepaalde veronderstellingen over hun gezamenlijke marketinginspanning en de macroomgeving.
Potentiële vraag – Mogelijke vraag; toekomstige vraag.
PP – Afkorting van proefpersoon.
PPC – PPC (Pay Per Click) is een synoniem van CPC (Cost Per Click), ook bekend als Cost-PerConsumer.
PPI – Policy proof of interest
Pproduct(ie)-oriëntatie – Staat tegenover verkoop- en marktoriëntatie. Een ondernemingsfilosofie
die ervan uitgaat dat een goed product (mits laaggeprijsd) zichzelf verkoop en dat derhalve de volledige bedrijfsaandacht op productie-efficiency, schaalverbetering e.d. moet liggen.
PR – PR is de afkorting voor Pagerank wanneer we het over zoekmachines hebben. Pagerank is het
algoritme van Google waarmee op basis van links de relevantie van sites wordt bepaald. In normaal
taalgebruik staat PR voor "Public Relations". Zie voor meer info bij Pagerank.
PR0 – PR0 ofwel PR 0 (met spatie) is de afkorting van Pagerank 0. Zie aldaar. Pagerank 0 is het laagst
haalbare Google rapportcijfer dat wordt gegeven aan sites met een penalty, aan nieuwe sites, aan
sites waar niet naar gelinkt wordt of aan sites waar een technisch probleem mee is. Zie voor meer
info: Pagerank 0. PR1 ofwel PR 1 (met spatie) is de afkorting van Pagerank 1. PR10 ofwel PR 10 (met
spatie) is de afkorting van Google Pagerank 10.
Praktijkopleider – Begeleider op de leerwerkplek.
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Praktijkovereenkomst – Deze overeenkomst bevat de afspraken over de stage zoals deze vastgelegd
zijn tussen student, school en leerbedrijf. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om afspraken over de begeleiding en beoordeling.
Pre codering – Voorcodering. Alle antwoordmogelijkheden zijn reeds vermeld op de vragenlijst.
Hierdoor kan het interview snel verlopen en is er minder kans op foute notatie door de interviewer.
Nadeel is dat de geïnterviewde zijn antwoord soms niet kwijt kan omdat dit niet op de vragenlijst
staat vermeld.
Pre dispositie – Zie ‘Attitude’.
Precariorechten – Precariorechten zijn bijvoorbeeld het recht om boven de openbare grond balkons
te hebben of het recht om openbare grond tijdelijk te mogen gebruiken, in verband met een verbouwing.
Preciosaverzekering – Zie ‘Kostbaarhedenverzekering’.
Precodering Codering vooraf – De antwoordmogelijkheden zijn reeds vastgelegd op de vragenlijst.
Soms kan de ondervraagde zijn antwoord niet kwijt omdat het antwoord niet op de lijst voorkomt.
Voorbeeld van gesloten vraagstelling.
Preconsumptieven – Marktsegment bestaande uit mensen die weinig geld voor consumptie uitgeven. Een deel van hen heeft weinig inkomen en een ander deel geeft weinig uit doordat men er een
sobere levenswijze op nahoudt.
Predictive SEO – Predictive is Engels voor vooruitlopend. Met predictive SEO wordt dan ook zoekmachine optimalisatie bedoeld waarbij vooruit wordt gedacht. Predictive SEO is het anticiperen op
nieuwe trends of aankomende gebeurtenissen door al webpagina's op te zetten die op die trends of
ontwikkelingen inspelen. Door vroegtijdig pagina's te maken, zijn deze al door spiders geindexeerd
voordat anderen met een berichtgeving naar buiten komen. Wanneer een trend uitkomt of een gebeurtenis plaats vindt, trek je al voordeel uit de eerste personen die gebruik maken van zoekmachines om er informatie over in te winnen. Je bent andere personen die niet aan predictive SEO doen,
voor, en wanneer het goed is opgezet kun je ook nadat het voorval plaats heeft gevonden hoog blijven scoren en dus bezoekers blijven trekken uit zoekmachines.
Prefabbouw – Bij prefabbouw worden zoveel mogelijk onderdelen van een woning in de fabriek gemaakt en vervolgens op de bouw gemonteerd. Hierdoor is de bouwtijd korter.
Preferente aandelen – Geeft bij voorrang boven gewone aandeelhouders aanspraak op dividenden,
indien er winst wordt uitgekeerd.
Preferente crediteuren – Preferente crediteuren zijn schuldeisers die een voorrecht hebben op alle
of bepaalde goederen bij een faillissement, zoals de belastingdienst. De hypotheekhouder is ook een
preferente crediteur.
Preferente vorderingen – Vorderingen op een ondernemer of onderneming die voortvloeien uit een
faillissementsprocedure en die gebaseerd zijn op een voorkeursrecht bij de verdeling van de binnenkomende gelden. Zij volgen na de boedelvorderingen, maar hebben vanwege een onderpand of een
andere wettelijke regeling voorrang op de concurrente vorderingen.
Preferred provider polis – Een zorgverzekering waarbij in de polis is vastgelegd dat de zorgverzekeraar alleen de zorg vergoedt van het ziekenhuis of de specialist die door de verzekeraar zijn aangemerkt als aanbieders die zijn voorkeur genieten. Zie ook ‘Naturapolis’.
Premie (1) – De nominale premie voor de zorgverzekering is het bedrag dat de verzekerde zelf rechtstreeks betaalt aan de zorgverzekeraar. Naast de nominale premie is een inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd. Deze bijdrage bedraagt naar verwachting 6,5 % van uw inkomen en wordt door
de Belastingdienst op uw inkomen ingehouden. Uw werkgever is wettelijk verplicht deze bijdrage te
vergoeden.
Premie (2) – De premie is het bedrag dat de verzekeringnemer aan de verzekeraar moet betalen om
verzekerd te zijn. Wanneer de verzekering tot stand gekomen is via een tussenpersoon bevat de
premie ook de provisie voor de tussenpersoon. Bij een schadeverzekering is de premie opgebouwd
uit de volgende bestanddelen: een risicobestanddeel (benodigd om hieruit de schades te betalen),
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een kostenbestanddeel (waaruit de kosten van de verzekeraar, incl. de provisiekosten, worden bestreden) een winstopslag voor de verzekeraar.
Premie, kortetermijn – Zie ‘Kortetermijnschaal’.
Premie, Verdiende – Zie ‘Verdiende premie’.
Premiebetaling bij levensverzekering – Voor een levensverzekering is de verzekeringnemer niet verplicht de verschuldigde premie te betalen. Deze verzekeringsvorm is dan ook een zogenaamde eenzijdige overeenkomst.
Premiecalculatie – Zie ‘Risicobeoordelingsmodel’.
Premiedepot (1) – Een premiedepot is een geblokkeerde rekening van waaruit automatisch premies
worden gestort, bijvoorbeeld ten behoeve van de meeverbonden levensverzekering van een spaarhypotheek of een beleggingshypotheek.
Premiedepot (2) – Som gelds, door een verzekeringsnemer bij een levensverzekeraar gestort, teneinde daaruit, telkens op de vervaldag, de periodieke premies te voldoen. De verzekeraar vergoedt
interest over het depot. Bij overlijden van de verzekerde vervalt een eventueel restant aan de rechthebbende(n).
Premiedifferentiatie (verbod op) – Premiedifferentiatie betekent letterlijk: verschillen in premie. In
de Zorgverzekeringswet mogen zorgverzekeraars voor dezelfde verzekering geen verschillende premies heffen op grond van bijvoorbeeld uw leeftijd, ras, seksuele geaardheid, afkomst, achtergrond,
geslacht of gezondheidsrisico.
Premiegrens – Sociale wetten kennen veelal een grens voor het loon of inkomen waarboven geen
premie meer is verschuldigd. Dit komt mede omdat ook de uitkering aan een bovengrens is gehouden. Zie ook ‘Loongrens’.
Premieherzieningsclausule – Clausule die de verzekeraar het recht geeft om de premie en/of voorwaarden van bepaalde groepen verzekeringen 'en bloc', dus geldend voor alle in die groepen lopende polissen, te wijzigen. De verzekeringnemer wordt van de wijziging op de hoogte gesteld en wordt
geacht hiermee te hebben ingestemd, tenzij hij binnen de op de kennisgeving aangegeven termijn
schriftelijk heeft meegedeeld dat hij met de wijziging niet akkoord gaat waarna de verzekering wordt
beëindigd op de in de kennisgeving genoemde datum. Komt voor bij alle onopzegbare schadeverzekeringen en de meeste andere schadeverzekeringen. Zie ‘Aanpassingsclausule’.
Premiekoopwoning – Een premiekoopwoning noemt men ook wel sociale koopwoning. Voorheen
heette dit een premie A woning. Het is een (eventueel nog te bouwen) woning waarvoor het Rijk in
de vorm van jaarlijkse bijdragen subsidie verleent.
Premiekorting – Premiekortingen mogen door uw zorgverzekeraar aan u worden aangeboden bij
collectieve contracten. Maar de premiekorting bij collectieve contracten mag alleen gekoppeld zijn
aan het aantal deelnemers (en niet aan de leeftijd of het gezondheidsrisico van de deelnemers). De
premiekorting mag maximaal 10% zijn van de nominale premie voor een vergelijkbare individuele
verzekering.
Premier – zie eerste minister.
Premier feu – In Frankrijk en België gebruikte term voor brandverzekering op premier-risquebasis.
Zie ook ‘Premier-risqueverzekering’.
Premier risque – Tussen verzekeraar en verzekerde overeengekomen mate van onderverzekering.
Premier risque verzekering – Over het algemeen zal bij verzekeringen het verzekerde bedrag worden
vastgesteld op basis van de volle waarde van de verzekerde objecten. Omdat in bepaalde gevallen
een totaalschade vrijwel uitgesloten is (bijvoorbeeld bij storm of inbraak) ligt het in de rede om niet
de volle waarde te verzekeren maar een lager bedrag, ter grootte van de schade, die naar verwachting maximaal zal ontstaan. Om onderverzekering te vermijden kan met de verzekeraar worden afgesproken het verzekerde bedrag te bepalen op basis van 'premier risque'. In dat geval vergoedt de
verzekeraar een gedekte schade zonder aftrek voor onderverzekering tot maximaal het verzekerde
bedrag. Verzekeringen op basis van premier risque komen ook voor wanneer het niet mogelijk is om
de volle waarde vooraf objectief te begroten, zoals bij aansprakelijkheid.
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Premiereserve – Voorziening voor onverdiende premie. Bij schadeverzekeringen worden de premies
door de verzekeringnemers vooruitbetaald. De termijn waarover de premies worden betaald is vaak
een jaar. Voor de op de balansdatum van de verzekeraar nog niet verstreken gedeelten van de verzekeringstermijnen worden de in het boekjaar ontvangen premies per balansdatum als nog niet verdiend beschouwd en toegevoegd aan de premiereserve. Daarnaast omvat de premiereserve een
voorziening voor kosten, die ten laste van de verzekeraar komen in de per balansdatum nog niet
verstreken verzekeringstermijnen. Er bestaan verschillende methoden om tot de berekening van de
premiereserve te komen, waaronder de 40% methode en 1/8 of 1/24 methode. Ook de vergrijzingsreserve is een premiereserve.
Premierestitutie – Premieteruggave. Terugbetaling van onverdiende premie door de verzekeraar aan
de verzekeringnemer. Bij de arbeidsongeschiktheidsverzekering bestaat een recht op premierestitutie zodra en zolang de verzekerde een uitkering ontvangt krachtens de zogenaamde B-rubriek (na het
eerste jaarsrisico). Deze restitutie wordt verleend naar evenredigheid van het uitkeringspercentage.
Premieverbetering – Premieverhoging.
Premievervaldatum – Datum waarop de premie (jaar-, kwartaal- of maandpremie) verschuldigd
wordt.
Premievrij maken – Premie vrij maken is de mogelijkheid om, bijvoorbeeld bij voldoende waarde in
een polis of voldoende overwaarde, een levensverzekering te laten doorlopen zonder er premies
voor te betalen.
Premievrije (pensioen)opbouw – Ben je (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt dat gaat je pensioenopbouw (gedeeltelijk) door. Je betaalt voor die opbouw geen premie.
Premievrije aanspraak – Als je niet meer meedoet aan de pensioenregeling, behoud je recht op het
pensioen dat je al hebt opgebouwd. Daar hoef je geen premie meer voor te betalen. Vandaar de
term premievrije aanspraak. Als in de pensioenregeling de ingegane pensioenen worden geïndexeerd, worden ook de premievrije aanspraken van de gewezen deelnemers geïndexeerd.
Premievrije waarde – Wanneer een levensverzekering premievrij wordt gemaakt dan blijft de verzekering voor lagere verzekerde bedragen bestaan en er wordt geen premie meer betaald. De opgebouwde waarde dient als koopsom voor een aangepaste of nieuwe verzekering. Dit kan alleen bij
verzekeringen die een afkoopwaarde hebben en zeker tot uitkering komen.
Premievrijmaking (1) – Afkoop van een lopende levensverzekering, waaronder de verplichting tot
premiebetaling nog niet geëindigd was, met gelijktijdige aanwending van de afkoopwaarde als koopsom voor een verzekering van dezelfde inhoud, maar tot een lager verzekerd bedrag. Het recht van
premievrijmaking is een van de beschikkingsrechten van de verzekeringnemer.
Premievrijmaking (2) – Stopzetting van de premiebetaling voor een levensverzekering, waarbij het
verzekerd kapitaal wordt verlaagd en de levensverzekering voor het overige ongewijzigd blijft.
Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid – Ben je (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt dat gaat je
pensioenopbouw (gedeeltelijk) door. Je betaalt voor die opbouw geen premie.
Premium – Gratis cadeau artikel dat bij aankoop van een product wordt verstrekt. Beperkingen via
de Wet Beperking Cadeaustelsel.
Premium pricing – Een vorm van follow the leader pricing, niet op hetzelfde prijsniveau maar een
bepaald percentage erboven. Men differentieert zich van de marktleider door middel van de gehele
marketingmix. Men gaat er vanuit dat er een hogere kwaliteitsperceptie bij de consument ontstaat.
De premiumprijs moet dit in een hogere winst vertalen.
Premiumactie – Actie waarbij de consument een cadeau ontvangt bij aankoop van een bepaald product.
Premiumprijs – De meerprijs (de extra prijs) die een fabrikant kan vragen als gevolg van de positionering in de markt.
Premiums – Artikel dat bij het te verkopen artikel beschikbaar wordt gesteld om de verkoop daarvan
te stimuleren.
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Prepensioen – Oude pensioenvorm die nu niet meer mogelijk is, maar wel nog kan gelden voor oudere werknemers. Het is een tijdelijk ouderdomspensioen dat voorafgaand aan het levenslange ouderdomspensioen wordt uitgekeerd. Het was bedoeld als vervanging van de VUT-regeling. Tijdens de
periode van het prepensioen mag de pensioenopbouw voor het gewone ouderdomspensioen worden voortgezet. De regeling voor prepensioen was een tijdelijke regeling.
Presentatie, mondeling – Ideeën en feiten op een heldere wijze presenteren, gebruikmakend van
verbale en niet-verbale communicatie en hulpmiddelen, zodanig dat de ander begrijpt wat wordt
bedoeld. Gedragsbeschrijvingen: a) Brengt de boodschap in voor de toehoorders begrijpelijke taal. b)
Maakt bij presentaties effectief gebruik van hulpmiddelen en van non-verbale communicatie. c) Hanteert een heldere opbouw in een betoog. d) Gebruikt voorbeelden/metaforen ter ondersteuning van
het eigen betoog.
Presentatiemix – De combinatie van instrumenten met betrekking tot het beleid t.a.v. de presentatie
van het artikelassortiment en het winkelbeeld. Presentatie omvat alle activiteiten van het bedrijf die
erop gericht zijn het product zodanig te verpakken of ‘aan te kleden’ dat de doelgroep zich hierdoor
aangesproken voelt. Voor een (auto)bedrijf spelen hierbij vooral sfeer en stijl een belangrijke rol. Bij
de presentatie van het bedrijf waar je werkt zijn bijvoorbeeld het exterieur en het interieur van belang. Aan het exterieur, de buitenkant van het bedrijf, moet al iets van de bedrijfsformule duidelijk
worden. Mensen uit de doelgroep moeten immers kunnen zien dat dit een voor hen geschikt bedrijf
is. Onder het interieur van een bedrijf vallen de inventaris, sfeer, hygiëne en routing. Het interieur
biedt nog meer mogelijkheden voor de ondernemer om zijn bedrijfsformule vorm te geven. Het product bestaat niet alleen uit tastbare leveringen (goederen) maar ook uit niet-tastbare producten als
sfeer en dienstverlening. Sfeer wordt niet alleen gemaakt door verlichting, temperatuur, hygiene
e.d., maar ook door het personeel: vriendelijkheid, behulpzaamheid, e.d. Ook de routing is van belang: niet alleen de weg die het product aflegt, maar alle routes die binnen het bedrijf afgelegd moeten worden door medewerkers en gasten. De gast wil bv. graag zien waar de toiletten zich bevinden:
hiervoor kan goed gewerkt worden met bewegwijzering.
Presenteren – De eigen visie, ideeën of mening helder, duidelijk, en zo nodig boeiend of enthousiasmerend overbrengen op anderen.
President – De titel van het staatshoofd in een republiek.
Prestatie – 1) Resultaat van een actie. 2) Actie of gedrag die belangrijk is voor het behalen van organisatiedoelstellingen. 3) Actie of gedrag van een persoon al naar gelang zijn bekwaamheid om bij te
dragen aan het behalen van organisatiedoelstellingen. 4) Misconceptie: productiviteit.
Prestatiebeheersing – Management gericht op het motiveren, richten, sturen en begeleiden van
werknemers in de organisatie zodat zij een effectieve bijdrage aan de belangrijkste doelen van de
organisatie leveren. Aspecten die beheerst moeten worden, zijn: proces om doelstellingen te formuleren, proces om strategieën vast te stellen, normen en targets om de processen te meten, beloningssysteem en informatiestromen.
Prestatiebeheersingssysteem – Samenstel van maatregelen dat erop gericht is om na te gaan of de
doelstellingen van een organisatie behaald worden. Elke organisatie stelt dus zijn eigen prestatiebeheersingssysteem samen op basis van uiteenlopende instrumenten die beschikbaar zijn.
Prestatiebeloning (1) – Prestatiebeloning is een vorm van flexibel belonen waarbij voor een prestatie
die boven een uniform vastgestelde norm ligt, een premie wordt betaald, of het loon wordt verhoogd.
Prestatiebeloning (2) – Steeds vaker wordt in het economisch verkeer een beloning op basis van
geleverde prestaties toegepast. In de hoogtij dagen van de ‘nieuwe economie’ werd het begrip ‘revenue sharing’ zeer populair. Bij deze manier van zaken doen wordt afgerekend op basis van de inkomsten die middels de diensten van de leverancier worden gegenereerd. Revenue sharing vindt
bijvoorbeeld plaats op het gebied van ‘webvertising’. Op zich is het concept zeer sterk door de inbedding van het wederzijdse belang bij succes, helaas vallen (vielen) de inkomsten maar al te vaak
tegen. Een andere vorm van prestatiebeloning waarbij het wederzijdse belang gewaarborgd wordt is
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zaken doen op basis van ‘no cure, no pay’. Maakt een bedrijf zijn dienstverlening niet waar in meetbare prestaties dan volgt ook geen factuur.
Prestatie-indicator (1) – Een meetbare grootheid die een aanwijzing geeft voor de geleverde kwaliteit. Hierbij valt te denken aan de bereikbaarheid van de helpdesk, het aantal klachten, de beschikbaarheid van applicaties en systemen of de beschikbaarheid van het netwerk.
Prestatie-indicator (2) – Een normatief en logisch geheel van methoden en technieken om beter te
presteren. Het wordt ook wel gebruikt om de invulling van prestatiemeting in een organisatie te beschrijven.
Prestatie-indicator (3) – Instrumentenen die het mogelijk maken om te meten of de prestaties naar
wens worden uitgevoerd, bijvoorbeeld het aantal uren dat werknemers een cursus volgen of het
niveau van de opleidingen die ze behaald hebben. Deze instrumenten geven een indicatie van de
situatie, zonder dat zij succes garanderen.
Prestatieloon – 1) Beloning van arbeid op basis van de prestatie die geleverd is (PFP), bijvoorbeeld
het stukloon dat een vergoeding geeft voor elke opgeleverde eenheid product. Deze prestaties vallen
onder het in-role gedrag, d.w.z. het gedrag dat in de functieomschrijving is vastgelegd. Nadeel is dat
mensen weinig tijd willen besteden aan het extra-role gedrag dat vaak nodig is voor de samenhang in
een organisatie. 2) Het deel van het loon dat afhangt van de prestatie die geleverd is. Deze omschrijving sluit aan op de algemene omschrijving van prestatiebeloning.
Prestatiemeetsysteem – Een normatief en logisch geheel van methoden en technieken om beter te
presteren. Het wordt ook wel gebruikt om de invulling van prestatiemeting in een organisatie te beschrijven.
Prestatiemeting – Meting en evaluatie van bereikte resultaten.
Prestatiemotivatie – ‘Inzet’. Gedrag dat getuigt van het stellen van hoge eisen aan het eigen werk.
Laten zien niet tevreden te zijn met gemiddelde prestaties. Gedragsbeschrijvingen: a) Stelt hoge eisen aan het eigen werk. b) Laat zien niet tevreden te zijn met gemiddelde eigen prestaties. c) Legt de
lat hoog voor zichzelf.
Prestatienormen – Richtlijnen om te zorgen dat het gedrag van werknemers aansluit bij de strategie
van de organisatie om de doelstellingen te halen.
Prestaties – Alle diensten (en producten) die een organisatie levert. Soms ook gebruikt als synoniem
voor 'output'.
Prestige – De invloed die iemand uitoefent vanwege zijn status, uiterlijk, kennis, succes, etc. Ook
bepaalde producten kunnen prestige geven.
Prestige pricing – Prijsbeleid dat erop gericht is in de prijs de statuswaarde van het product tot uitdrukking te brengen. De luxere modellen worden veel duurder dan de basismodellen. Wordt vaak
toegepast bij een ‘trading up’ strategie.
Prestige producten – Zie ‘luxe goederen’.
Prestigeprijs – Zie ‘Prestigeprijzen’.
Prestigeprijzen – Ook ‘Statusprijzen’. (Hoge) verkoopprijzen waaraan de consument vaak de prestigewaarde of statuswaarde van een product afleest. De prijs van een product in relatie tot de prijs van
concurrerende producten heeft meestal invloed op de 'waardebeleving' van het product. Zeker als de
consument de kwaliteit moeilijk kan beoordelen, vormt de prijs de maatstaf voor de kwaliteit.
Prestigeproducten – Zie ‘Luxe goederen’.
Pretest – Een vorm van communicatie onderzoek waarbij vooraf de uiting op doelmatigheid wordt
getoetst; soms blijkt deze het beoogde doel in het geheel niet te bereiken; soms blijken onvermoede
negatieve aspecten.
Pretest (1) – Een vorm van communicatie-onderzoek waarbij vooraf de uiting op doelmatigheid
wordt getoetst; soms blijkt deze het beoogde doel in het geheel niet te bereiken; soms blijken onvermoede negatieve aspecten.
Pretest (2) – Het testen van advertenties of andere reclameboodschappen voordat de media zijn
ingeschakeld. Pretests zijn erop gericht na te gaan of de betreffende boodschap wel het beoogde
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effect teweegbrengt. Op grond van de uitslag hiervan wordt de onderhanden zijnde campagne eventueel verbeterd. Zie ook ‘Reclame-effectonderzoek’.
Pretest reclame boodschap – Zie ‘Pretest’.
Pretesting – Zie ‘Reclame-effectonderzoek’.
Prevaleren – Verkiezen boven.
Preventie – Het geheel van maatregelen dat gericht is op het verwijderen van de directe oorzaken
van onveiligheid of op het beperken van de gevolgen van feitelijke inbreuken.
Preventieniveau – Het geheel van gerealiseerde maatregelen op zowel organisatorisch, bouwkundig
als elektronisch terrein, dat ten doel heeft het ontstaan van schade te voorkomen, een eenmaal ontstane schade snel te detecteren en de omvang en gevolgen van een schade beperkt mogelijk te houden. Het preventieniveau is voor de verzekeraar een belangrijke factor bij het beantwoorden van de
vraag of een risico verzekerbaar is en welke voorwaarden en premie moeten worden gesteld.
Preventieve maatregelen – Van overheidswege en/of door verzekerden en/of derden getroffen
maatregelen om het onmiddellijk dreigend gevaar van terrorisme en/of kwaadwillige besmetting af
te wenden of - indien dit gevaar zich heeft verwezenlijkt - de gevolgen daarvan te beperken.
Preview – Eigenlijk voorvertoning. Een bepaalde groep maakt voor uitzending kennis met een geproduceerde reclameboodschap. Geeft commentaar.
PRI (Anglicisme): Principles for Responsible Investment – Organisatie die zich toelegt op het uitdragen van een maatschappelijk verantwoorde wijze van beleggen, ofwel groen beleggen (variant 1).
Deze organisatie is in 2006 door de VN in het leven geroepen om vormen van SRI (Socially Responsible Investing) en ESG (Environmental, Social and Governance factors) te promoten.
Price competition – Vorm van concurrentie die vooral met het instrument prijs gevoerd wordt. Zie
‘Prijsconcurrentie’.
Price leadership – Zie ‘Prijsleiderschap’.
Price lining – Prijs-/assortimentsstrategie bij producten (bv. rekken kleding in dezelfde prijsklasse)
waarvan de consument moeilijk de kwaliteit kan beoordelen. Een vorm van full line pricing in de detailhandel. De prijs geldt dan voor de consument als referentiepunt voor de kwaliteitsbepaling. Bij
een groot assortiment raakt de consument door de vele kleine prijsverschillen de draad kwijt. Daarom deelt men het assortiment in een aantal 'prijsklassen' in, met als doel om de betekenis van het
instrument prijs in het keuzeproces terug te dringen. doel de betekenis van het instrument prijs in
het keuzeproces terug te dringen. Dit noemt men ‘Price lining’. Voorbeeld: een aantal modellen of
het hele assortiment wordt aangeboden voor dezelfde prijs, zoals Hans Anders Brillen of een bak met
sokken, uitzoeken voor €5,00. Zie ook ‘Prijs-/assortiments-strategieën’.
Price range – Het scala van prijzen waartegen een bepaald product wordt aangeboden. Zie ook ‘Prijsladder’.
Pricing – Zie ‘Prijsvaststelling’.
Prijs (1) – 1) Beloning, als je een loterij gewonnen hebt [euro]. 2) Een bedrag (of ander ruilobject) dat
koper en verkoper overeen gekomen zijn om het eigendom van een product over te dragen [euro/stuk, euro/kg, euro/liter, euro/dozijn, etc., maar nooit euro]. 3) Een bedrag dat een verkoper
vraagt voor een product al voordat het product verkocht is (vraagprijs). 4) Een bedrag dat een koper
biedt voor een product nog voordat de koop is afgerond (biedprijs). In bepaalde situaties synoniem
voor: aanschafprijs, optiepremie of optiekoers, inkoopprijs, verkoopprijs, verkrijgingsprijs of verwervingsprijs. N.B. Voor een staatslot betaal je een prijs en, als je gelukt hebt, krijg je een prijs. Alleen is
de prijs die je krijgt, meestal niet veel groter dan de prijs die je betaald hebt.
Prijs (2) – Het begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: 1) in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een goed; 2) in de marketing: een instrument
om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de
opbrengst per eenheid product en het totale afzetvolume, omdat bij een gegeven prijs niet alle consumenten zullen (kunnen) kopen. In het algemeen kan men stellen: hoe lager de prijs, des te hoger
de afzet. De prijs is een bijzonder marketinginstrument, omdat het in tegenstelling tot de andere
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instrumenten geen kostenkant heeft. In de tekst wordt verder ingegaan op het effect van een hoge
of lage prijs op de winst, uitgaande van de formule: winst = (verkoopprijs - variabele kosten) x afzetvolume - constante kosten.
Prijs (3) – Instrument van de marketingmix. De bijzondere betekenis van het instrument prijs is gelegen in zijn dubbelfunctie: opbrengsten scheppen voor de onderneming en het offer dat de consument moet brengen. Meer dan enig ander instrument bepaalt de prijs in de ogen van de consument
de aantrekkelijkheid van de marketingmix.
Prijsacceptatie – Geeft de mate weer waarin de afnemers de prijzen van een product als redelijk
ervaren.
Prijsacceptatietest – Test waarbij men door middel van een enquête de consument vraagt naar zijn
koopvoornemens bij verschillende prijzen. Een speciale vorm is het winkelinterview.
Prijsafspraken – Afspraken maken tussen verschillende aanbieders van eenzelfde product die tot
doel hebben de onderlinge prijsconcurrentie te beperken door een bepaald prijsniveau overeen te
komen (meestal in de vorm van een 'gentlemans agreement'). Zie ‘Prijsbinding’.
Prijsafzetfunctie (1) – ‘Prijsafzetcurve’. Laat zien welke hoeveelheden kunnen worden verkocht bij
uiteenlopende prijzen. Algemene gedaante p = ax + b met a<0, b>0. De prijsafzetfunctie is hetzelfde
als de gemiddelde opbrengstenfunctie. Zie ook ‘Individuele afzetcurve’.
Prijsafzetfunctie (2) – Of ‘Prijscurve’ van een monopolist. De curve hiervan valt samen met de collectieve vraagcurve, omdat de monopolist de gehele markt beheerst. Zie ook individuele afzetcurve.
Prijs-afzetrelatie – De relatie tussen prijs en afzet.
Prijsassortimentsstrategieën – We onderscheiden vier prijsassortimentsstrategieën: 1) fullline pricing: verschillen tussen soortgelijke producten in de productgroep onderstreept men met prijsverschillen; 2) price lining: het assortiment in een bepaalde productgroep wordt ingedeeld in prijsklassen die voor de consument ook kwaliteitsklassen betekenen; 3) optie- en complementaire prijsstrategie: optieproducten en complementaire producten kunnen niet los worden gezien van het hoofdproduct. De prijsstelling van deze producten en die van het hoofdproduct houden verband met elkaar; 4) leader pricing: bepaalde producten uit het assortiment worden (te) goedkoop aangeboden
om klanten te lokken en zodoende producten met goede winstmarge te kunnen verkopen In alle vier
strategieën is sprake van een combinatie van assortimentsbeleid en prijsbeleid.
Prijsbeleid – Beleid met betrekking tot prijsniveau, prijsverschillen en prijscalculatie. Het prijsbeleid
omvat: 1) de prijszetting of het bepalen van een prijs bij het introduceren van een nieuw product of
bij het bewerken van een nieuwe markt; 2) het doorvoeren van prijswijzigingen (elementen die tot
een prijswijziging kunnen leiden); 3) vaststellen van de te verlenen kortingen.
Prijsbeleving – Wijze waarop een prijsverandering wordt geïnterpreteerd.
Prijsbeleving als doelstelling – Doelstelling waarbij een bepaalde verkoopprijs, gegeven een bepaald
product, bij de consumenten een 'goedkope' of een 'dure' beleving moet oproepen. Goedkoop betekent appelleren aan prijsgevoelige consumenten en duur betekent appelleren aan kwaliteitsgevoelige consumenten. Uiteraard kan de producent met een A- en een B-merk beide groepen consumenten aanspreken. Zie ook ‘Fair pricing’.
Prijsbewustzijn – De mate waarin de consument de prijzen van de verschillende producten kent. Bij
een gering prijsbewustzijn zal de prijs geen grote invloed uitoefenen op het koopgedrag. Engelse
term: ‘Price consciousness’.
Prijsbinding – Vaststellen van de consumentenverkoopprijs door de producent. Door schaalvergroting in de detailhandel en de daarmee gepaard gaande eigen marketingstrategie van de detailhandel
is dit nauwelijks meer mogelijk. De producent verliest de beheersing over de distributie, terwijl positionering op basis van de prijs moeilijker wordt, het imago van het product door te lage prijzen kan
worden aangetast, de intensiteit van de distributie ongunstig wordt beïnvloed en de gewenste serviceverlening in het gedrang kan komen. We komen de volgende vormen van prijsbinding tegen: 1)
verticale prijsbinding: de meest stringente vorm van prijsbinding, waarbij men de prijsbinding per
overeenkomst regelt. Dit komt in twee vormen voor: a) collectieve verticale prijsbinding: hiervan
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spreekt men als alle producenten in een bedrijfstak als gevolg van een overeenkomst dezelfde consumentenverkoopprijzen vaststellen. Dit is een vorm van kartellering; op grond hiervan is ze voor
vrijwel alle branches verboden; b) individuele verticale prijsbinding: de producent schrijft contractueel de door de handel aan de consument te berekenen verkoopprijs voor. Deze vorm van prijsbinding
is voor veel branches verboden; 2) adviesprijzen: door wettelijke beperkingen is een verticale prijsbinding nauwelijks mogelijk. Een andere mogelijkheid tot prijsbeheersing door de producent is het
systeem van adviesprijzen waarbij de producent de consumentenverkoopprijs aan de handel adviseert. Niet erg effectief, indien er niet een zekere 'dwang' mogelijk is om de handel aan de adviesprijzen te houden. Mogelijke dwangmiddelen: geen levering, vertraging in levering; 3) bodemprijzen:
door het wegvallen van de verticale prijsbinding en het niet succesvol zijn van adviesprijzen hebben
de producenten behoefte aan een nieuw instrument om de prijzen in de hand te houden. Te lage
prijzen immers tasten de intensiteit van de distributie en het imago van het merk aan. Het nieuwe
instrument is de bodemprijs: de prijs waaronder de handel niet mag verkopen. De bodemprijs bestaat veelal uit de inkoopprijs + BTW. Naleving van deze bodemprijs kan door de producent juridisch
worden afgedwongen. Het is een soort verticale prijsbinding, echter op een lager niveau; 4) integratie: beheersing van de consumentenverkoopprijs kan de producent ook verkrijgen door voorwaartse
verticale integratie. Dan kan men de 'eigen' verkoopprijzen vaststellen. Franchise-overeenkomsten
kunnen we beschouwen als een partiële integratie; de verkoopprijzen maken veelal deel uit van de
franchise-overeenkomst
Prijscategorisatie – Het indelen van het assortiment op basis van prijscategorieën.
Prijscompensatie – Deel van een loonsverhoging dat geldt als aanpassing van de gestegen prijzen.
Prijsconcurrentie – Eng.: Price competition. Een van de basisprijsstrategieën. Een actief prijsbeleid
met lage prijzen en gericht op omzet- en marktaandeel- doelstellingen. Zie ‘Price competition’.
Prijscourant – Prijslijst. Lijst van artikelen met vermelding van de prijs.
Prijsdifferentiatie (1) – Hiervan is sprake van als een monopolist verschillende tarieven hanteert die
gebaseerd zijn op verschil in kosten, bijvoorbeeld door een betere benutting van de kapitaalgoederenvoorraad (of het productieproces). Voorbeelden zijn piek- en daluren. Het onderscheid tussen
prijsdifferentiatie en prijsdiscriminatie is niet scherp. Vaak worden deze begrippen door elkaar heen
gebruikt. Prijsdifferentiatie moet men echter niet verwarren met productdifferentiatie!
Prijsdifferentiatie (2) – Strategie waarbij in wezen dezelfde producten aan verschillende afnemers
worden verkocht tegen verschillende prijzen op grond van verschillen in integrale kostprijzen. Oorzaken hiervan zijn andere kosten door: 1) een verschillend product door verschillende productfeatures;
2) het verschil in tijd van afname; 3) het verschil in hoeveelheid van afname.
Prijsdifferentiatie (3) – Van prijsdifferentiatie is sprake als dezelfde leverancier op basis van onderhandelingen verschillende prijzen vraagt aan verschillende klanten. Bijvoorbeeld als een fabrikant
van diervoedsel voor zijn producten aan supermarkten een lagere prijs vraagt dan aan dierenwinkels
en dat bijvoorbeeld verpakt als kwantumkorting. Of als een ondernemer voor een incidentele order
een prijs vraagt die gebaseerd is op differentiële kosten (dus extra kosten door die order), terwijl de
reguliere klanten de volle prijs betalen op basis van een integrale kostprijs.
Prijsdiscriminatie – Strategie waarbij eenzelfde product met eenzelfde integrale kostprijs aan verschillende afnemers tegen verschillende prijzen wordt verkocht. Dit gebeurt op basis van verschillen
in: 1) de tijd van afname; 2) de plaats van afname; 3) de eigenschappen van de afnemer. Onder eenzelfde product dient te worden verstaan: nauwelijks waarneembare varianten van het product die de
prijsverschillen niet rechtvaardigen. Voorwaarde voor prijsdiscriminatie is dat er verschillende, gescheiden markten met een verschillende prijselasticiteit moeten zijn, , zodat de goederen niet via een
omweg van de ene markt naar de andere stromen. Dit is een situatie waarbij een monopolist op gescheiden deelmarkten verschillende verkoopprijzen hanteert. Bijvoorbeeld lagere tarieven voor 65+
bij het openbaar vervoer.
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Prijsdistributie – Winkelformule die zich richt op prijsgevoelige consumenten. Men hanteert lage
prijzen en geeft weinig dienstbetoon. Zie ‘Low margin retailing’, ‘Geparallelliseerde operatie’, ‘Low
margin retailing’.
Prijsdoelstellingen – We onderscheiden zes prijsdoelstellingen, waarvan de eerste drie eigenlijk ondernemingsdoelstellingen en/of marketingdoelstellingen zijn. De laatste drie zijn duidelijke prijsdoelstellingen: 1) winstdoelstellingen; 2) omzetdoelstellingen; 3) overleven als doelstelling; 4) prijsbeleving als doelstelling; 5) concurrentiegerichte prijsdoelstellingen; 6) imago als prijsdoelstelling. Zie
voor een verdere omschrijving de afzonderlijk vermelde doelstellingen.
Prijsdrempel – Prijshoogte die, als ze wordt overschreden, leidt tot een relatief grotere verandering
in de omzet. Zie ook ‘Psychologische prijzen’.
Prijselasticiteit – De prijselasticiteit van de vraag geeft de relatieve (procentuele) verandering van de
gevraagde hoeveelheid van een goed weer als gevolg van een relatieve (procentuele) prijsverandering van dat goed. Met deze uitkomst kan een inschatting worden gemaakt of een prijsverandering
leidt tot een stijging van de omzet of juist tot een omzetdaling. De aanbodelasticiteit geeft de relatieve (procentuele) verandering van de aangeboden hoeveelheid van een goed weer als gevolg van een
relatieve (procentuele) prijsverandering van dat goed. Het gaat hier om twee begrippen die in causaal verband tot elkaar staan. Wiskundig gebeurt dit door de begrippen te delen, waarbij het gevolg
(de relatieve hoeveelheidsverandering) steeds boven de deelstreep en de oorzaak (relatieve prijsverandering) steeds onder de deelstreep staan. In formulevorm is dat: prijselasticiteit = procentuele
verandering gevraagde hoeveelheid / procentuele verandering prijs. Voorbeeld: Als de prijs van goed
A stijgt van € 2,00 naar € 2,20, dan daalt de gevraagde hoeveelheid van 200 kg naar 150 kg. De prijselasticiteit is dan -25% / +10% = -2,5. Men kiest voor relatieve veranderingen om de uitkomst onafhankelijk te maken van de gekozen maat. Bij absolute veranderingen zal bij een keuze voor euro's en
kilogrammen de uitkomst anders worden dan bij een keuze voor eurocenten en grammen. Kiest men
voor relatieve veranderingen dan zal de uitkomst in het voorbeeld altijd -2,5 zijn. Deze uitkomst van 2,5 betekent dat een prijsdaling van bijvoorbeeld 1% zal leiden tot een stijging van de gevraagde
hoeveelheid met 2,5% (want -2,5 × -1% = 2,5%). Een prijsstijging van bijvoorbeeld 2% zal leiden tot
een daling van de gevraagde hoeveelheid met 5% (want -2,5 × 2% = -5%). De formule voor prijselasticiteit kan worden opgedeeld in een inkomens- en substitutie-effect. Dit is de slutsky-vergelijking.
Hiermee kan bijvoorbeeld het verschil in vraag naar olie worden verklaard na de oliecrisis van 1973
en die van 1979. In 1973 was het inkomenseffect dominant. Olie was nog een primair goed, zodat
men een groter deel van het inkomen daar aan moest besteden. Er bleef daardoor minder over om
aan overige zaken te besteden, wat een wereldwijde recessie tot gevolg had. In 1979 was het echter
technisch mogelijk voor elektriciteitscentrales om over te schakelen naar gas en steenkool. Dit had
een scherpe daling van de vraag naar olie tot gevolg, een goed voorbeeld van het substitutie-effect.
Prijselasticiteit van de vraag – De relatieve hoeveelheidsverandering gedeeld door de relatieve prijsverandering. Dus: e mate waarin de gevraagde hoeveelheid van een goed verandert als gevolg van
een prijsverandering. Zie ook: ‘Prijselasticiteit’, ‘Elasticiteiten’.
Prijselasticiteit van het aanbod – De mate waarin de aangeboden hoeveelheid van een goed verandert als gevolg van een prijsverandering.
Prijsflexibiliteit – In het kader van de strategie van de prijsflexibiliteit kennen we drie vormen van
prijsbeleid: 1) de één-prijsstrategie: men vraagt aan alle afnemers dezelfde prijs, ongeacht de omstandigheden waaronder wordt afgenomen, de aard en de grootte van de afnemers; 2) de variabeleprijzenstrategie: verschillende afnemers wordt een verschillende prijs in rekening gebracht. De prijs
komt door onderhandeling tot stand; 3) de vaste-prijzenstrategie: afnemers in dezelfde omstandigheden of in dezelfde onderhandelingspositie betalen eenzelfde prijs. Anderen betalen een andere
prijs. In dit kader vallen prijsdifferentiatie en prijsdiscriminatie (zie aldaar).
Prijsgevoeligheid – De gevoeligheid van de afnemers voor de factor prijs.
Prijsgevoeligheidsmeter – Enquête waarmee de prijsbeleving van consumenten wordt gemeten. Aan
een bepaalde groep consumenten wordt een prijzenschaal voor bijvoorbeeld product X voorgelegd.
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Deze schaal loopt van prijzen zo laag tot zo hoog dat ze op de markt niet voorkomen. Aan de hand
van deze prijzenschaal worden aan de steekproef consumenten de volgende twee vragen gesteld: 1)
Bij welke prijs vindt u product X zo goedkoop dat u het niet meer koopt omdat u dan aan de kwaliteit
gaat twijfelen? 2) Bij welke prijs vindt u product X zo duur dat u het niet meer koopt omdat u het
geld er niet meer voor overhebt? Van de antwoorden op deze twee vragen maakt men een cumulatieve frequentieverdeling die inzicht geeft hoeveel procent van de kopers tegen een bepaalde prijs 'in
de markt' is.
Prijsgrenzen – De onder- en bovengrens van de prijs die voor de afnemer nog acceptabel is. Een product dat te duur is zal niet verkopen, maar een product dat te goedkoop is ook niet!
Prijsimago – (Of: ‘Prijsimage’). De op basis van het gevoerde prijsbeleid verkregen image in termen
van duurte-image of goedkoopte-image.
Prijsimago – (Of: ‘Prijsimage’). Prijsaspect van een product dat bij de consument het imago van dat
product of van de producerende onderneming mede bepaalt. Behalve van de prijs is het imago ook
afhankelijk van de kwaliteit van het product.
Prijsindexcijfer – Het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie is een cijfer dat de prijsstijging van een
doorsnee gezinshuishouding weergeeft.
Prijskartel – Dit is een samenwerkingsvorm tussen oligopolisten waarbij men gezamenlijk één prijs
heeft afgesproken. Zo'n afspraak kan eigenlijk alleen voor min of meer homogene goederen, omdat
de productiekosten niet teveel mogen verschillen. Daarom is, als het doel is de prijs te reguleren,
vaak het calculatiekartel of het hoeveelheidskartel een alternatief. Zie eventueel ook andere kartelvormen.
Prijskorting – Korting op de inkoopprijs. Zie ‘Kortingen’.
Prijskortingen – Kortingen of rabatten die meestal zijn gebaseerd op een tegenprestatie van degene
die de korting verkrijgt.
Prijs-kwaliteitsrelatie – Zie ‘Prijs-waarderelatie’.
Prijs-kwaliteitsverhouding – De relatie tussen prijs en kwaliteit.
Prijs-kwaliteitsverhouding – De relatie tussen prijs en kwaliteit.
Prijsladder – Zie ‘Price range’.
Prijslatitude – Bandbreedte. Het betreft de marges waarbinnen een aanbieder de prijzen kan variëren zonder dat andere marktpartijen ook onmiddellijk hun prijzen zullen aanpassen. Hiervan is
meestal sprake bij het heterogeen oligopolie.
Prijsleider (1) – De dominerende onderneming die op basis van macht, marktaandeel, grootte en
kostenvoordeel de prijs in een bepaalde markt bepaalt. De andere aanbieders hanteren de 'Follow
the leader-prijsstrategie’.
Prijsleider (2) – De vaak dominerende onderneming, die op grond van kracht en macht de prijs voor
de bedrijfstak bepaalt (de andere aanbieders richten zich bij hun prijsbepaling op deze prijs). Bijvoorbeeld Shell op de brandstoffenmarkt.
Prijsleider (3) – Is de machtigste aanbieder op de marktvorm a-symmetrisch oligopolie, die min of
meer de prijs bepaalt. Bijvoorbeeld Unilever op de margarinemarkt.
Prijsleiderschap – Situatie waarbij oligopolisten hun prijspolitiek afstemmen op die van een van de
aanbieders, de prijsleider. (Meestal heeft de prijsleider het grootste marktaandeel).
Prijsmechanisme – Mechanisme dat zorgt voor de onderlinge afstemming van vraag en aanbod. Prijs
is de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een goed. In principe wordt de prijs bepaald door vraag en
aanbod; de relatieve schaarste van een goed komt in de prijs tot uitdrukking. Wijzigingen in de
schaarsteverhoudingen zullen in het algemeen worden gevolgd door prijsveranderingen. Consumenten zullen bij een grotere schaarste meer voor de producten moeten betalen of moeten uitwijken
naar substitutiegoederen.
Prijsmix – De combinatie van instrumenten met betrekking tot het prijsbeleid. De prijs is voor zowel
leverancier als consument een belangrijke factor en wordt vooral bepaald door de verhouding tussen
vraag en aanbod. Voordat de prijsstrategie gekozen kan worden is het van belang om inzicht te krijUitgeverij Streutker
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gen in prijsbepalende factoren: vraag en aanbod, boodschap en strategie, regels en ethiek, kosten,
marktfactoren en concurrentie. Nadat inzicht is verkregen in de prijsbepalende factoren kan er een
onderbouwde keuze voor een bepaalde prijsstrategie genomen worden. Een aantal populaire
prijssstrategieën: afroomprijsstrategie, concurrentiegeoriënteerde prijsstelling, discount pricing,
dumping, eindprijs-min-methode, follow-the-leader, kostprijs-plus-methode, penetratieprijsstrategie, premium pricing, price lining en/of stay-out-pricing. Hierna neem je beslissingen met het oog op
concurrentie (bijvoorbeeld prijsverlagingen), kortingen en de daadwerkelijke prijsstelling.
Prijsonderzoek – Onderzoek naar prijzen van goederen, onderzoek naar de elasticiteit van de vraag
o.a. als basis voor de vaststelling van de verkoopprijs.
Prijsontleding – Men kan de prijs ontleden naar hoofd- en nevenbestanddelen van het product of in
product en optieproducten. De consument is in de eerste plaats geneigd zijn aankoopbeslissing te
baseren op de prijs van het hoofdbestanddeel. Bijkomende kosten worden dan, na de aankoopbeslissing, maar op de koop toe genomen. Deze kosten kunnen bijvoorbeeld zijn: 1) het apart in rekening
brengen van administratie- en inschrijfgelden - het apart in rekening brengen van batterijen; 2) het
apart in rekening brengen van afleveringskosten.
Prijsoorlog – Situatie van extreme prijsconcurrentie: de prijsconcurrentie wordt zo fel dat de winstgevendheid wordt aangetast. Vooral bij homogene producten.
Prijsperceptie – Wijze waarop de consument de prijs beoordeelt: als hoog of als laag.
Prijspromotion – Zie ‘Indeling sales promotion’.
Prijsreductie – Zie ‘Prijskorting’ en ‘Korting’.
Prijsreeks – Zie ‘Price lining’.
Prijsresultaat – 1) Nacalculatorisch: Achteraf gemeten verschil tussen de werkelijke aanschafwaarde
van goederen of diensten in een bepaalde periode en de toegestane aanschafwaarde van die goederen of diensten: WH x (SP - WP) d.w.z. werkelijke hoeveelheid x (standaardprijs - werkelijke prijs). De
dimensieanalyse die hierbij hoort luidt: a) grondstoffen: [kg/periode x (euro/kg - euro/kg) = euro/periode]. Zie voorts: bedrijfseconomische-modellen.nl grondstoffen {Kostencalculatie}; b) arbeidsuren: [uren/periode x (euro/uur - euro/uur) = euro/periode]. Zie voorts: bedrijfseconomischemodellen.nl arbeid {Kostencalculatie}. 2) Voorcalculatorisch:Vooraf te verwachten verschil tussen de
werkelijke aanschafwaarde van goederen of diensten in een bepaalde periode en de toegestane aanschafwaarde van die goederen of diensten. Omwille van de eenvoud wordt het voorcalculatorische
prijsresultaat doorgaans gelijk gesteld aan € 0,-. Misconceptie: prijsverschil [euro/stuk]. Analogie: zie
efficiëntieresultaat.
Prijsshopping – Koopgedrag waarbij rationele (prijs)motieven bij de koop- en winkelbeslissing een
belangrijke factor vormen. Dit koopgedrag treffen we veel aan bij noodzakelijke convenience goods,
bijvoorbeeld dagelijkse levensmiddelen als noodzakelijke bestedingen (primaire goederen).
Prijssprong – Het (procentuele) verschil tussen twee opeenvolgende prijsniveaus voor een bepaald
product.
Prijsstarheid – Situatie in de markt die ontstaat indien ondernemingen prijsafspraken maken om
prijsconcurrentie tegen te gaan. Concurrentie vindt dan verder plaats op basis van de andere instrumenten van de marketingmix.
Prijsstelling – Vaststelling van de verkoopprijzen.
Prijsstellingsmethoden – Manieren om de verkoopprijs van producten vast te stellen.
Prijsstrategie – De prijsstrategie geeft aan hoe door middel van het prijsbeleid de gekozen prijsdoelstellingen kunnen worden gerealiseerd. De prijsstrategie zelf is weer bepalend voor tactische prijsbeslissingen. We kennen twee basisprijsstrategieën: prijsconcurrentie en niet-prijsconcurrentie (zie
aldaar).
Prijsvaststelling – Het bepalen van de specifieke verkoopprijs vanuit de kosten (cost plus pricing), de
markt/concurrenten en vanuit de vraag van consumenten. Zie ook ‘Pricing’.
Prijsveranderingen – Er kunnen vele redenen zijn om de prijs te veranderen. Voor een prijsverlaging
kan pleiten: 1) prijsverlaging door de concurrent; 2) overcapaciteit; 3) doorgeven van prijsverlaging
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van grondstoffen; 4) verlies van marktaandeel; 5) najagen van lagere kosten door toenemend volume. Voor een prijsverhoging kan pleiten: 1) doorberekenen van kostenstijgingen; 2) niet kunnen voldoen aan de vraag; 3) verhoging van de winst.
Prijsverschil (1) – Verschil in prijs van eenzelfde product bij twee leveranciers [euro/stuk]. Misconceptie: prijsresultaat [euro/periode]. Analogie: zie ‘Efficiëntieverschil’.
Prijsverschil (2) – Verschil tussen werkelijk betaalde inkoopprijzen en de in de kostprijs opgenomen
standaard prijzen.
Prijsverstarring – Marktsituatie waarin de prijs stabiel blijft. Bij prijsverhoging zullen consumenten
niet volgen, terwijl bij prijsdaling iedereen volgt.
Prijsverwachting – Verwachting ten aanzien van de prijs die de consument baseert op ervaringen in
het verleden, zijn gevoel of informatie van buitenaf. Prijzen die binnen een acceptabele afwijking
vallen, ontmoeten een neutrale prijsbeleving: men vindt ze niet goedkoop en niet duur. Er zal weinig
koopweerstand zijn.
Prijsvraag – Wedstrijd waarbij prijzen worden toegekend aan deelnemer die in onderlinge concurrentie als beste een probleem hebben opgelost of een bepaalde opdracht hebben uitgevoerd.
Prijs-waarderelatie – Bij producten waarbij de consument zelf de kwaliteit moeilijk kan beoordelen
zal hij een relatie leggen tussen prijs en kwaliteit. Duurder betekent dan ook beter. Ook de prestigewaarde van een product leest de consument vaak af aan de (hoge) verkoopprijs.
Prijszetter – Aanbieder die zelf zijn verkoopprijs vaststelt (monopolie en oligopolie).
Prijszetting – Het vaststellen van de prijs.
Prijzenwet – Wet die de minister van Economische Zaken de mogelijkheid geeft in te grijpen in de
prijsontwikkeling van goederen en diensten. Hij kan een maximumprijs vaststellen of een tijdelijke
algemene prijzenstop. De minister kan geen minimumprijzen vaststellen; dat gebeurt door de productschappen. De Minister heeft de bevoegdheid tot: 1) vaststellen maximum prijzen 2) geven van
voorschriften m.b.t. te voeren administratie 3) geven van voorschriften m.b.t. prijsaanduiding.
Prikkel – Zie ‘Stimulus’.
Prikkelgeneralisatie – Een voorwaardelijke reflex kan ook worden uitgelokt door stimuli die lijken op
de voorwaardelijke stimulus. De reflex wordt sterker naarmate de stimulus lijkt op de voorwaardelijke stimulus. Principe uit de klassieke leertheorie.
Primaire affectieve reactie – Affectieve reactie die vaak voorafgaat aan de cognitieve fase. Volgens
het klassiek hiërarchisch communicatiemodel verzamelt de consument eerst kennis, ontwikkelt vervolgens affectie en reageert pas dan met gedrag. Steeds meer raakt men er echter van overtuigd dat
er vóór het kennis verzamelen al sprake is van een (primaire) affectieve reactie: bij de eerste emotionele indrukken van een advertentie stelt men vast of verdere aandacht wel zinvol is.
Primaire behoeften – Behoeften die ons als mens zijn aangeboren, niet aangeleerd. Zij zijn sterk verbonden met ons lichamelijk (= fysiologisch) zijn: behoefte aan eten, drinken, seks, onderdak, slaap,
beweging, enzovoort. Hangen samen met onze lichaamsfuncties. Zie ook ‘Aangeboren behoeften’,
‘Biogene behoeften’ en ‘Maslow’.
Primaire betalingsmiddelen (of liquiditeiten) – Betalingsmiddelen die direct voor handen zijn, zoals
giraal en chartaal geld (Bankwezen). Dit in tegenstelling tot secundaire betalingsmiddelen (of liquiditeiten).
Primaire dekking – De verzekering biedt dekking ongeacht het bestaan van een andere verzekering
die op hetzelfde tijdstip hetzelfde belang tegen hetzelfde gevaar dekt. Zie ook secundaire dekking.
Primaire doelgroep – Dat deel van het mediumbereik waaraan men een groter gewicht toekent. Het
deel van het bereik dat buiten deze bijzondere groep valt noemen we secundaire doelgroep. Beide
gegevens zijn nodig om het gewogen bereik vast te stellen. Ook: detailhandel versus consument als
doelgroep.
Primaire functie in een onderneming – Procesfunctie of lijnfunctie. Hieronder vallen de functies die
duidelijk achter elkaar, dus in de tijd gerangschikt zijn zoals bijvoorbeeld inkoop, productie en marketing.
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Primaire gegevens – Gegevens die bij marktonderzoek via fieldwork (formeel onderzoek) moeten
worden verkregen. Onderzoekgegevens die speciaal voor het onderhavige marketingprobleem worden verzameld. Staat tegenover secundaire gegevens.
Primaire liquiditeiten – Primaire liquiditeiten zijn het chartaal en giraal geld in handen van nietgeldscheppende instellingen (‘het publiek’).
Primaire processen – Zijn de samenhangende (waardetoevoegende) activiteiten om diensten te realiseren voor de rechtstreekse dienstenafnemers/klanten. Ze vormen de kern, de ruggengraat van de
werking van de organisatie. Voorbeelden kunnen zijn: het afhandelen van noodhulp, het beheren van
eerste vrijwillige contactnames, uitvoeren van buurtpolitiezorg, opsporen, toezien en handhaven,
zorg voor aangehouden personen.
Primaire socialisatie – De socialisatie die plaats vindt in het gezin. Zie ‘Socialisatie’.
Primaire vraag – De vraag naar goederen door de finale consumenten. Zie ‘Vraag’.
Prima-polis – In de transportverzekeringssector wordt de oorspronkelijke verzekering prima-polis of
primaire polis genoemd, wanneer er naast deze verzekering nog aanvullende verzekeringen bestaan
zoals een meerdere-waardeverzekering of een verzekering met uitgebreidere condities dan die van
de oorspronkelijke verzekering.
Primary demand – De totale vraag naar een bepaalde productcategorie. Staat tegenover selective
demand.
Primitieve opslagmethode – Opslagmethode waarbij alle indirecte kosten in één percentage over de
som van de directe kosten worden gelegd (meestal grondstofkosten en arbeidskosten); zie voor de
handelsonderneming: bedrijfseconomische-modellen.nl {Kostencalculatie}. Zie ‘Kostenverbijzondering’.
Principaal – Opdrachtgever.
Principes – Principes maken een waarde tot praktische gedragsregels. Zo kan de waarde integriteit
als bijbehorend principe of gedragsregel hebben: Wij laten ons door het ontvangen van gunsten of
goederen niet beïnvloeden bij het nemen van beslissingen. Of de waarde klantgericht kan de volgende gedragsregel hebben: De tevredenheid van de klant is belangrijker dan de omzet. Geven waarden
richting aan het handelen, principes gaan een stap verder en geven een praktische toetssteen voor
het handelen. Als waarden en principes diep verankerd worden in de organisatie, geeft dat een uitstraling die voelbaar is voor iedereen: medewerkers, klanten, leveranciers en aandeelhouders. Tezamen met de missie geven ze focus en energie, verbinden ze de mensen en geven ze uitstraling aan de
organisatie.
Prinsjesdag – De derde dinsdag van september is een belangrijke dag voor de Nederlandse politiek
en wordt Prinsjesdag genoemd. Op die dag spreekt het staatshoofd in de Staten-Generaal van het
Koninkrijk der Nederlanden in verenigde vergadering bijeen de troonrede uit. Daarin geeft de regering aan wat het regeringsbeleid zal zijn voor het komende jaar. Prinsjesdag is een dag die met veel
rituelen gepaard gaat. Artikel 65 van de Grondwet bepaalt dat op de derde dinsdag van september
(…) door of namens de Koning in een verenigde vergadering van de Staten-Generaal een uiteenzetting van het door de regering te voeren beleid wordt gegeven. Artikel 105 lid 2 van de Grondwet
voegt daaraan toe dat dit samenvalt met de indiening van de begroting. Hierop volgen in de Tweede
Kamer de algemene beschouwingen, waarna ook de Rijksbegroting wordt besproken (miljoenennota).
Prioriteit – Een verbeterpunt dat op een projectmatige wijze zal worden aangepakt en waarbij het
actieplan door het projectteam zal worden opgesteld tijdens het oorzaakgericht probleemoplossingsproces (zie hiervoor het stappenplan voor oorzaakgerichte probleemoplossing als bijlage). Dit
kan zowel voor (externe) verbeterpunten op het gebied van veiligheid en leefbaarheid als voor (interne) verbeterpunten betreffende organisatie, werking en bedrijfsvoering. De geplande maatregelen en/of activiteiten in het actieplan betreffen zowel de basisfuncties als het management en de
bedrijfsvoering.
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Prioriteitsaandeel – Geeft bijzondere rechten in bepaalde beslissingen, bijvoorbeeld bestuursbenoemingen of statutenwijzigingen.
Priority (prioriteit) – Andere benaming voor retention (retentie of eigen behoud) c.q. attachment
point of excess point. Zie ook ‘Eigen behoud’, ‘Excess point’.
Privaat recht – Ook wel: ‘Civiel recht’ of ‘Burgerlijk recht’. Het beschrijft de regels voor de onderlinge
verhoudingen tussen personen (dus personen- en familierecht, vermogensrecht, …). De inhoud van
het burgerlijk recht wordt het materiële burgerlijke recht genoemd. Het formeel privaatrecht beschrijft de procedures van het civiele recht, dit wordt ook wel burgerlijk procesrecht genoemd. Omdat in het privaatrecht burgers tegenover elkaar staan is hier een belangrijker rol toebedeeld aan de
rechter, in vergelijking met onder andere strafrecht, bestuursrecht en belastingrecht waar de overheid tegenover de burger staat, en de rechter meer gebonden is door (democratische vastgestelde)
wetten. De wet verplicht de rechter desgevraagd altijd een uitspraak te doen in een civiel geschil,
ook als een duidelijke wettelijke regel ontbreekt.
Private label – (Of: ‘Private brand’). Private label is een concept waarbij producten of diensten worden geproduceerd door een bepaald bedrijf, om op de markt te worden gebracht door een ander
bedrijf onder diens eigen merknaam. Private Label wordt toegepast in een groot aantal marktsegmenten, zoals kruidenierswaren, cosmetica, mobiele telefonie, webhosting etc. De producten worden vaak aangeboden als lager geprijsde alternatieven voor bekende merkproducten. Een voorbeeld
van de toepassing van private label is een huismerk van een supermarkt. Deze huismerken verschuiven in toenemende mate naar een gelaagde prijspositionering: Low budget voor de krappe portemonnee, value-for-money als alternatief voor A-merken, premium lijn met speciale varianten, biologisch. Een ander voorbeeld zijn de elektrische (huishoudelijke) apparaten van HEMA. Of de huismerkmachines van Praxis, Karwei en Gamma. Uiteraard maken dergelijke bedrijven niet zelf deze apparaten en machines. Die worden daadwerkelijk elders -veelal in China- gefabriceerd. Zie ook: ‘Private
brand’, ‘Winkelmerk’, ‘Huismerk’ en ‘Merk’.
Privatiseren – De overheid laat steeds meer taken uitvoeren door particulieren (door privépersonen), bijvoorbeeld bewaken van gevangenen.
Privébezit – Indien personen niet gehuwd zijn en samenwonen zijn er zaken die gemeenschappelijk
bezit zijn en zaken die privébezit zijn. privébezit is datgene dat men zelf betaald en gekocht heeft en
waarvan helder is dat het niet bestemd was voor gemeenschappelijk gebruik.
Privéclausule – Met een privéclausule bepaalt een erflater of schenker dat de erfenis of schenking
niet in de gemeenschap van goederen valt van de erfgenaam of begiftigde. De privéclausule noemt
men ook wel uitsluitingsclausule.
Privé-onttrekkingen – Geld en/of goederen die door de eigenaar uit de zaak worden genomen voor
persoonlijk gebruik.
Privé-toevoegingen – Geld en/of goederen die door de eigenaar uit zijn persoonlijk bezit in de zaak
worden gebracht.
Pro rata premie – Premiegedeelte dat overeenkomt met het gedeelte van het tijdvak waarin de verzekering van kracht geweest is.
Pro resto hoofdsom – De pro resto hoofdsom is de nog openstaande (hypothecaire) schuld na aftrek
van alle (administratieve) aflossingen en kosten.
Proactief - Zoeken naar kansen of vernieuwing en actie ondernemen om hieruit voordeel te halen.
Probabilistische hypothese – Een veronderstelling die dient als uitgangspunt voor een experimenteel
onderzoek. De stelling is vaak simpel: Belgen drinken meer bier dan Nederlanders.
Probable Maximum Loss (PML) – De grootste schade die als gevolg van een gebeurtenis naar verwachting kan ontstaan wanneer alle ongunstige factoren zich tegelijkertijd zouden voordoen (bijvoorbeeld geen van de schadepreventieve maatregelen werkt naar verwachting). Het PML is (evenals
het MPL) een graadmeter voor de vraag in hoeverre een verzekeraar het risico kan accepteren en in
welke mate hij het moet herverzekeren.
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Probeeraankoop – De aankopen van consumenten die voor het eerst een nieuw niet-duurzaam consumptiegoed kopen. Probeeraankopen worden via de cumulatieve penetratie gemeten in AGB's consumentenpanel. Staat tegenover herhalingsaankoop. Zie ‘Trial’, ‘Aankoop’.
Probleem – Een probleem is een situatie waarin je wel weet wat je doel is, maar niet weet hoe je dat
doel kunt bereiken. Het is dan niet duidelijk waar de aangrijpingspunten liggen. Het oplossen van het
probleem is dan het zoeken naar een weg om van de bestaande toestand in de gewenste toestand te
raken. Een probleem is dus een situatie waarin informatie nodig is om de bewerkingen uit te voeren
die nodig zijn om het doel te bereiken. De vraag is dan welke informatie beschikbaar is (of hoort te
zijn) en welke bewerkingen uitgevoerd moeten worden. Voor het achterhalen van de beschikbare
informatie is een analyse nodig. Voor het vaststellen van de bewerkingen is een planning van de oplossing nodig.
Probleem oplossen – Vaardigheid om in voorgelegde problemen het einddoel te bereiken, liefst met
behulp van een systematische werkwijze. Hoe beter je werkwijze is, hoe vanzelfsprekender je aanpak
lijkt, hoe minder duidelijk het is dat je een eigen systematiek hanteert. Het grappige is, dat het niet
nodig is om de uitkomst van een vraagstuk te berekenen om de oplossing gevonden te hebben. De
oplossing bestaat in feite uit een stappenplan (algoritme) dat je in gedachten formuleert. Zodra je de
oplossing “ziet” is er geen probleem meer. Er is alleen nog een onbekend getal dat de uitkomst van
een vraagstuk vormt. Je “snapt” het probleem al. Om deze reden geven docenten toch vaak punten
voor een berekening die niet tot het goede antwoord heeft geleid. Zij zijn van mening dat niet de
uitkomst ertoe doet, maar de wijze waarop de uitkomst berekend wordt. In feite vragen ze dus niet
“Wat komt er uit dit vraagstuk?”, maar “Hoe moet je de berekening van dit vraagstuk opzetten?”.
Voor een systematische probleemaanpak is de ABC-methode beschikbaar.
Probleemanalyse – Signaleren van problemen, opsporen van mogelijke oorzaken; zoeken en onderzoeken van belangrijke gegevens. Verbanden leggen tussen gegevens om de oorzaak van problemen
te vinden. Dus: weet problemen te signaleren, belangrijke informatie te herkennen, verbanden te
leggen tussen gegevens. Spoort mogelijke oorzaken op. Gedragsbeschrijvingen: a) Legt verbanden
tussen gegevens. b) Geeft aan welke informatie vereist is om zicht te krijgen op het probleem. c)
Benoemt mogelijk oorzaken van een probleem. d) Gebruikt effectieve methode om informatie te
verzamelen.
Probleemgebieden fysieke distributie – We kennen drie probleemgebieden bij de fysieke distributie:
1) de voorraad problematiek: wanneer en hoeveel bestellen; 2) de magazijnproblematiek: optimale
vestigingsplaats; 2) de transport problematiek: minimaliseren van de transportkosten.
Probleemoplossend vermogen – De wereld is vol problemen die om een oplossing vragen. Dat geldt
ook voor werkomgevingen. Het is dus ook niet verwonderlijk dat in veel vacatures wordt gevraagd
om mensen die over een goed probleemoplossend vermogen beschikken of oplossingsgericht zijn.
Maar wat houden deze kreten precies in?
Probleemoriëntatie - De mate waarin iemand zaken vanuit verschillende invalshoeken bekijkt, onderzoekt en bevraagt.
Probleemsituatie – De probleemsituatie is de schets van het probleem in een brede context, dus niet
alleen de vraagstelling, maar ook de omgeving waarin de vraagstelling zich afspeelt. De auteur van
een werkboek of een tentamen probeert in een vraagstuk een probleem op te roepen, of dat te versluieren. Om duidelijk te krijgen wat er precies van je verlangd wordt bij het oplossen van dat vraagstuk moet je eerst het vraagstuk goed lezen om een goede oriëntatie uit te voeren. Het doel van de
oriëntatie is om een correcte inschatting te maken van de probleemsituatie.
Probleemstelling – Nodig om tot een goed onderzoek te komen. Soms werkt men met een voorlopige probleemstelling die via situatieanalyse en informeel onderzoek tot een definitieve probleemstelling wordt.
Probleemtypen – Er bestaan ten minste drie typen van bedrijfseconomische problemen: 1) diagnostische problemen, 2) beslissingsproblemen en 3) beheersmatige problemen. Bij diagnostische problemen gaat het om een diagnose: vaststellen wat de waarde van een bepaalde grootheid is, bij
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voorbeeld de standaardkostprijs of de nettowinst in een boekjaar. Daarvoor is een handelingsvoorschrift vereist. Bij beslissingsproblemen gaat het om afwegingen. Er moeten dan mogelijkheden naast
elkaar gezet worden, waarbij elke mogelijkheid tot een diagnostisch probleem aanleiding kan geven.
Naast de handelingsvoorschriften zijn er keuzecriteria nodig. Bij beheersmatige problemen gaat om
de realisatie van een besluit in een concrete situatie. Er is dan een grote mate van sociale vaardigheid
nodig om de betrokken mensen te motiveren en het gestelde doel te bereiken.
Problem child – Zie ‘Portfolio analyse’.
Procentuele marge – Marge uitgedrukt in een percentage van de inkoop- of verkoopprijs.
Proces (in het kader van procesbegeleiding) – Een ‘proces’ is het geheel van een gestroomlijnd aantal opeenvolgende, waardetoevoegende activiteiten, met een welomschreven resultaat. Een proces
verloopt meestal over lange(re) termijn en kan dikwijls als ‘koerszoekend’ worden omschreven. Het
integratieproces van de politiediensten was hiervan een voorbeeld. Maar dit proces is dan weer de
aanzet geweest voor andere langdurige processen zoals het beleidsproces (zonaal veiligheidsplan),
en processen van organisatieontwikkeling en kwaliteitsverbetering.
Proces (in het kader van procesmanagement) – Processen bestaan uit een opeenvolgende reeks van
waardetoevoegende activiteiten met een input en een output ten voordele van specifieke groepen
dienstenafnemers/klanten. Ze zijn niet te verwarren met functies. In de meeste gevallen lopen processen dwars doorheen meerdere functies. We spreken ook over ‘werkprocessen’, ‘bedrijfsprocessen’ of ‘voortbrengingsprocessen’. Er kunnen drie soorten processen onderscheiden worden: primaire processen, ondersteunende processen en beleids- en besturingsprocessen.
Procesbegeleider – Een ‘procesbegeleider’ is een interne of externe deskundige die in een rol van
expert, partner of begeleider omvangrijke en ingewikkelde processen (op het vlak van organisatieontwikkeling, beleid, kwaliteit, cultuur, e.d.) kan begeleiden of daarover kan adviseren en daarvoor
over de nodige competenties (kennis, vaardigheden, ingesteldheid en ervaring) beschikt. Een procesbegeleider kan uiteraard ook projecten methodologisch begeleiden. Een procesbegeleider houdt
rekening met tal van bijzondere aandachtspunten. 1) Zo is de procesbegeleider enkel verantwoordelijk (en bevoegd) voor de methodologische ondersteuning bij wijze van advies en/of het begeleiden
van projecten en/of processen. 2) Hij is slechts participatief naar inhoud, wat wil zeggen dat hij de
juiste inhoudelijke vragen stelt, maar geen inhoudelijke standpunten inneemt. Door zijn ervaring zal
hij weliswaar kennis krijgen van verschillende inhoudelijke benaderingen. In dat geval kan hij in zijn
ondersteuning wel verwijzen naar andere projecten of processen. Zo zet hij diegenen die hij begeleidt aan om eens ‘over het muurtje te gaan kijken’. 3) Hij past de methodologie (als hulpmiddel, niet
als doel op zich) toe, en zorgt ervoor dat de groepen die hij begeleidt, op koers blijven op het vlak
van de vooraf bepaalde timing en inhoud. 4) De procesbegeleider begeleidt reflecties en discussies
en past probleemoplossende groepstechnieken toe die tot een gemeenschappelijke beeldvorming
en/of besluitvorming moeten leiden. 5) Hij schenkt aandacht aan teamontwikkeling, individueel gedrag en de organisatiecultuur. 6) Hij visualiseert zoveel als mogelijk de inhoud van gesprekken en
oefeningen, wat de communicatie tussen en de beeldvorming van mensen een stuk verbetert. 7) Het
meetbaar en opvolgbaar maken van doelstellingen, op het niveau van inspanningen, resultaten en
effecten en het voortdurend doorlopen van de Plan-Do-Check-Act-cyclus vergt zijn aandacht. 8) Creativiteit en innovatie brengt hij in waar nodig. 9) Hij tracht positief om te gaan met conflicten en weerstanden en, als het kan, helpt hij ze omzetten in een meerwaarde voor het proces. 10) Streven naar
consensus en win/win situaties is ook een van zijn betrachtingen. 11) Hij bewerkstelligt participatieve
werkvormen en een democratische besluitvorming. 12) Een nauwe samenwerking met de inhoudelijke verantwoordelijke (meestal een projectleider) is uiteraard voor, tijdens als na de werksessies een
noodzaak. 13) Hij rapporteert regelmatig aan zijn opdrachtgever(s).
Procesbegeleiding – Procesbegeleiding is een hulpmiddel dat in principe wordt beheerd door hen die
verantwoordelijk zijn voor het managen en het leiden van de verdere ontwikkeling van de politieorganisatie en dat bijdraagt aan het bevorderen van een lerende organisatie. Procesbegeleiding is het
begeleiden van mensen bij het tot stand komen, verbeteren of vernieuwen van systemen en structuUitgeverij Streutker
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ren en dit in het raam van de gewenste cultuur van de organisatie. Procesbegeleiding steunt op de
volgende principes: 1) respect voor een evenwaardige inbreng van alle actoren; 2) bewuste aandacht
voor de menselijke aspecten; 3) het sturen van het proces van voortdurende ontwikkeling en het
anticiperen op of omgaan met weerstanden; 4) leren van anderen door bewust ‘over het muurtje te
kijken’; 5) externe ogen dwingen; 6) resultaten op korte termijn boeken met de lange termijn in het
achterhoofd.
Proceseigenaar – De persoon die verantwoordelijk is voor het beheersen van een proces. De kenmerken van 'eigendom' zijn: zeggenschap, regelvermogen, inzet, inzicht, bevoegdheid. Een proceseigenaar kan te maken hebben met verschillende lijnmanagers als het proces de basisfuncties overschrijdt.
Procesfunctie – Zie ‘Primaire functie in een onderneming’.
Procesindicatoren – Dit zijn aanwijzingen die op te voren bepaalde punten in het proces worden
verzameld. Met de indicatoren worden de belangrijkste prestaties van het proces gemeten en wordt
de evolutie daarvan in beeld gebracht. Dit zijn indicatoren die een beeld geven van het verloop van
de activiteiten zoals doorlooptijden, wachttijden, foutenpercentages, uitvoeringstermijnen. Soms
ook throughputindicatoren genoemd.
Proceskosten (1) – De kosten die moeten worden gemaakt voor een juridisch proces. Bij aansprakelijkheids- en motorrijtuigverzekeringen komen de proceskosten, die moeten worden gemaakt ter
verdediging van de verzekerde, doorgaans voor vergoeding in aanmerking (zelfs wanneer daardoor
het verzekerde bedrag overschreden wordt) mits gemaakt door, of met instemming van de verzekeraar.
Proceskosten (2) – Kosten verbonden aan een rechterlijke procedure. Vaak ruim opgevat in die zin
dat ook de kosten gemaakt vóór de procedure en de eventuele proceskostenveroordeling onder het
begrip proceskosten vallen.
Procuratie – De door een daartoe bevoegd persoon of lichaam verleende bevoegdheid om een bedrijf of instelling te vertegenwoordigen.
Producent – 1) Persoon of rechtspersoon (B.V. of N.V. of Stichting of Vereniging) die produceert, dat
wil zeggen goederen of diensten koopt met de intentie deze te verkopen of te verwerken voor de
verkoop. De persoon die koopt om de goederen of diensten te verbruiken is een consument. Synoniemen: productiehuishouding of bedrijf. 2) Functie in het maatschappelijk verkeer. Een persoon of
rechtspersoon kan zowel consument als producent zijn. Een huisarts is een persoon die op sommige
tijdstippen van de dag produceert (als hij bijvoorbeeld spreekuur houdt) en op andere momenten
van de dag consumeert (als hij bijvoorbeeld gaat eten). De huisarts kan dus twee functies vervullen
{Micro-economie}.
Producentenverantwoordelijkheid – Producentenverantwoordelijkheid houdt in dat producenten of
importeurs (mede) verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer van de producten die door hen op de
markt zijn of worden gebracht. In de verschillende productbesluiten zijn regels opgenomen voor 5
categorieën producten. Informatie over deze afzonderlijke categorieën kunt u vinden op: 1Elektrische en elektronische apparatuur; 2-Batterijen en accu's; 3-Autowrakken; 4-Autobanden; 5Verpakkingen en papier en karton. Producenten of importeurs van auto's, elektr(on)ische apparatuur, batterijen en accu's, autobanden of verpakkingsmateriaal (als onderdeel van een verpakt product) hebben te maken met producentenverantwoordelijkheid. Producenten en importeurs worden
verantwoordelijk gesteld om een logistiek systeem op te zetten voor het afvalbeheer en hiervan ook
de financiering te organiseren. Bij dit principe is sprake van een ketenverantwoordelijkheid, omdat
ook andere schakels in de keten (zoals gemeenten en detaillisten) verantwoordelijkheden krijgen
toebedeeld. Producenten of importeurs kunnen individueel of als collectief een inname- en verwerkingsstructuur opzetten. Over de inzameling en verwerking van het product in de afvalfase moet de
producent of importeur in de meeste gevallen een mededeling of melding doen bij de afdeling Besluiten van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Daarnaast moet vaak jaarlijks een verslag
worden ingediend over de resultaten van het voorgaande jaar. Voor elektr(on)ische apparatuur
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wordt de mededelingsplicht vanaf 14 februari 2014 vervangen door een registratieplicht in het Nationaal (W)EEE Register. Vanaf die datum is namelijk de nieuwe Regeling afgedankte elektrische en
elektronische apparatuur van kracht. Deze vervangt de oude Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur en te zijner tijd het Besluit beheer elektrische en elektronische apparatuur. Producenten en importeurs die een bepaald product invoeren of op de markt brengen, kunnen de minister
verzoeken om een overeenkomst over het afdragen van een afvalbeheersbijdrage, algemeen verbindend te verklaren.
Product (1) – 1) Een voortbrengsel, voortgebracht door mensen of op mechanische wijze. 2) Geheel
van fysieke, symbolische en functionele eigenschappen. 3) Alles wat in staat is behoeften te bevredigen. 4) Geheel van instrumentele en expressieve eigenschappen. [Product in allesomvattende zin. Dit
bestaat uit het product in uitgebreide zin waaraan door consumenten bepaalde eigenschappen zijn
toegekend. Tot deze afgeleide eigenschappen kunnen worden gerekend: gebruiksnut, gebruiksgemak, status, enzovoort. Product in enge zin. Fysiek product. Een verzameling fysieke eigenschappen.
Product in uitgebreide zin. Dit begrip bestaat uit het fysieke product waaraan door de marketeer een
aantal eigenschappen is toegevoegd, bijvoorbeeld: merknaam, verpakking, garantie, verkrijgbaarheid, enzovoort.]
Product (2) – Een product is een voortbrengsel van verrichte arbeid dat overdraagbaar is aan andere
personen. Door een bedrijf verrichte arbeid brengt een product voort dat vervolgens aan klanten
verkocht en geleverd kan worden. Het product gaat over in het bezit van de klant. De klant is zelf
weer in staat het product te verkopen of uit te lenen aan derden. Bij een product kan het gaan om
een goed of dienst (een zaak); beide dienen de bevrediging van behoeften en verlangens (wensen).
Product (3) – (Eng.: ‘Product item’). Een van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing
wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemeen spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: 'Het
product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.' De bundel bevredigingsmiddelen die het product vormt, de centrale productwaarden, wordt onderverdeeld in rationele en emotionele productwaarden. We kunnen, uitgaande van het product als verzameling van nuttigheden, de volgende indeling maken: 1) het fysieke
product: het door de techniek afgeleverde generieke product met een aantal rationele en emotionele behoeftebevredigende productwaarden die bij elke aanbieder hetzelfde zijn; 2) het totale product
of product plus: het fysieke product waaraan door de fabrikant rationele en/of emotionele productwaarden zijn toegevoegd of waaraan door de consument van dat product een extra emotionele productwaarde wordt toegeschreven (toegevoegde waarde, bv. verpakking, merk en garantie); 3) het
uitgebreide product, ook augmented product: het totaal van producten en diensten dat naast en om
het totale product wordt aangeboden. We denken aan instructie, aanverwante producten, enzovoort
- de indeling naar productklasse en productvorm: a) productklasse: alle producten met dezelfde gebruikstoepassingen, bijvoorbeeld auto's, video's, frisdranken, enzovoort; b) productvorm: een specifieke verschijningsvorm van de productklasse, bijvoorbeeld auto's met dieselmotor, sportauto's, Cola
frisdrank, enzovoort.
Product -/ marktmanagementorganisatie – Grote ondernemingen met veel producten op veel markten kunnen de productmanagement- en de marktmanagementorganisatie tot één geheel verbinden.
Er ontstaat dan een zuivere matrixorganisatie met een marktmanagementingang en een productmanagementingang. Kan oorzaak zijn van veel problemen.
Product acceptatie – De (gunstige) ontvangst van het product op de markt, gemeten in termen van
distributiegraad en eerste aankopen.
Product as marketed – Een product met alles wat er door de marketingmix aan toegevoegd wordt.
Product benefit – Het voordeel of de voordelen die de consument van een product geniet. Dit voordeel is kenmerkend voor dit product. Dit voordeel wordt veelal in de reclame en positionering uitgebuit. Zie ook ‘U.S.P.’.
Product concept test – Een onderzoek waarbij men de reacties van de consument op het productidee test. Zie ‘Concepttesting’.
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Product development – Zie ‘Productontwikkeling’.
Product eliminatie – Het afstoten van producten uit het assortiment.
Product extortion(-verzekering) – Verzekeringsvorm voor het geval een onderneming wordt bedreigd met afpersing van een losgeld om te voorkomen dat dreigementen worden uitgevoerd dat
haar producten worden verontreinigd of ongeschikt worden gemaakt voor consumptie dan wel geruchten dienaangaande worden verspreid. Dat losgeld wordt verzekerd.
Product feature – Al of niet functioneel bewust aangebracht (gebruiks)kenmerk om het product te
doen onderscheiden van andere producten. Zie ook ‘Productdifferentiatie’.
Product georiënteerde onderneming – Onderneming waar de behoeften van de consument niet
centraal staan. Men gaat niet uit van de consument, maar van het eigen product.
Product in allesomvattende zin – Dit bestaat uit het product in uitgebreide zin waaraan door consumenten bepaalde eigenschappen zijn toegekend. Tot deze afgeleide eigenschappen kunnen worden
gerekend: gebruiksnut, gebruiksgemak, status, etc.
Product in enge zin – Fysiek product. Een verzameling fysieke eigenschappen.
Product in uitgebreide zin – Dit begrip bestaat uit het fysieke product waaraan door de marketeer
een aantal eigenschappen is toegevoegd bv. merknaam, verpakking, garantie, verkrijgbaarheid, etc.
Product item – Zie ‘Product’.
Product life cycle – Het verloop van de afzet of omzet gedurende de tijd dat het product op de markt
is. Er zijn vijf fasen: introductie, groei, rijpheid, verzadiging en neergang. Elke fase vereist een ander
marketingbeleid. Zie ook ‘Levenscyclus van een product’ c.q. ‘Productlevenscyclus’.
Product life cycle pricing – Prijsstelling waarbij niet alleen de aanschafprijs als maatstaf voor het
kostennivau van het product in de tijd wordt gebruikt, maar ook de nevenkosten. Het geheel van
huidige en toekomstige kosten wordt dus in de prijsbeoordeling betrokken. Een goed voorbeeld zijn
onderhouds- en energiekosten verbonden aan het gebruik van een bepaalde machine binnen de voor
deze machine vastgestelde levensduur.
Product line – Zie ‘Productgroep’.
Product line extension – Zie ‘Productgroep’.
Product line filling – Zie ‘Productgroep’.
Product line pricing – Zie ‘Fuliline pricing’.
Product line stretching – Zie ‘Productgroep’.
Product manager – Coördinerende functie om de verschillende marketingactiviteiten ten aanzien
van een product of een productgroep in diverse bedrijfssectoren te bewaken. De product manager
kan een lijnfunctie zijn met een eigen budget en eigen verantwoordelijkheid voor de omzet, maar
ook een staffunctie.
Product plus – Differentieel voordeel van een product ten opzichte van soortgelijke producten.
Product policy – Het door de topleiding uitgestippelde beleid dat aangeeft wat de aard en techniek
moet zijn van de te ontwikkelen producten en welke attributen deze producten in grote lijnen moeten hebben.
Product recall – Het terugroepen van producten naar de fabriek of een bedrijf in verband met geconstateerde gebreken, vrijwillig of onder druk van (consumenten- of overheids-)instanties.
Product recall verzekering – Product recall is het terughalen door de producent uit de distributieketen van producten die als gevolg van een geconstateerd gebrek een gevaar vormen waaruit ziekte,
letsel of materiële schade kan ontstaan. De kosten van product recall kunnen als bereddingskosten
op de aansprakelijkheidsverzekering worden verhaald wanneer de recall noodzakelijk was om een
concreet dreigend gevaar, waaruit voor de verzekerde (product)aansprakelijkheid kan ontstaan, af te
wenden. Omdat de verzekerde niet in alle gevallen in staat zal zijn dit concrete gevaar aan te tonen,
en omdat de kosten van recall zeer hoog kunnen oplopen waardoor de verzekerde dekking onvoldoende blijkt, is het mogelijk om een speciale product recall verzekering af te sluiten. Een dergelijke
verzekering is een maatwerk, maar in het algemeen worden gedekt de kosten van publiciteit (advertenties e.d.), transportkosten, onderzoek en overwerk. Zie ook ‘Reputatieverzekering’.
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Product tamper verzekering – Verzekeringsvorm die dekking biedt voor de kosten van terugroeping
van producten (product recall), vervoer, onderzoek en vernietiging van producten zo er sprake is van
kwaadwillige productverandering of bedreiging daarmee. Tevens is dekking mogelijk voor gederfde
nettowinst en de kosten van herstel van de oorspronkelijke marktpositie.
Product(ie)-oriëntatie – Staat tegenover verkoop- en marktoriëntatie. Een ondernemingsfilosofie die
ervan uitgaat dat een goed product (mits laaggeprijsd) zichzelf verkoop en dat derhalve de volledige
bedrijfsaandacht op productie-efficiency, schaalverbetering e.d. moet liggen.
Product, Eenvoudig – Zie ‘Eenvoudig product’.
Product, Financieel – Zie ‘Financieel product’.
Product, Impactvol – Zie ‘Impactvol product’.
Product-/marktcombinatie – Zie ‘PMC’.
Productaansprakelijkheid – Wanneer als gevolg van een gebrek in een geleverd product (het product
biedt niet de veiligheid die men daarvan kan verwachten) schade ontstaat aan personen of goederen
kan de gelaedeerde (= iemand die nadeel heeft ondervonden van een onrechtmatige daad) de producent aansprakelijk stellen voor deze schade. Wanneer die 'gelaedeerde' een consument is, en het
product is geen onbewerkt product van landbouw of visserij, is de producent (of ieder die zich als
zodanig presenteert, dan wel de leverancier wanneer de producent niet kan worden geïdentificeerd,
dan wel de importeur wanneer de producent buiten de Europese Unie is gevestigd) rekening houdend met een franchise voor zaakschade, risicoaansprakelijk. Zie ‘Wet productaansprakelijkheid’.
Productacceptatie – De gunstige ontvangst van het product op de markt gemeten in termen van
distributiegraad en eerste aankopen.
Productacceptatie-onderzoek – Onderzoek waarbij wordt nagegaan hoe de ontvangst is van een
product in termen van eerste aankopen (trial) en herhalingsaankopen (repeat).
Productattributen – Subinstrument van het instrument product. Hiermee kan de onderneming haar
product op de markt differentiëren van de producten van de concurrent. Aan het fysieke product
toegevoegde zaken, zoals verpakking, merk, service en garantie. Zie ‘Attributen’ en ‘Productkenmerken’.
Productbeleid – Het geheel van op elkaar afgestemde beslissingen die men ten aanzien van het instrument product moet nemen, zoals: 1) het aantal producten (assortimentsbepaling); 2) het merkenbeleid; 3) het beleid ten aanzien van productdifferentiatie; 4) het beleid ten aanzien van nieuwe
producten; 5) het beleid ten aanzien van de productlevenscyclus; 6) het beleid ten aanzien van productontwikkeling. Een productbeleid omvat dus alle beslissingen omtrent de producten die de onderneming aanbiedt: 1) commercieel belangrijke aspecten van het product (verpakking, kwaliteit,
merk, service en garantie; 2) assortiment of productmix; 3) positionering van een product; 4) productstrategieën. Zie ‘Product policy’.
Productcategorie – Groep samenhangende producten.
Productconcept (1) – Een productconcept geeft aan wie de gebruiker is, welk probleem het oplost, in
welke gebruikssituatie het een functie vervult en hoe het zich verhoudt tot concurrerende producten. Dus: een omschrijving van het product vanuit de koop- of gebruikssituatie van de consument. Zie
ook ‘Conceptontwikkelingsfase’, ‘Concept-testing’.
Productconcept (2) – Ondernemingsdenken waarbij men ervan uitgaat dat afnemers vooral kwaliteitsproducten wensen. De inspanning van de onderneming is dan ook hoofdzakelijk gericht op productverbetering en kwaliteitsverbetering.
Productdifferentiatie – 1) Dit is het streven (commercieel beleid) van de producenten om hun producten te onderscheiden van die van de concurrenten. Hierbij is het voeren van een duidelijke merknaam onontbeerlijk. De verschillen kunnen bijvoorbeeld ontstaan door verschil in kwaliteit, vormgeving of service. Ook door reclame kan de kopersvoorkeur veranderen, en neemt de heterogeniteit
van een product toe. Dit kan door middel van variaties in model, features, verpakking. Doordat de
consument een voorkeur gaat krijgen voor het eigen product, kan een eigen deelmarkt ontstaan. 2)
Een marketingstrategie die beoogt verschillen tussen het eigen en concurrerende producten te ontUitgeverij Streutker
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wikkelen en die naar afnemers toe te communiceren; daarbij wordt uitgegaan van het product en
niet van de markt. Staat tegenover marktsegmentatie.
Productdoelstellingen – De gewenste eindsituaties die met het marketinginstrument 'product' kunnen worden nagestreefd.
Producteigenschappen – Zie ‘Productkenmerken’.
Producteliminatie – Verwijderen van producten uit het assortiment.
Productgroep (1) – Of: productlijn; Engels ‘Product line’. Aantal met elkaar samenhangende producten. De samenhang kan liggen in: behoeftebevrediging, grondstoffen, productieproces, gebruik en
distributie. De verantwoordelijkheid voor een productgroep behoort meestal bij de productmanager.
Productgroepbeslissingen zijn: 1) uitbreiding van de productgroep (product line extension). Dit kan
door opvullen (product line filling); 2) uitrekken (product line stretching). Bij uitrekken van de productgroep zijn er twee mogelijkheden: a) trading up (uitdunning van de productgroep); b) trading
down (modernisering van de productgroep).
Productgroep (2) – Of: productlijn; Engels ‘Product line’. 1) Groep producten die nauw verwant zijn
omdat zij min of meer op dezelfde manier functioneren, aan dezelfde soort klanten worden verkocht,
enzovoort. 2) Een aantal verschillende producten, dat op een bepaalde manier geordend is. Ordening
kan plaats vinden op basis van prijsklasse, winkels waar verkocht wordt, gezamenlijk gebruik, behoeften waarin voorzien wordt. Zie ook ‘Productklasse’ en ‘Productlijn’.
Productgroepmanager – Zie ‘Productgroep’.
Productie – Of: ‘Productieroces’. 1) Het toevoegen van waarde zoals dat in het gehele bedrijfsproces
gebeurt. 2) Het toevoegen van waarde zoals dat op de fabricageafdeling gebeurt (productie staat dan
naast verkoop).
Productie (1) – Hiermee wordt het totaal van de premie van alle door een tussenpersoon of bij een
verzekeraar nieuw gesloten verzekeringen gedurende een bepaalde periode aangeduid.
Productie (2) – Onder productie verstaan we het voortbrengen van producten (goederen en diensten).
Productie centra methode – Zie ‘Kostenplaatsmethode’.
Productie tijdperk / productiefilosofie – Periode waarbij men bij het leiden van ondernemingen uitgaat van het productconcept: dus de kwaliteit van het product als uitgangspunt neemt voor succes
op markten ('een goed product verkoopt zichzelf').
Productiecentramethode – Zie ‘Kostenverbijzondering’.
Productieconcept – Ondernemingsdenken waarbij men ervan uitgaat dat producten goedkoop en
overal verkrijgbaar moeten zijn, hetgeen leidt tot massaproductie en massadistributie.
Productief – 1) Mate waarin een proces iets oplevert. 2) Mate waarin het productieproces de resultaten oplevert die je ervan verwacht.
Productiefactor – Is een middel waarmee wordt geproduceerd. De productiefactoren zijn: natuur,
arbeid, kapitaal. Sommige economen onderscheiden ook nog de ondernemersactiviteit (of ondernemerscapaciteit).
Productiekartel – Zie hoeveelheidskartel.
Productiekosten – Kosten die samenhangen met de productie op de fabricageafdeling in bedrijven
met stukproductie of massaproductie. Kijk voor een toelichting bij: bedrijfseconomische-modellen.nl
[euro/periode] {Kostencalculatie} en {Interne Verslaggeving}. Synoniem: fabricagekosten.
Productiepolis – Benaming voor een bedrijfsschadeverzekering, waarin als maatstaf voor de vaststelling van de omvang van de bedrijfsschade de productie van het bedrijf wordt genomen: men vergelijkt de na het intreden van de stagnatie gemaakte productie met de productie die gemaakt zou zijn
indien geen bedrijfsstagnatie was ingetreden.
Productieproces – Een productieproces is een proces waarbij een product gemaakt wordt. Het is een
reeks van gebeurtenissen, geordend in de tijd, waarbij een ingangsproduct wordt omgezet in een
gewenst uitgangsproduct. In het geval van technische productiesystemen behoren de keuze van de
gebeurtenissen en ook de ordening van de gebeurtenissen tot de competentie van de mens. Voor
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natuurlijke productiesystemen (zoals die van appelen, melk en eieren) is het allemaal al geregeld en
is er slechts in geringe mate beïnvloeding van de mens mogelijk. De overheid maakt er deel van uit.
Er zijn verschillende soorten productieprocessen zoals: stuksproductie, serieproductie en continue
productie.
Productieverwantschap – Productieverwante artikelen zijn artikelen die: 1. dezelfde technische herkomst hebben 2. uit dezelfde grondstof vervaardigd zijn 3. dezelfde geografische herkomst hebben.
Productimage – (Of: ‘Productimago’). De wijze waarop een product bij de potentiële afnemers over
komt (het beeld dat zij er zich van vormen).
Productimago – (Of: ‘Productimage’). De wijze waarop een product bij de potentiële afnemers over
komt (het beeld dat zij er zich van vormen).
Productinnovatie – Ontwikkelen van volledig nieuwe producten (nieuw voor onderneming en samenleving).
Productitem – Engels voor productvariant. Zie ‘Productvariant’.
Productiviteit – 1) Meting van het resultaat van een proces in relatie tot de inbreng (output in relatie
tot input). 2) Kwantificering is mogelijk door de hoeveelheid productie (in geld gemeten of in natura)
te delen door een maatstaf voor arbeid of kapitaal. Voorbeelden: arbeidsproductiviteit, kapitaalproductiviteit. Synoniem voor arbeidsproductiviteit.
Productkenmerken – Zie ‘Productgroep’.
Productklasse – Zie ‘Product’.
Productkosten – Productkosten ontstaan tijdens het productieproces door het toerekenen van periodekosten aan de producten in bewerking. Dit geldt zowel voor de grondstofkosten, als de arbeidskosten als de overige kosten. Bijvoorbeeld: de machinekosten van € 6000 per maand worden verdeeld over de productie van 3000 stuks per maand. De productkosten bedragen dan € 2 per stuk.
[euro/maand / stuks/maand = euro/maand x maand/stuks = euro/stuk].
Productlevenscyclus – Eng.: Product lire cycle. Ook PLC. De in fases onderverdeelde bedrijfstakomzet
van een product toegespitst op de omzet van de productvorm. We kennen vier fases, die elk afzonderlijk in deze begrippenlijst zijn opgenomen: 1) de introductiefase; 2) de groeifase; 3) de volwassenheidsfase (ook ‘Rijpheidsfase’, ‘Verzadigingsfase’); 4) de terugvalfase. Zie ‘Product life cycle’ en ‘Levenscyclus van een product’.
Productlijn – Zie ‘Productgroep’.
Productmanagementorganisatie – Organisatievorm waarbij in de marketingorganisatie de coördinatie van alle activiteiten per product berust bij een productmanager.
Productmanager – Coördinerende functie om de verschillende marketingactiviteiten ten aanzien van
één product te bewaken. De productmanager kan een lijnfunctionaris zijn met een eigen budget en
eigen verantwoordelijkheid voor de omzet, maar ook een staffunctionaris.
Productmix – 1) De productmix is een onderverdeling van "het product" uit de marketingmix. Het is
de inzet, combinatie en afstemming van de productinstrumenten ten behoeve van een bepaalde
doelgroep. Tot de productinstrumenten behoren behalve het product zelf ook zaken als de verpakking en de merknaam. De onderdelen van de productmix geven de eigenschappen van het product
aan. De productmix kan onder andere in de volgende zes onderdelen worden onderverdeeld: kwaliteit (productkwaliteit, prestatie, duurzaamheid, betrouwbaarheid en onderhoud, design, bedrijfsnaam en reputatie), merk, service, verpakking en vormgeving (primair, secundair, imaginair), garantie
en assortimentsamenstelling. 2) De verzameling van alle producten die de onderneming aanbiedt
(dus hetzelfde als assortiment: hoogte, breedte en diepte), soms echter ook als: de mix van de productattributen. 3) De combinatie van productattributen als kwaliteit, verpakking, merk enzovoort. Zie
ook ‘Assortiment’.
Productmodificatie – Strategie in de volwassenheidsfase. Het veranderen/vernieuwen van elementen van het product of de productattributen met het doel nieuwe kopers aan te trekken (afkomstig
van de concurrentie), dan wel bestaande kopers tot een hoger gebruik aan te zetten door kwaliteitsverbetering, features toevoegen, modelverandering, enzovoort.
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Productonderzoek – Onderzoek rond de fysieke eigenschappen van het product zoals smaak- en
gebruiksaspecten, kwaliteit, verpakking, merkbeeld, enzovoort. Veelal in vergelijkende zin (zie comparatieve test). Indien 1 product wordt getest spreekt men van monadisch of van acceptatietest.
Productontwikkeling – Begrip dat op drie manieren kan worden onderscheiden, namelijk als: 1)
groeistrategie: met nieuwe producten op de bestaande of op een nieuwe markt de omzet verhogen.
Macro-omgeving en concurrentie, groei, continuïteit en winst maken productontwikkeling noodzakelijk. We kennen de volgende groeistrategieën: a) marktpenetratie: kleine aanpassingen van het huidige product kunnen noodzakelijk zijn (graad 4); b) marktontwikkeling (graad 4); c) productontwikkeling (graad 2 of graad 3) . diversificatie (graad I of graad 2); 2) productontwikkelingsproces: het geheel van activiteiten dat wordt ontplooid bij planning, voorbereiding, introductie en feed back van
nieuwe producten. Dit proces kent de volgende fases: a) de exploratie: verzamelen van productideeën; b) de screening: 'ruwe' beoordeling of het product in bedrijf of markt past; c) de conceptontwikkeling: nadere consumentgerichte concretisering; d) de analyse: systematisch omzet-, kosten- en
winstonderzoek; e) de productontwikkeling: vervaardigen van het concrete product (prototype); f)
de markttests: verkrijgen van meer zekerheid over potentiële omzet; g) de lancering: introductie op
de markt; 3) fase in het productontwikkelingsproces: de ontwikkeling van het concept tot prototype
en uiteindelijk tot een storingvrij en economisch te produceren product. Zie ‘Ondernemingsgroeistrategieën’.
Productontwikkelingsfase – Fase vijf in het totale productontwikkelingsproces. Komt na de commerciële en bedrijfseconomische fase en voor de fase van markttesten.
Productplanning comité – Comité samengesteld uit disciplinespecialisten die naast hun eigen dagelijkse werk worden ingeschakeld voor productontwikkeling.
Product-plus – Differentieel voordeel van een product ten opzichte van soortgelijke producten.
Productpolitiek – Vastlegging op welke wijze en tot hoever de diverse niveaus in de onderneming
betrokken zijn/verantwoordelijk zijn voor de te onderscheiden graden van productontwikkeling.
Wordt aangegeven door de langetermijn-ondernemingsstrategie. Simpele modificaties van het product worden door de productmanagers uitgewerkt, productinnovaties en het toevoegen van een
nieuwe productgroep behoren tot de verantwoordelijkheid van het topmanagement. Ook voor vernieuwingen binnen deze twee uitersten zal de verantwoordelijkheid duidelijk worden vastgelegd.
Productpositionering – Zie ‘Positionering’.
Productreclame – Reclame voor producten of diensten. Het tegengestelde begrip van institutionele
reclame.
Productregel voor kansen – Indien 2 gebeurtenissen 'a' en 'b' onafhankelijk van elkaar zijn geldt dat
de kans op gebeurtenis 'a en b' gelijk is aan de kans dat 'a' optreedt maal de kans dat 'b' optreedt.
Products liability insurance – Zie ‘Productaansprakelijkheidsverzekering’.
Productsoort – Zie ‘Productvorm’.
Productspecialisatie – Substrategie van de marktsegmentatiestrategie. De producent richt zich op
slechts één product voor verschillende marktsegmenten. Zie ook ‘Segmentatiestrategieën’.
Producttest – Ruim opgevat: het uittesten van een product. We onderscheiden een groot aantal
producttesten, zoals: 1) de as marketed product test: een producttest waarbij de testproducten identiek zijn aan de producten die nu op de markt zijn of zoals die volgens plan op de markt zullen komen. Doel is het onderhavige product zo natuurgetrouw mogelijk te testen; 2) de blind product test:
een producttest waarbij de te testen producten geen enkele aanduiding hebben (behalve een onderzoekcode) en waarbij deze producten zijn verpakt in een neutrale verpakking. Doel is het fysieke product te laten beoordelen; de toegevoegde waarde moet buiten beschouwing blijven. Tegenhanger
van de as marketed test. Zie ook ‘Smaaktest’; 3) de comparatieve of vergelijkende producttest: een
producttest waarbij twee producten tegelijkertijd worden onderzocht en met elkaar vergeleken. De
test kan de VOfll1 aannemen van twee monadische tests (de consument beoordeelt de twee producten los van elkaar; de vergelijking wordt pas achteraf gemaakt) of van een echte vergelijkende test
(tegelijkertijd beide producten op een aantal aspecten vergelijken). De comparatieve test kan as
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marketed of blind worden uitgevoerd. Soms ook met identieke producten (één als as marketed, één
blind); 4) de gebruikerstest: een steekproef van consumenten die een bestaand, nieuw of verbeterd
product persoonlijk thuis zullen gaan gebruiken. Via mondelinge interviews voor en na gebruik wordt
bepaald welke mening men vooraf en achteraf over het product heeft; 5) de monadische producttest: een producttest waarbij slechts één product wordt onderzocht (in tegenstelling tot de comparatieve test). Zowel as marketed als blind.
Producttype – Zie ‘Productvorm’.
Productvariant – Een specifieke variant van een bepaald product. Komt als zodanig vaak apart voor
in de catalogus/prijslijst van de aanbieder.
Productvoordelen – De voordelen die vanuit de optiek van de klant aan een product kleven. De snelheid, zuinigheid of veiligheid van een auto. Het gebruiksgemak, bedrijfszekerheid, toegankelijkheid
en snelheid van een computer. De status, en nauwkeurigheid en het afleesgemak van een horloge.
Productvorm (1) – (‘Producttype’). De fysieke uitingsvorm waarin het product zich aan ons voordoet.
bv. bij scheersystemen vallen twee productvormen te onderscheiden: nat- en droogscheren.
Productvorm (2) – Specifieke verschijningsvorm van de productklasse. Bij secundaire en specifieke
vraag denken we aan de vraag gericht op een specifieke productvorm: auto's met drie deuren, racefietsen, portable tv. Zie ook ‘Product’.
Productwijzer – Het Verbond van Verzekeraars heeft de website www.allesoververzekeren.nl gelanceerd. Deze website is speciaal bedoeld voor de consument. Het Verbond vindt het belangrijk dat
consumenten inzicht krijgen in en zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen financiële situatie. De informatie wordt aangeboden aan de hand van belangrijke gebeurtenissen uit het leven van
de consument. Elke productwijzer meldt de belangrijkste kenmerken van een bepaald soort verzekering en biedt ook een overzicht van veel gestelde vragen (en antwoorden). Verzekeraars die aangesloten zijn bij het Verbond zijn verplicht om op hun site melding te maken van de productwijzer.
Proef – In marktonderzoek meestal vooronderzoek.
Proefassortiment – Het gedeelte van het assortiment dat bestaat uit nieuwe artikelen, die uitgetest
worden alvorens te beslissen of ze definitief in het kern- of randassortiment zullen worden opgenomen.
Proefbalans – Een staat waarop periodiek van elke grootboekrekening de debet- en de credittelling
wordt opgenomen.
Proefenquête – Enquête onder een kleine steekproef (25 à 30 personen) ter voorbereiding van de
vraagstelling van de echte enquête. Is de volgorde van de vragen juist, zijn de vragen begrijpelijk,
wordt de gewenste informatie gegeven etc. Zie ‘Pilot study’. Zie ‘Pilot onderzoek’.
Proefmarkt – Ook ‘Testmarkt’. Marktonderzoek in de praktijk van alledag. In een geselecteerd gebied
of stad wordt het product of het merk op de gewone wijze gedistribueerd. Na verloop van tijd bekijkt
men de resultaten. Nadelen zijn: de lange tijdsduur, de kosten, de concurrentie kijkt mee, geen mogelijkheid tot gebruik van nationale media (tenzij vergelijkbare regionale media beschikbaar zijn,
zoals regionale omroep, regionale tv). Zie ‘Testmarkt’.
Proefmonster – Proefexemplaar.
Proefpersoon – Of een persoon die vrijwillig meewerkt, of een persoon die zonder dat hij het weet
geobserveerd wordt. Engelse term: ‘Subject’.
Proeftijd – In een arbeidscontract (zowel vast als tijdelijk) kunnen werkgever en werknemer in sommige gevallen een proeftijd afspreken. Dat is een soort kennismakingsperiode. De proeftijd moet
schriftelijk worden vastgelegd en moet voor werkgever en werknemer even lang zijn. Bij een tijdelijk
contract van maximaal 6 maanden mag geen proeftijd afgesproken worden. Tijdens de proeftijd kunnen beide partijen het contract direct verbreken. Degene die het contract binnen de proeftijd opzegt,
moet de ander daarvan de reden schriftelijk uitleggen als hij of zij daar om vraagt. Let op. De regels
voor de proeftijd zoals die hier staan, zijn de nieuwe regels die gelden voor alle contracten die op of
na 1 januari 2015 ingaan. De oude proeftijdregeling blijft gelden voor tijdelijke contracten die zijn
ingegaan voor 1 januari 2015. De proeftijd mag maximaal 1 maand duren: a) bij een tijdelijk contract
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dat langer dan 6 maanden en korter dan 2 jaar duurt; b) bij een tijdelijk contract waarbij geen einddatum is afgesproken. De proeftijd mag maximaal 2 maanden duren bij: a) een vast dienstverband; b)
een tijdelijk contract voor 2 jaar of langer. In de cao kan een afwijkende proeftijd staan die langer is
dan de wettelijke proeftijd. Echter, de proeftijd mag nooit langer dan 2 maanden duren. Als er een te
lange proeftijd is afgesproken, geldt de proeftijd niet. Dit wordt een 'nietig beding' genoemd. Voor
een werknemer die eerst als uitzendkracht werkt en daarna in dienst treedt voor (bijna) hetzelfde
soort werk, telt de uitzendperiode mee om de maximale duur van de proeftijd te berekenen. Heeft
de uitzendperiode al 2 maanden geduurd, dan kan er geen proeftijd meer worden afgesproken, tenzij
het om heel ander werk gaat.
Proeve van bekwaamheid – Een kwalificerende beoordeling in een realistische context (authentiek
of simulatie) waarbij de deelnemer kan aantonen dat hij kerntaken met bijbehorende werkprocessen
op het vereiste beheersingsniveau (beginnend beroepsbeoefenaar), in samenhang en op de juiste
wijze uitvoert. Kenmerkend is het geïntegreerd beoordelen van kennis, houding en vaardigheden
(competentiegericht).
Prof2010 – Prof2010 ondersteunt mbo-instellingen bij de professionalisering van medewerkers in de
bve-sector.
Professional marketing – Marketing die zich richt tot beroepsuitoefenaren.
Professional Services – Het leveren van medewerkers met vooraf gedefinieerde niveaus en kwaliteit
van kennis en kunde om te werken in projecten, waarbij de klant zelf het projectmanagement voert.
Professional Skills Training – Het verzorgen van opleidingen en trainingen voor de generieke vaardigheden van IT¬-professionals.
Professionalisering – Voortdurende ontwikkeling van competenties.
Professioneel Statuut – De MBO Raad en de onderwijsvakorganisaties zijn een Professioneel Statuut
overeengekomen. Het statuut richt zich op de permanente verbetering van de professionaliteit van
het personeel in de mbo-sector. Daarnaast wordt de betrokkenheid van docenten bij het beleid in de
instelling versterkt door een aantal extra advies- en instemmingsbevoegdheden toe te kennen aan de
ondernemingsraad. Deze betrokkenheid wordt extra geborgd door afspraken binnen de instellingen
over het werkoverleg. Met het Professioneel Statuut worden ook de afspraken uit het Convenant
Aktieplan Leerkracht geconcretiseerd om de professionele ruimte van de docent te waarborgen.
Professionele herverzekeraar (professional reinsurer) – Een term ter aanduiding van een onderneming die als hoofdactiviteit uitoefening van het herverzekeringsbedrijf en daaraan verwante diensten
heeft. Dit ter onderscheiding van verzekeringsondernemingen, die ter aanvulling op hun primaire
activiteiten in de directe verzekeringsmarkt ook herverzekeringen accepteren.
Professionele reclame – Reclame gericht op degenen die een bepaald product of dienst in het eigen
beroep nodig hebben (artsen, architecten enz.).
Profiling (zie ook ‘Targeting’) – Wanneer banners worden aangeboden met behulp van een admanagementsysteem, kan de adverteerder zelf bepalen aan welk type bezoeker hij zijn banner wil bezorgen. Hiervoor wordt een nauwkeurig profiel van de gewenste bezoeker opgesteld. Dit profiel kan
generiek zijn, maar kan ook zeer specifiek worden gebaseerd op verschillende criteria. Vaak wordt er
onderscheid gemaakt tussen profiel targeting en technische targeting. Profiel targeting is gebaseerd
op het surfgedrag van de bezoeker. Op welke site is hij nog meer geweest, met welke content is hij in
aanraking geweest en wat zijn zijn interesses? Technische targeting is gebaseerd op de browser en
het inbelpunt van de bezoeker. De adverteerder kan bijvoorbeeld aansluiten bij de inhoud van de
website, accenten leggen naar aanleiding van de geografische locatie van de bezoeker (gebaseerd
aan de hand van IP-adres of inbelnummer), of segmenteren op basis van het domeintype van de
bezoeker (bijvoorbeeld .net of .nl).
Profit commission – Zie ‘Winstcommissie’.
Profit organisatie – Organisatie die gericht is op het maken van winst.
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Pro-forma winstbegrip – Winstbegrip op basis van aangepaste spelregels, d.w.z. waar bepaalde posten die normaal in mindering komen op de opbrengsten nu nog niet verrekend zijn: EBIT, EBITDA,
e.d.
Prognose – Een op basis van een stuk kennis voorspelde ontwikkeling (bijvoorbeeld van de omzet).
Engelse term: ‘Forecast’.
Prognosetechnieken – Wiskundige technieken ter voorspelling van bijvoorbeeld toekomstige marktontwikkelingen.
Programma – Een programma is een serie gecodeerde instructies volgens welke een elektronisch
apparaat (zoals een computer) gegevens moet bewerken, opslaan of presenteren of volgens welke
het gedrag van een elektronisch apparaat (zoals een robot of een moderne naaimachine) gestuurd
wordt. Zowel programma’s als gegevens voor een computer zijn binair gecodeerd. De huidige scheiding tussen programma’s en gegevens komt steeds meer te vervallen doordat programma’s en gegevens vaker worden gecombineerd in objecten, die zowel de gegevens als de instructies voor het eigen gedrag omvatten.
Programma van eisen – Een programma van eisen is een lijst of omschrijving van wensen en eisen.
Deze wensen kunnen uiteenlopen van het benoemen van een stijl (landelijk, strak, eigentijds, klassiek, industrieel, sober) tot wens onderhoudsarme materialen toe te passen. Dit programma wordt
opgesteld voordat er een ontwerp wordt gemaakt.
Progressief – Wordt ook wel links genoemd.
Progressief variabele kosten – Hiervan is sprake als bij de toename van de productie de variabele
kosten per eenheid stijgen; bijvoorbeeld als gevolg van (dure) overuren. Zie ‘Kosten’.
Progressieve stijging – Hiervan is sprake als bij de toename van de productie de variabele kosten per
eenheid stijgen; bijvoorbeeld als gevolg van (dure) overuren. Porgressieve stijging van kosten houdt
in dat de kosten meer dan evenredig stijgen met de productieomvang. Dit gedeelte van de kostencurve komt overeen met de afnemende meeropbrengsten van de Wet van de toe- en afnemende
meeropbrengsten.
Progressieve variabele kosten – Zie ‘Progressief variabele kosten’.
Project (1) – Een reeks activiteiten of een tijdelijke organisatie die binnen gestelde condities een
vooraf bepaald resultaat moeten opleveren.
Project (2) – Een ‘project’ is een tijdelijke structuur, gebaseerd op een flexibele inzet van mensen en
middelen, die binnen een proces kan worden aangewend om een deelresultaat van het proces te
bereiken. Het doel van een project is duidelijk en concreet omschreven en verloopt over een korte(re) termijn en wordt dikwijls met externe partners uitgevoerd. Als voorbeeld verwijzen we hier
naar de prioriteiten van het zonale veiligheidsplan die in principe door middel van een project zullen
worden ontwikkeld en naar projecten van organisatie- en kwaliteitsverbetering. Diverse projecten
kunnen deel uitmaken van een proces. Wanneer meerdere partners uit de veiligheidsketen in het
raam van het integrale veiligheidsbeleid op gemeentelijk niveau of in het raam van een zonaal veiligheidsplan op zonaal niveau gezamenlijk een prioriteit inzake veiligheid en leefbaarheid aanpakken, is
het wenselijk dat voor een projectmatige aanpak wordt gekozen waarbij elke partner een actieplan
opmaakt om de te bereiken (deel)objectieven en de hiervoor aan te wenden mensen en middelen te
bepalen voor de eigen organisatie. De verschillende actieplannen van alle betrokken partners samen,
zorgen voor de uitvoering van het project.
Project Services – Een groep van diensten, ontwikkeld om klanten van dienst te zijn bij de realisatie
van informatiesystemen en bijbehorende veranderingsprocessen.
Projectbegeleider – Een ‘projectbegeleider’ is diegene die aan de hand van een aantal resultaat- en
mensgerichte technieken een project methodologisch kan begeleiden en ondersteunen.
Projecthypotheek – Bij nieuwbouw bieden banken soms hypotheken aan tegen gunstigere condities
dan normaal door middel van een projecthypotheek. Men krijgt dan bijvoorbeeld rentekortingen
voor de eerste rentevastperiode of een lagere afsluitprovisie.
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Projectie – Het 'overzetten' van eigen tekortschieten op anderen of op producten die niet goed functioneren. Zie ook ‘Frustratie’.
Projectietechnieken – Indirecte vraagstellingstechnieken waarbij de ondervraagde acties en meningen van anderen moet interpreteren. Onbewust geeft de ondervraagde in zijn antwoord zijn eigen
mening weer. Enkele technieken zijn: 1) de thematische apperceptie: het vertellen van een verhaal
over een getoonde afbeelding; 2) de woordassociatie: de associatie die een bepaald woord bij de
ondervraagde oproept; 3) de zinsaanvullingstest: hierbij is de spontaniteit van de aanvulling belangrijk; 4) de caloontest: hierbij moet de respondent een tekstballon invullen.
Projectietest – Een test waarbij een persoon moet reageren op vaag en nauwelijks gestructureerd
materiaal (inktvlekken).
Projectieve techniek – Vraagtechniek die gehanteerd wordt bij gevoelige onderwerpen. Aan de respondent wordt gevraagd wat hij denkt dat andere mensen er van zullen vinden. Zie ‘Derde persoonstechniek’.
Projectievraag – Indirecte vraag waarbij de ondervraagde zijn mening of gedrag uitbeeldt door de
omschrijving van de mening of het gedrag van een ander: hij 'projecteert' zichzelf in het antwoord.
Zie ‘Vragen’.
Projectleider – Een projectleider is de persoon die de eindverantwoordelijkheid draagt over het verloop en het welslagen van een project. Hij stuurt een project inhoudelijk aan in samenspraak met de
projectleden en de opdrachtgever. Hij stemt zijn inhoudelijke rol voortdurend af met die van de projectbegeleider.
Projectorganisatie – Zie ‘Matrixorganisatie’.
Projectrente – U krijgt vaak een projectrente aangeboden, wanneer u een woning koopt in een
nieuwbouwproject. Deze aanbieding geldt meestal voor een beperkte periode of als u aan bepaalde
voorwaarden voldoen. Wanneer deze actieperiode voorbij is gaat u over op de actuele hypotheekrente.
Prolife-polis – Een modelovereenkomst waarin bepaalde zorg die om ethische of levensbeschouwelijke redenen als controversieel wordt beschouwd buiten de dekking van het basispakket blijft. Het
gaat daarbij dan om abortus provocatus (uitgezonderd de vitale indicatie), opzettelijk levensbeëindigend handelen, kunstmatige voortplantingstechnieken waarbij embryo's in vitro tot stand worden
gebracht en/of waarbij geslachtscellen van anderen dan de partner worden gebruikt, geslachtsveranderende ingrepen en genetisch onderzoek waarbij het doden van een ongeboren vrucht aan de
orde kan zijn. U betaalt voor een prolife polis dezelfde premie als voor een modelovereenkomst
waarbij deze zorg niet buiten beschouwing wordt gelaten.
Prolongatie – Verlenging van een verzekering, veelal door middel van stilzwijgende continuatie- of
doorlopende clausule.
Prolongatiepremie – De premie die is verschuldigd op de prolongatiedatum bij de voortzetting van
de verzekeringsovereenkomst.
Promillage – Verhouding van de ene grootheid tot de andere grootheid, vermenigvuldigd met een
factor 1000. Om aan te geven dat die vermenigvuldiging heeft plaatsgevonden, gebruikt men de
aanduiding ‰. Voorbeeld: Als de inkoopprijs € 40 is en de verkoopprijs is € 50, dan is de inkoopprijs
(40/50) x 1000‰ = 800‰ van de verkoopprijs. De verkoopprijs is dan (50/40) x 1000‰ = 1250 ‰
van de inkoopprijs. De winstopslag van € 10 is dan (10/50) = 200‰ van de verkoopprijs, maar zij is
ook (10/40) = 250‰ van de inkoopprijs. N.B. Het is ook mogelijk om de verhouding met de factor 100
te vermenigvuldigen, maar dan is er sprake van een percentage. Het promillage gebruikt men vooral
als het gaat om verschillen van circa 1% of kleiner, zoals bij controle van alcohol in het bloed.
Promotie – Instrument van de marketingmix. Hieronder vallen beslissingen die gericht zijn op het tot
stand komen van een juiste communicatie tussen producent en consument. Er zijn in feite vier communicatie-instrumenten: 1) reclame (mass selling): de communicatie met een groot aantal consumenten op één en hetzelfde moment; 2) persoonlijke verkoop (personal selling): de persoonlijke
contacten tussen de onderneming en haar afnemers; 3) sales promotion: activiteiten bedoeld als
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ondersteuning van reclame en persoonlijke verkoop; 4) public relations: de communicatie met verschillende publieksgroepen Onder promotie behandelen wij in deze leergang ook de direct marketing, een unieke op rechtstreekse benadering en respons gerichte communicatie.
Promotiebeleid – Omvat het geheel van de middelen waarover een onderneming beschikt om de
vraag naar haar producten of diensten te stimuleren. Het bestaat uit de elementen: persoonlijke
verkoop, reclame, sales promotions en public relations. Men kan een onderscheid maken tussen: 1)
above-the-line of mediareclame. Via kranten, tijdschriften, radio, televisie, bioscoop, affiches, enzovoort. Dit is reclame of commerciële communicatie. Reclame is een betaalde vorm van nietpersoonlijke communicatie en aanprijzing van producten door een geïdentificeerde opdrachtgever.
De opdrachtgever doet een bewuste financiële inspanning om zijn boodschap aan de man te brengen. 2) below-the line (niet mediale) activiteiten of verkoopontwikkeling (sales promotion). Via wedstrijden, kortingen, geschenken, spaaracties, winkelreclame, brochures, catalogussen, beurzen, gratis
monsters, sponsoring, en dergelijke. Hier spreken we over verkoopbevordering of -ontwikkeling.
Door commerciële communicatie en sales promotion komt het bedrijf vaak voor het eerst in contact
met potentiële klanten, met nieuwe gebruikers.
Promotiebudget – Zie ‘Reclamebudget’.
Promotiedoelgroep – Groep waarop men de promotie-inspanningen richt.
Promotiedoelstellingen – Kwantitatief geformuleerde eindsituatie die men met behulp van promotie
wenst te realiseren. Promotiedoelstellingen worden geformuleerd binnen het traject dat ligt tussen
communicatiedoel (overhalen, informeren, bevestigen) enerzijds en omzet/winst anderzijds. Hiertoe
moet men vaststellen waar men het consumentenbeslissingsproces wil beïnvloeden (kennis, gevoel,
gedrag), wat de uitgangssituatie ten aanzien van deze factoren is en wat de uiteindelijke situatie zal
moeten worden. Het verschil tussen de uitgangssituatie en de uiteindelijk gewenste situatie vormt de
promotiedoelstelling. Zie ook DAGMAR-model.
Promotiemix – De promotie, als onderdeel van de marketingmix, is het geheel van alle middelen en
materialen die bij de promotie worden ingezet. Door promotie wordt de klant duidelijk gemaakt, wat
hij in de winkel kan verwachten. Het zijn alle maatregelen die tot doel hebben om voor een korte of
lange periode de verkoop van een product of dienst te verbeteren. Onder promotie valt de communicatie van een bedrijf gericht op het stimuleren van de verkoop. Enkele activiteiten die onder de
promotie-mix geschaard kunnen worden zijn: 1) public relations: het nastreven van goede contacten
met publieksgroepen, zoals klanten, concurrenten, leveranciers en financiers; 2) reclame: nietpersoonlijke communicatie gericht op grote groepen afnemers, bijvoorbeeld in de vorm van reclamefolders, of radio- en tv-reclames; 3) persoonlijke verkoop: een zeer effectief, maar doorgaans duur
verkoopmiddel. Persoonlijke verkoop gebeurt in interactie met de klant waardoor direct op eventuele bezwaren of vooroordelen ingespeeld kan worden. Bovendien kan persoonlijke verkoop een vertrouwensband scheppen die de risicoperceptie van de klant vermindert; 4) verkooppromotie: het
vestigen van de aandacht op een prijsverlaging (de prijsverlaging zelf valt onder de P van prijs); 5)
cold calling: het direct telefonisch benaderen van willekeurige dan wel geselecteerde personen of
bedrijven. De winkelformule vormt samen met het commerciële beleid de basis voor de invulling van
de retail- of marketingmix. De Winkelformule bepaalt hoe de winkel eruitziet en welke promotie
daarbij past. Promotie is afhankelijk van de winkelformule, waarin het gekozen commerciële beleid
van een winkel tot uitdrukking komt, onder andere in de manier waarop de doelgroep wordt tegemoet gekomen door middel van het assortiment en het bedieningssysteem. De onderdelen van de
winkelformule zijn: doelgroep, assortiment en marktpositie. De positie en het imago dat een bedrijf/winkel heeft ten opzichte van zijn concurrent, heeft ook betrekking op de wijze waarop hij zijn
klanten benadert. Denk aan prijsdistributie en servicedistributie. Zie ‘Communicatie-instrumenten’.
Promotieplan – Het promotieplan van de onderneming bestaat uit de volgende onderdelen: 1) de
bepaling van de doelstellingen en de doelgroep: het vaststellen van het gewenste effect van promotie bij de gekozen doelgroep; 2) de bepaling van de boodschap: uitgaande van de doelstelling en de
gekozen doelgroep wordt de informatie vastgesteld die voor de doelgroep is bestemd; 3) de bepaling
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van het promotiebudget: voor het bepalen van de hoogte van het promotiebudget bestaan verschillende methoden: a) theoretisch kunnen we uitgaan van de sales responsefunctie (verband tussen
marketinguitgaven en omzet). Dit stuit echter op grote praktische bezwaren, omdat het moeilijk is
het verband te schatten tussen marketinguitgaven respectievelijk de verdeling ervan over de vier P's
aan de ene kant, en de omzet/winst aan de andere kant; b) in de praktijk zijn er meer methoden:
zoveel uitgeven aan promotie als mogelijk is, een bepaald percentage van de omzet aan promotie
uitgeven, het promotiebudget bepalen aan de hand van het budget van de concurrentie en het promotiebudget vaststellen aan de hand van de promotiedoelstellingen. Uit theoretisch oogpunt is de
laatste methode de beste, maar de andere methoden komen in de praktijk ook veel voor, omdat ze
eenvoudiger zijn; 4) de verdeling van het promotiebudget over de promotiemixinstrumenten: uitgangspunt hierbij kan zijn: welke verdeling van het budget over de vier p's realiseert de beoogde
promotiedoelstellingen met de laagste kosten? Factoren die hierbij een rol kunnen spelen, zijn: a) de
promotiedoelstelling en de communicatiedoelgroep . soort product/markt; b) de distributiestrategie;
c) de hoogte van het promotiebudget; d) het stadium van de productlevenscyclus - de uitvoering van
het plan per instrument.
Promotionbudget – Budget voor sales promotion. Dit kan worden vastgesteld door uit te gaan van
de kosten van de geplande promotions of van een bepaald percentage van het totale promotiebudget. De kosten van geplande promotions bestaan uit voorbereidingskosten, actiekosten en communicatiekosten. Belangrijk hierbij is het redemptiepercentage (zie aldaar).
PromotiondoeIstellingen – Het behalen van een gekwantificeerde tijdelijke extra omzet door middel
van promotionactiviteiten. Deze extra omzet kan men verkrijgen door: 1) het oproepen van probeeraankopen; 2) het stimuleren van herhalingsaankopen; 3) het opvoeren van de aankoophoeveelheid;
4) het opvoeren van de aankoopfrequentie; 5) het activeren van de handel; 6) het verkrijgen van
nieuwe distributiepunten; 7) het ondersteunen van reclamedoelstellingen; 8) het stimuleren van
aankoop buiten het seizoen; 9) het zorgen voor opname van een nieuw product in het assortiment.
Promotionele acties – Vormen een onderdeel van de marketing mix, zoals reclame en tijdelijke aanbiedingen.
Promotionele korting – Zie ‘Prijskortingen’.
Promotionplan – Het promotionplan bestaat als alle plannen uit enkele delen. Deze zijn: 1) de bepaling van de promotiondoelstelling; 2) de bepaling van de promotionstrategie; 3) het uitwerken van
het promotionconcept; 4) het testen van promotions.
Promotions (1) – Alle marketingactiviteiten die onder persoonlijke verkoop of reclame vallen en die
de verkoop stimuleren en bijdragen tot de effectiviteit van de tussenhandel.
Promotions (2) – Tijdelijke prijs-/waardeverandering met als doel het realiseren van een omzetstijging.
Promotionstrategie – Sales promotion-strategie, die een aantal beslissingen omvat ten aanzien van:
1) de doelgroepkeuze: consumenten, handel, vertegenwoordigers; 2) de keuze van het type promotion: afhankelijk van promotiondoelstellingen; 3) voorwaarden en participatie: wel of geen aankoopverplichting; 4) de communicatieondersteuning: afhankelijk van de soort promotion; 5) duur, timing
en frequentie: promotionkalender is belangrijk; 6) het budget: percentage van promotiebudget of
kosten geplande actie.
Propaganda – Het overbrengen van informatie voor een ideëel doel.
Proportioneel variabele kosten – Hiervan is sprake als bij toename van de productie de variabele
kosten per eenheid gelijk blijven. Zie ‘Kosten’.
Proportionele herverzekering – Andere benaming voor ‘Pro rata Reinsurance’ of ‘Proportional reinsurance’. Vorm van herverzekeringsovereenkomsten waarbij de herverzekeraar aan de schade in
dezelfde verhouding deelneemt als in de verzekerde bedragen en premies. Voorbeelden van proportionele herverzekering zijn 'quota share' en 'excedent' herverzekering. E.e.a. in tegenstelling van
'non-proportionele herverzekering' waarbij de herverzekeraar alleen aan de schade deelneemt voor
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zover die het eigen behoud van de cedent (het gedeelte dat de verzekeraar voor eigen rekening
neemt) overstijgt.
Proportionele stijging – Proportionele stijging van kosten houdt dat de kosten evenredig stijgen met
de productieomvang. In deze situatie is de TK (en de TVK ) een lineaire functie (dus een rechte lijn),
en geldt dat GVK = MK (= constant).
Proportionele stijging van kosten – Dit houdt dat de kosten evenredig stijgen met de productieomvang. In deze situatie is de TK (en de TVK) een lineaire functie (dus een rechte lijn), en geldt dat GVK =
MK (= constant).
Propositie – Zie ‘Boodschap’.
Propositiebekendheid – De mate waarin de prospects de claim/propositie van een reclame-uiting of
product/merk kennen.
Pro-ratapremie – Premie evenredig verschuldigd over een deeltijdvak (pro rata temporis).
Prospect – Tot de doelgroep behorend persoon, potentiële koper.
Prospectief financieel herverzekeringscontract – Financieel herverzekeringscontract dat betrekking
heeft op toekomstige schadegevallen. De verzekeraar betaalt aan de herverzekeraar een premie,
waarmee uitkeringen voor schades die zich mogelijk voordoen in de toekomst, geheel of gedeeltelijk
wordt gedekt.
Prosumer – Staat voor de Professional consumer. Binnen de sfeer van retail- en trademarketing
wordt hiermee verwezen naar de goed geïnformeerde consument, die steeds minder verleid kan
worden door de traditionele marketing technieken. De opkomst van de ‘prosumer’ wordt onder andere gezien als één van de verklarende factoren voor de dalende merktrouw en de groei van het
huismerk.
Prototype – Door de afdeling Research en Ontwikkeling vervaardigd proefexemplaar van een eventueel te lanceren product.
Prototypereclame – Reclame die uitgaat van een uniform opgelegd thema waarvoor in elk land een
nationaal aangepaste uitvoering kan worden gemaakt.
Provenu – Opbrengst. Een binnen de verzekeringsbranche gebruikte term voor zowel het bedrag dat
beschadigde, door verzekeraars volledig vergoede, zaken bij verkoop opbrengen als voor de vergoeding die in verband met de schade verkregen is van derden (bijvoorbeeld van de vervoerders of anderen die voor het ontstaan van de schade aansprakelijk waren).
Provinciale Staten – Gekozen door de inwoners van een provincie die voldoen aan het kiesrecht. De
Provinciale Staten staat in feite aan het hoofd van een provincie en heeft het bestuur in handen. Zij
keurt de plannen goed van het College van G.S. en controleer ook hun daden. De P.S. kiezen ook de
leden van de Eerste Kamer.
Provinciale verzekeringen – Alle verzekeringen die niet op de beurs tot stand komen worden provinciale verzekeringen genoemd. De verzekeringsmaatschappijen die hun afzet niet op de beurs, maar
via andere kanalen genereren worden in tegenstelling tot beursassuradeuren, provinciale verzekeringsmaatschappijen genoemd (ongeacht hun omvang of plaats van vestiging).
Provisie (1) – De beloning die aan een assurantietussenpersoon wordt toegekend door de verzekeraar in verband met de bemiddeling in verzekeringen. Onderscheid wordt gemaakt tussen afsluitprovisie, die de tussenpersoon ontvangt bij het, via zijn bemiddeling afsluiten van een nieuwe verzekering en continuatie (of prolongatie-) provisie, die de tussenpersoon ontvangt wanneer de verzekering
wordt verlengd. Provisie omvat alle beloningen die de adviseur/bemiddelaar ontvangt voor zijn
werkzaamheden, zoals beloning in natura (scholing, software e.d.), maar ook de geldelijke betaling
(uurtarief, abonnement) vallen onder provisie. Noodzakelijke kosten (wettelijke heffingen) vallen ook
onder het begrip provisie. Wanneer mag provisie? 1) als de provisie direct verband heeft met de
dienstverlening, 2) als deze noodzakelijk is voor de dienstverlening (wettelijke rente en juridische
kosten), 3) als deze geen afbreuk doet aan het belang van de klant, 4) als de provisie maar helder en
duidelijk wordt toegelicht, ter verbetering van de dienstverlening of 5) als de klant rechtstreeks betaalt aan de bemiddelaar/adviseur.
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Provisie (2) – Financiële vergoeding voor een verkoper, die afhankelijk is van de omvang van een
transactie of een omzet die voor de werkgever is behaald. Meestal bestaat de vergoeding uit een
percentage van de verkoopprijs of de omzet. Synoniem: commissie, alhoewel commissie meer is
gericht op handelaren die als zelfstandige tussenpersoon optreden.
Proximity search – Een zoekopdracht waarbij gebruikers aangeven dat de resultaten pagina's moeten bevatten waarbij de gezochte woorden naast elkaar te vinden zijn. In Google kun je op deze manier zoeken door de zoekwoorden tussen haakjes te zetten (bijvoorbeeld: "zoekwoord zoeken").
Proxy server – Een proxy server is een server die tussen een client (bijvoorbeeld een browser) en het
Internet in staat. Een proxy server heeft diverse doelen. Ten eerste is het meestal een gateway: een
computer die een heel bedrijf met diverse werkstations op het internet aansluit. Ten tweede kan een
proxy server ook voor beveiliging zorgen en/of beoordelen of werknemers een bepaalde Webpagina
wel of niet mogen opvragen. Zo kan bijvoorbeeld pornografie van het bedrijfsnetwerk geweerd worden. De belangrijkste functie van een proxy server is echter om namens de computers in het bedrijfsnetwerk Webpagina’s op te vragen. De browser van een medewerker vraagt aan de proxy server om een bepaalde pagina. De proxy server kijkt eerst of hij deze pagina al in zijn geheugen heeft
(omdat iemand anders de pagina al eerder had opgevraagd). Is dat het geval, dan stuurt hij de pagina
direct terug. Alleen als de pagina nog niet in zijn geheugen zit, gaat hij het Internet op om de pagina
op te halen. Zodoende versnelt een goede proxy server het Internetgebruik van een bedrijf fors.
Prudentieel toezicht – Toezicht dat de financiële gezondheid van de verzekeraar betreft en gericht is
op onder meer technische voorzieningen, solvabiliteitsmarge en beleggingen.
PSP (Anglicisme): Performance Share Plan – Het gaat daarbij om het toekennen van aandelen in
plaats van opties op aandelen van het eigen bedrijf als extra beloning. Er zijn twee bijzondere soorten aandelen: Restricted shares (aandelen die worden toegekend als aan de prestatiecriteria is voldaan) en Matching shares (plicht om deel van de cash bonus om te zetten in aandelen van het eigen
bedrijf en die vervolgens een aantal jaren te behouden).
Psw – Pensioen- en spaarfondsenwet (vervallen)
Psyche – De naam van het life style onderzoek dat uitgevoerd is in opdracht van Admedia.
Psychical distribution management – Het verzorgen van de goederenstromen en de daarmee gepaard gaande informatiestromen, beginnende aan het eind van het productieproces en eindigend bij
de consument.
Psychofysisch onderzoek – De proefpersoon bekijkt tekst of advertenties en met behulp van de detector worden fysieke veranderingen bij de proefpersonen gemeten.
Psychogene behoeften – Zie ‘Secundaire behoeften’, ‘Aangeboren behoeften’ en ‘Maslow’.
Psychografische segmentatie – Segmentatie op basis van persoonlijkheid en levensstijl.
Psychologie – Gedragswetenschap die zich bezighoudt met het gedrag van de mens als individu.
Psychologisch marktonderzoek – Zie ‘Diepte-interview’.
Psychologisch onderzoek – Kwalitatief marktonderzoek waarbij het gaat antwoorden te vinden op
vragen als `hoe' en `waarom'. Zie ook ‘Kwalitatief marktonderzoek’.
Psychologische behoeften – Sociaal psychologisch bepaalde behoeften, zoals affectieve behoeften
(liefde, genegenheid, ergens bij horen), egostrelende behoeften (status, prestige, erkenning, macht)
en egobeschermende behoeften (voorkomen van angst, eenzaamheid en statusverlies).
Psychologische prijs – Bepaalde prijs van een product die bij verlaging een daling in de afzet van dat
product te zien geeft.
Psychologische prijsstelling (1) – Prijsstelling waarbij de aanbieder rekening houdt met de meer psychologische effecten van de prijs op de afnemer. Voorbeelden zijn odd pricing en prestige pricing.
Psychologische prijsstelling (2) – Prijsvaststelling die rekening houdt met psychologische factoren
welke bij de prijsbeoordeling van de consument een rol spelen. Bij veel koopbeslissingen gaat de
consument uit van een bepaalde prijsrange waarbinnen hij een product wil kopen. Ligt de prijs buiten
deze prijsrange, dan moet de consument over een prijsdrempel heen en dat kost moeite. Binnen de
prijsrange is de vraag nauwelijks gevoelig. Bij odd even pricing kwam reeds de psychologie van het
Uitgeverij Streutker

513

Bedrijfskunde, Begrippenbank

getal aan de orde. Ook gebruikelijke prijzen zijn psychologische prijzen. Meervoudige prijzen, die
appelleren aan het voordeelinstinct, mogen we eveneens tot de psychologische prijzen rekenen. In
dit kader past ook de prijsontleding, waardoor het product goedkoper lijkt dan het in werkelijkheid
is. Vaak worden goederen bijvoorbeeld aangeboden voor €9,95 om nog onder tien Euro te zitten.
Psychologische prijzen – Suggestieve prijzen. Zie ‘Odd-even-pricing’ en ‘Odd-pricing’.
Psychologische segmentatiecriteria – Criteria die samenhangen met persoonlijkheid, levensstijl en
productgebruik.
Public domain – Programma's in het public domain zijn gratis, voor iedereen beschikbare programma's. Vooral Unix gebruikers schrijven vaak programma's die zij gratis ter beschikking stellen
aan andere Unix gebruikers. Wel is het meestal zo dat er op deze programma's geen garantie zit: u
installeert en gebruikt het op eigen risico.
Public relations (1) – Ook ‘PR’. Het onderhouden van contacten tussen de onderneming en de verschillende publieksgroepen, waarbij men onderscheid maakt tussen: 1) company public relations: de
contacten met aandeelhouders, publieke opinie, werknemers, overheid, enzovoort met als doel continuïteit van de onderneming; 2) marketing public relations: de contacten met belangengroepen, die
de instandhouding en/of de vergroting van de omzetmogelijkheden ten doel hebben. Zie ook ‘Communicatie-instrumenten’.
Public relations (2) – Reputatie behartiging van de onderneming bij alle groepen die voor het functioneren van de onderneming van belang kunnen zijn.
Publiciteit – Informatieverstrekking in de meest ruime zin. Zie ‘Free publicity’.
Publiek recht – Deze geeft regels ten aanzien van de verhouding tussen de burger en de overheid.
Ook handelt dit over de verhouding tussen overheidsinstanties onderling. Dit is tevens het onderscheid met het andere grote rechtsgebied, het privaatrecht. Het publiekrecht bestaat uit de volgende
onderdelen: staatsrecht, ook wel constitutioneel recht geheten, bestuursrecht, fiscaal recht, soms
ook gerangschikt onder het bestuursrecht, strafrecht.
Publieke aanbesteding – Zie ‘Openbare aanbesteding’.
Publieke Tribune – Ruimte in het gebouw van het parlement waar iedereen de vergaderingen van
het parlement kan bijwonen.
Publieksgroep – Een groep mensen die voor een organisatie beleidsrelevant is omdat de organisatie
van het denken, handelen en oordeel van deze groep afhankelijk is.
Pull strategy – Ook wel ‘Trekstrategie’ genoemd. Strategie waarbij de fabrikant het product door de
distributiekanalen trekt door zware reclamecampagnes te richten op de consument, die door zijn
vraag de detailhandel (en groothandel) stimuleren het product in hun assortiment op te nemen. De
shopper koopt het product doordat hij er gedwongen mee geconfronteerd wordt. Zie ‘Trekdistributie’.
Punitive damages – In de Verenigde Staten komt het voor dat een schadeveroorzaker niet alleen
schadevergoeding aan een derde moet uitkeren, maar op grond van een vonnis daarenboven nog
een groot bedrag als een soort civielrechtelijke boete moet uitbetalen. Hiertoe horen soms ook zogenaamde exemplary damages (bij wijze van voorbeeldstelling).
Punt van Cournot – Punt op de prijsafzetcurve waarbij de monopolist zijn maximale winst behaalt.
Omdat het punt altijd op de linkerhelft van de prijsafzetfunctie zit is de omzet niet maximaal. Bij een
lagere prijs zal de omzet stijgen, omdat prijselasticiteit van de vraag in het punt van Cournot elastisch
is. Een prijsdaling doet de vraag meer dan evenredig stijgen. In het midden van de vraagcurve is de
omzet maximaal en prijselasticiteit -1.
Punt van Lerner – Punt op de prijsafzetcurve waarbij voor de monopolist de prijs gelijk is aan de
marginale kosten. Er is dan sprake van optimale allocatie.
Puntelasticiteit – Zie ‘Elasticiteiten’.
Purchasing power – Zie ‘Koopkracht’.
Push Technology – Normaal gesproken moet een bezoeker van een website steeds zelf nieuwe informatie ophalen bij een server. Bij Push Technology wordt nieuwe informatie automatisch vanaf de
Uitgeverij Streutker

514

Bedrijfskunde, Begrippenbank

server naar de `client’ gestuurd. Adverteerders zien veel in Push Technology omdat ze hiermee actief
advertenties onder de aandacht kunnen brengen.
Push-strategie – Ook wel ‘Duuwstrategie’ genoemd. Fabrikant duwt a.h.w. het product door de handelskanalen heen middels diverse vormen van aantrekkelijke handelsondersteuningen, die de handel
nopen het product op te nemen. Consument koopt het product door gedwongen confrontatie. Zie
‘Duwdistributie’.
Put out pricing – Het stellen van zodanig lage prijzen, dat bestaande concurrenten uit de markt verdwijnen. Zie ‘Concurrentiegerichte prijsdoelstellingen’.
Put-optie – Een put- optie is het recht om een aandeel te verkopen op een toekomstig tijdstip voor
een prijs die nu reeds vast staat. De koper (zie call-optie) heeft bij het openen van de positie een
premie aan de verkoper (de schrijver) betaald, maar de schrijver kan zijn recht om te verkopen natuurlijk weer aan anderen overdragen.
Put-out pricing – De prijs wordt zodanig verlaagd dat de concurrentie uit de markt wordt gewerkt.
PV – Zie ‘Personeelsvergadering’.
PvA – Zie ‘Plan van Aanpak’.
PVT – Zie ‘Personeelsvertegenwoordiging’.
PW – Pensioenwet
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Q
QR – Zie ‘Quick ratio’.
QR-code – Ook wel: Quick Response Code. QR-code is een afkorting voor Quick Response code. De
QR-code is een soort tweedimensionale streepjescode. Waar er in een streepjescode alleen 'ruimte'
is voor een reeks cijfers, kunnen in QR-codes hele boodschappen worden opgeslagen.Dank zij mobiele apps waarmee de codes gescand kunnen worden, wordt de QR-code veel gebruikt voor mobiele
marketingdoeleinden en buitenreclame. QR-codes worden bijvoorbeeld veel toegepast in advertenties, abri-reclame en op visitekaartjes om hyperlinks of digitale visitekaartjes uit te wisselen.
QS – Quota share Zie ook ‘Quota share treaty’.
Quartaire sector – De overheid.
Query – Een Query is een opdracht in een zoekfunctie. Dit kan een zoekopdracht in bijvoorbeeld een
database zijn. Een query kan bijvoorbeeld ook in een Excel sheet of in het Microsoft database programma Access zijn. Query is afgeleid van het latijnse werkwoord "Quaerere" wat zoeken betekent.
Query String – Een Query String is een verzameling van queries die meestal in een URL gebruikt worden. Vaak staan de verschillende queries voor zoekopdrachten in een database.
Questionnaire – Vragenlijst.
Quick ratio (1) – 1) Volgens de Externe Verslaggeving (zie ook: bedrijfseconomische-modellen.nl): (de
vlottende activa minus de voorraden) / (het kort vreemd vermogen). Volgens de Financiering en de
Interne Verslaggeving: (de vlottende activa minus de voorraden plus de liquide middelen) / (het kort
vreemd vermogen). Het verschil volgt uit de verschillende definities van vlottende activa. Bij de financiering en de interne verslaggeving neemt men de liquide middelen altijd als aparte categorie op
de balans op. Bij de externe verslaglegging bestaat een tweedeling op de debetzijde van de balans
tussen vaste en vlottende activa. De eenheid van de quick ratio is een onbenoemd getal, want een
deling van euro door euro laat de eenheid uit teller en noemer tegen elkaar wegvallen.
Quick ratio (2) – Financieel kengetal om de liquiditeit van een onderneming te bepalen. Te berekenen door de vlottende activa na deze verminderd te hebben met de waarde van de voorraden te
delen door de vlottende passiva. Het is een maatstaf voor liquiditeit op de kortste termijn. Formule:
(liquide middelen + debiteuren) / (kort vreemd vermogen). Zie ook ‘Kengetallen’.
Quick Response Code – Zie ‘QR-code’.
Quick scan – Benaming voor een verkorte risico-inventarisatie checklist, zoals die in gebruik zijn ten
behoeve van het risicomanagement van een bedrijf of instelling. In een quick scan zijn de belangrijkste aandachtspunten opgenomen om tot een beeld van de belangrijkste risico's van een organisatie
te komen.
Quota steekproef – De elementen die in de steekproef worden opgenomen worden bewust zo gekozen, dat in de steekproef nauwkeurig de kenmerken worden weerspiegeld die in de massa voorkomen. De enquêteur heeft de opdracht om een bepaald aantal mensen te ondervragen die voldoen
aan een aantal kenmerken. Zie ook ‘Steekproef’.
Quotencontract – Herverzekeringscontract waarbij een verzekeraar zich heeft verplicht om een bepaald percentage van elk risico, dat door hem binnen een gedefinieerde verzekeringscategorie is
geaccepteerd, in herverzekering over te dragen aan de herverzekeraar, en deze zich heeft verplicht
dit in herverzekering te accepteren. In geval van bijvoorbeeld een 20% quote draagt de verzekeraar
20% van het risico en de daarmee samenhangende premie over aan de herverzekeraar, terwijl deze
20% van elke schade moet betalen, onverschillig of het een totaalschade of deelschade betreft. Het
percentage blijft gedurende de loop van het contract constant.
Quotes – Met "quotes" worden op het Internet aanhalingstekens bedoeld. De term quote is een
Engels woord en betekent vertaald naar het Nederlands eveneens citaat. Wanneer je in een zoekmachine met twee woorden tussen quotes zoekt dan betekent dat dat je naar exact die combinatie
zoekt. Bijvoorbeeld de zoekopdrachten: "zoekmachine marketing", betekent dat de combinatie er-

Uitgeverij Streutker

516

Bedrijfskunde, Begrippenbank

gens op een pagina exact naast elkaar staat; zoekmachine marketing, betekent dat het woord zoekmachine en het woord marketing ergens op een pagina willekeurig van elkaar staan. Quotes zijn dus
erg handig als je meer exact wilt zoeken. Verder zijn quotes ook handig wanneer je op zoek bent naar
een persoon. Je zult merken dat je dan veel betere resultaten krijgt. Quotes kun je ook gebruiken om
gekopieerde content op te sporen.
Quotiënt – Uitkomst van een deling.
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R
R- en S-zinnen: Op verpakkingen van alle gevaarlijke stoffen dienden tot 1 december 2010 R- en Szinnen voor te komen, zowel bij verpakkingen voor groot- als voor kleinverbruikers. De letter R staat
voor Risk (Intrinsiek Gevaar), terwijl de letter S voor Safety (Veiligheid) staat. Naast de R- en S-zinnen
bestaan er ook A-zinnen. R-zinnen zeggen welke eigenschappen van deze stof intrinsiek gevaar opleveren en waarvoor men zich moet hoeden (waarschuwingszinnen). De S-zinnen bevatten de eruit
voortvloeiende veiligheidsaanbevelingen. Gedragingen of werkwijzen die de kans op lichamelijke of
materiële schade minimaliseren. De R- en S-zinnen corresponderen met punt 15 van de Veiligheidsinformatiebladen die soms bij het product worden geleverd. De nummers van de R- en S-zinnen zijn
voor iedere taal gelijk. Aan de hand van de nummers kunnen de Nederlandse zinnen gevonden worden. De R- en S-zinnen kunnen onderhevig zijn aan redactionele wijzigingen die de stand van het
onderzoek weerspiegelen. Zie H- en P-zinnen.
R.A.G. – Zie ‘Routinematig Aankoop Gedrag’.
R.F.M. – Afkorting voor een parameter die kan gebruikt worden voor segmentering van het klantenbestand in een database. RFM staat voor: 1) Recency (hoe lang is het geleden dat shopper X voor de
laatste keer bij retailer Y kocht?); 2) Frequency (hoe vaak komt de shopper X bij retailer Y); 3) Monetary Value (hoeveel besteedt shopper X bij retailer Y). Op basis van deze gegevens wordt vaak een
score berekend die gebruikt wordt om shoppers te segmenteren naar hun koopgedrag. Zie ook
‘F.R.A.T.’.
RA – Register Accountant.
Raad van Arbitrage – De Raad van Arbitrage is een orgaan dat in de meeste koop-/aannemingsovereenkomsten bevoegd verklaard is om geschillen tussen de consument en de bouwer op te lossen.
Raad van financiële toezichthouders – De Raad van Financiële Toezichthouders is geïnstalleerd per 1
augustus 1999. Deze raad bestaat thans uit afvaardigingen van de besturen van De Nederlandsche
Bank N.V. en de Autoriteit Financiële Markten. De Raad heeft een coördinerende opdracht op de
gebieden van de regelgeving voor het toezicht op de financiële conglomeraten, op de integriteit van
de financiële sector en de informatievoorziening aan de consument.
Raad Van State – Hoogste adviescollege van de regering.
Raad van Toezicht – Orgaan, verbonden aan een onderwijsinstelling, met als taak toezicht te houden
op het beleid van het College van Bestuur van de instelling en dit college met raad ter zijde te staan.
Raam- of kaderwet – Een wet die de algemene principes, verantwoordelijkheden en procedures
regelt, maar geen gedetailleerde regels bevat. Een kaderwet bevat een raamwerk – de kaders –
waarbinnen er gedetailleerde voorschriften kunnen worden uitgevaardigd. In Nederland zijn kaderwetten gewoonlijk wetten in formele zin die verder uitgewerkt worden door algemene maatregelen
van bestuur en ministeriële regelingen met nadere richtlijnen. Het voordeel van een kaderwet is, dat
er aan de ene kant een degelijke wettelijke basis gegeven wordt aan belangrijke voorschriften, maar
dat de details van die voorschriften kunnen worden aangepast aan veranderde omstandigheden,
zonder dat er een wetswijziging door het parlement behandeld en goedgekeurd moet worden. Als er
bijvoorbeeld ontdekt wordt dat een bepaalde stof schadelijker is voor het milieu dan voorheen bekend was, dan kan de veiligheidsnorm aangescherpt worden, zonder dat eerst een nieuwe wet moet
worden aangenomen. Een AMvB of Ministerieel besluit komt veel makkelijker en sneller tot stand
dan een formele wet, waardoor de regelgeving flexibeler en daarmee slagvaardiger wordt.
Raamwet – Zie ‘Raam- of kaderwet’.
Rabat – Standaardkorting die een handelaar krijgt, waarbij de fabrikant de prijs van de consument in
rekening brengt bij de handelaar en vervolgens een afgesproken kortingspercentage op de rekening
zet. Op die manier maakt de fabrikant duidelijk tegen welke prijs de tussenhandel het product aan de
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klant moet verkopen. Voor de berekening van de omzet moet de fabrikant dus duidelijk in zijn boeken vermelden hoe groot de rabatten zijn die hij verstrekt heeft. Zie ‘Kortingen’.
Rack jobber – Groothandel die niet alleen de goederen levert, maar ze ook installeert op het winkelpunt. Hij houdt eveneens de voorraadadministratie bij. Gewoonlijk zijn de goederen in consignatie:
de retailer betaalt enkel voor wat er verkocht wordt. De voornaamste reden voor rack jobbing is de
sterke specialisatie van het assortiment. Zie ook ‘Service merchandiser’. Zie ‘Soorten groothandel’.
Radioreclame – Alle commerciële boodschappen die via de radio worden uitgezonden.
Rafactiemethode – Bij goederentransportverzekering gebruikelijke methode van schadeberekening.
Bij aankomst van de verzekerde zaken in beschadigde toestand bepaalt men de waarde, die betreffende zaken in onbeschadigde toestand zouden hebben gehad en de waarde van die zaken in beschadigde toestand. Het verschil dat ontstaat door de waarde in beschadigde toestand af te trekken
van de waarde in onbeschadigde toestand kan worden uitgedrukt in een percentage van de waarde
in onbeschadigde toestand. Het door de verzekeraars te vergoeden bedrag wordt verkregen door het
aldus verkregen percentage te berekenen over het verzekerd bedrag. De rafactiemethode wordt
toegepast om bij de schadevergoeding tussentijdse prijsfluctuaties van de verzekerde zaken buiten
beschouwing te laten.
Rage – We spreken dan een rage als de duur van de levenscyclus van een product niet langer is dan 1
à 2 maanden.
Rageproducten – Producten met een zeer korte levenscyclus, soms van slechts enkele maanden.
RAIA – Registeradviseur in assurantiën
Ramponage – Vernieling, beschadiging. Term, voornamelijk bij de goederentransportverzekering
gebruikt om aan te duiden dat de verpakking van een collo gebroken of gescheurd is, waardoor de
zaken geheel of ten dele uit het collo worden vermist.
Randassortiment – Het gedeelte van het assortiment dat dient ter ondersteuning van het kernassortiment i.v.m. winstverhoging, serviceverlening, klantenbinding en imageverhoging.
Random Walk methode – Methode van a-selecte steekproeftrekking als er geen lijst van adressen
heeft. De interviewer loopt via een van tevoren afgesproken route van de ene naar de volgende woning (tweede straat links, zesde huis enz.).
Random-sample – Steekproef die willekeurig getrokken is.
Range – Zie ‘Variatiebreedte’.
Rangorde schaal – Zie ‘Ordinale schaal’. Zie ‘Schaal’.
Ranking (1) – Bij onderzoek door de ondervraagde iets op volgorde laten leggen/zetten. Bijvoorbeeld
volgorde van belangrijkheid of aantrekkelijkheid.
Ranking (2) – De rangschikking van Zoekresultaten. Voor zoekmachines houdt dit in dat de ranking
aangeeft op welke positie een bepaalde webpagina staat.
Rapportering – Verkoop rapport. Op schrift gestelde verslaggeving van de vertegenwoordiger inzake
gevoerde verkoopgesprekken. We kennen dagrapporten en weekrapporten. Vaak zijn ze al voorgedrukt, zodat een uniforme verslaglegging is gewaarborgd. Verkoop rapporten vormen een belangrijke
informatiebron voor de onderneming.
Rapporteringsmethoden – Methoden van marktonderzoek waarbij de klant naar zijn mening gevraagd wordt (diepte interviews, focusgroepen en enquêtes). Nadelen zijn dat sociaal wenselijk gedrag kan optreden en dat bij lage betrokkenheid (zoals bij winkelgedrag) de klant zich onvoldoende
bewust is van zijn gedrag om hierover correct te rapporteren. Zij vormen binnen shopper research
een zinvolle aanvulling op de meer dominante en meer geschikte registratiemethoden
Rate card – Een rate card is een tarieven kaart waarop de tarieven staan vermeld die gelden bij adverteren op een bepaalde website. Ook in de traditionele marketing, bijvoorbeeld bij het adverteren
in magazines, komen we de term rate card tegen.
Rate of return – Vorm van target pricing waarbij het opslag percentage op de kosten zodanig wordt
gekozen dat een bepaald rendement op investeringen wordt verkregen.
Rating – Classificatie.
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Ratio-analyse – Analyse van de prestaties van een bedrijf op basis van gangbare bedrijfseconomische
ratio’s, zoals de REV, de ROI, de RTV, de QR, de CR, etc.
Rationalisatie (1) – Het (achteraf) rechtvaardigen van eigen of andermans gedrag of denkbeelden
met sociaal en psychologisch betere redenen dan de echte redenen. (Een nieuwe auto kopen omdat
je de oude lelijk vindt en zeggen dat er zulke hoge onkosten op gemaakt moesten worden).
Rationalisatie (2) – Het wegredeneren van niet te vervullen behoeften en het vervangen ervan door
wel te realiseren behoeften. Zie ook ‘Frustratie’.
Rationeel denken – Soms komt er een brei aan gegevens aan je voorbij waarop jij je mening moet
baseren. Eerst moet je de hoofd- en bijzaken van elkaar kunnen scheiden en vervolgens moet je je
conclusie trekken. Je opdrachtgever of je collega's willen graag weten met welke argumenten jij tot
je standpunt bent gekomen. Alleen rustig en rationeel denken kan je redden.
Rationeel gedrag – Gedrag dat stoelt op het gebruik van de logica en de verstandelijke vermogen. Dit
in tegenstelling tot emotioneel gedrag, dat op gevoelens in intuïtie is gebaseerd. Ook ‘Economisch
gedrag’.
Rationele koopmotieven – Verstandelijke motieven zoals prijs, gebruiksnut, duurzaamheid, enzovoort.
Rationele productwaarden – Zie ‘Centrale productwaarden’.
Ratio's – Zie ‘Kengetallen’.
Ratioschaal – Hoogste meetniveau. Getallen representeren categorie, volgorde, betekenisvol verschil
en betekenisvol nulpunt. Voorbeeld: gewicht in kilo's. Zie ‘Schaal’, ‘Schaaltypen’.
Rayon – Afgebakend werkgebied dat is toegewezen aan een vertegenwoordiger.
Rayonering – Regionale indeling van het afzetgebied, uitgaande van de bewerkingstaak van vertegenwoordigers en van bestaande indelingen, waardoor markt- en mediagegevens goed aansluiten.
Zie ook ‘Verkooporganisatie’.
Rayonkartel – Of marktverdelingskartel is een samenwerkingsvorm tussen oligopolisten, waarbij
men de markt onderling heeft verdeeld. Zie eventueel ook andere kartelvormen.
Rayonnering – Om het vertegenwoordigersapparaat efficiënt te kunnen leiden wordt veelal een geografische werkverdeling gekozen waarbij elke vertegenwoordiger een eigen rayon krijgt toegewezen.
Zie ‘Bewerkingstaak’.
RDC – running down clause
RDW – Officiële naam: ‘Centrum voor voertuigtechniek en documentatie. Roepnaam: ‘Rijksdienst
voor het wegverkeer (RDW)’.
Reacties van de groothandel op uitschakelingstendensen – De groothandel verweert zich tegen
uitschakelingstendensen door middel van: 1) oprichting van vrijwillig filiaalbedrijven; 2) integratie in
de richting van de detailhandel; 3) rationalisatie, waardoor de kosten bij dezelfde functievervulling
lager worden; 4) functieheroriëntering: het zoeken naar wel gewenste functies waardoor nieuwe
typen groothandel ontstaan.
Really Simple Syndication – Really Simple Syndication is de volledige naam van RSS. Zie voor meer
info aldaar.
Reassuradeur – Zie ‘Herverzekeraar’.
Reassurantie – Zie ‘Herverzekering’.
REB – Regeling voor de Erkenning van Elektrotechnische Beveiligingsinstallateurs
Rebuy – Zie ‘Aankoop’.
Recall kosten – Zie ‘Product recall’.
Recall research – Herinneringsonderzoek, vooral naar advertenties en commercials via radio en TV.
Zie ‘Herinneringstest’.
Recall test – Test gericht op het bepalen wat de proefpersoon zich herinnert van communicatieuitingen waarmee hij geconfronteerd is geweest (gelezen, gezien, gehoord heeft). Zie ‘Reclameeffectonderzoek’.
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ReCaptcha – ReCaptcha is een 'beveiligingsbedrijf' en werd in 2008 opgericht. Het bedrijf is verantwoordelijk voor de plaatjes met woorden die je moet invoeren om te laten zien dat je geen spambot
bent. ReCaptcha wordt veelal gebruikt op weblogs en websites. Daarnaast wordt ReCaptcha veel
gebruikt bij registratieformulieren.ReCaptcha gebruikt voor deze plaatjes met woorden teksten uit
boeken die echt ingescand zijn.
Recetteverzekering – Verzekering tegen geldelijk verlies als gevolg van derving van ontvangsten voor
een bepaald evenement (tentoonstelling, schouwspel o.i.d.) door bijzondere in de polis omschreven
omstandigheden zoals het overlijden van een lid van de regering, weersomstandigheden e.d. Zie ook
‘Regenverzekering’.
Recht Van Amendement – Het recht van de Tweede Kamer om wijzigingen aan te brengen in een
wetsvoorstel. Amenderen betekent wijzigen. Dit recht is onderdeel van de hoofdtaak medewetgeving.
Recht Van Enquête – Het recht van beide Kamers om zelfstandig een onderzoek in te stellen naar het
gedrag van ministers en andere burgers. Dit recht is onderdeel van de hoofdtaak controle.
Recht Van Goedkeuring Of Afkeuring – Het recht van beide Kamers om een wetsvoorstel goed te
keuren of te verwerpen. Dit recht is een onderdeel van de hoofdtaak medewetgeving (instemmingsrecht).
Recht van hypotheek – Het recht van hypotheek is een zakelijk recht op andermans registergoed,
bedoeld om een vordering bij voorrang op de opbrengst van dat registergoed te verhalen. Het recht
van hypotheek geeft de hypotheekhouder de bevoegdheid om bij niet-nakoming door de hypotheekgever van de hypothecaire verplichtingen, in beginsel zonder tussenkomst van de rechter, de onroerende zaak gedwongen te verkopen en de koopsom aan de notaris te geven. De hypotheekhouder
heeft vervolgens voorrang op de opbrengst ten opzichte van andere crediteuren en is dan ook preferent.
Recht Van Initiatief – Het recht van de Tweede Kamer om zelf een wetsvoorstel te doen. Dit recht
valt onder de hoofdtaak medewetgeving.
Recht Van Interpellatie – Het recht van beide Kamers om direct vragen te stellen aan een minister.
De minister moet dan antwoorden. Wel moet de meerderheid van De Kamer vóór het stellen van de
vraag zijn. Dit recht valt onder de hoofdtaak controle.
Recht van opstal – Het recht van opstal is het recht om in, op of boven een onroerende zaak (vaak
grond) een ander gebouw, andere werken of beplantingen in eigendom te hebben of te verkrijgen.
Iemand die het recht van opstal heeft op een stuk grond, is ook eigenaar van het huis en de garage
en de bomen die zich op de grond bevinden.
Rechts – Wordt ook wel behoudend genoemd.
Rechtsbijstandverzekeraar – Een in art. 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) gedefinieerd
begrip: een schadeverzekeraar die de branche Rechtsbijstand uitoefent. Zie ook ‘Branche’, ‘Schadeverzekeraar’.
Rechtsbijstandverzekering – De rechtsbijstandsverzekering is een verzekering die voorziet in rechtshulp bij juridische zaken omtrent onder andere wonen, consumeren, arbeid en vermogen. Het is een
verzekering in natura, die aan de verzekerde recht geeft op rechtshulp, variërend van het geven van
juridisch advies tot het geven van rechtshulp (waaronder het beschikbaar stellen van advocaten en
andere deskundigen) bij het voeren van en juridische procedure. Er zijn verschillende vormen van
rechtsbijstandverzekering te weten de Motorrijtuigrechtsbijstandverzekering (gericht op het geven
van rechtsbijstand bij (verkeers)kwesties met betrekking tot motorrijtuigen, de Gezinsrechtsbijstandverzekering en de Rechtsbijstandverzekering voor beroepen en bedrijven. Hoewel ook een beroep op
de rechtsbijstandverzekeraar gedaan kan worden bij de juridische verdediging van de verzekerde
(bijvoorbeeld bij strafzaken), is de verzekering toch vooral van belang in die gevallen waarbij de verzekerde als eiser, c.q. het verhaal van schade optreedt.
Rechtsfeit – Een rechtsfeit is een feit waaraan het objectieve recht een rechtsgevolg koppelt, zoals
het ontstaan van een subjectief recht. Het begrip rechtsfeit is geen wettelijk begrip, doch een begrip
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uit de rechtswetenschap, ook wel de doctrine genoemd. Rechtsfeiten zijn onder te verdelen in blote
rechtsfeiten, rechtshandelingen en feitelijke handelingen.
Rechtshandeling – Een rechtshandeling in de theorie van het recht is een handeling die iemand uitvoert met de bedoeling een bepaald rechtsgevolg tot stand te brengen. Het Nederlandse Burgerlijk
Wetboek bevat geen definitie van de rechtshandeling, maar duidt in artikel 3:33 BW wel aan wat
voor een rechtshandeling nodig is: “Een rechtshandeling vereist een op een rechtsgevolg gerichte wil
die zich door een verklaring heeft geopenbaard”. Een rechtshandeling is per definitie een rechtsfeit.
In het vermogensrecht is dit een verklaring van een bevoegd en bekwaam persoon die een bepaald
rechtsgevolg heeft. Bijvoorbeeld het zetten van een handtekening. Dit is dan een eenzijdige rechtshandeling: het rechtsgevolg komt tot stand door de wilsuiting van één persoon. Dit gebeurt bijvoorbeeld ook bij het maken van een testament of het erkennen van een kind. Veel rechtshandelingen
zijn echter meerzijdig, omdat het hierbij gaat om een handeling van meerdere personen . Dit is het
geval bij de totstandkoming van een overeenkomst , die voor twee of meer personen een verplichting meebrengt. Zie ook ‘Feitelijke handeling’.
Rechtspersoon (1) – Een rechtspersoon is een juridische constructie waardoor een abstracte entiteit
of organisatie op kan treden als een volwaardig en handelingsbekwaam persoon in het rechtsverkeer
behept met rechten en plichten zoals een natuurlijk persoon dat kan doen. Dat wil zeggen, een
rechtspersoon kan bezittingen en schulden hebben, contracten sluiten, rechtszaken aanspannen of
aangeklaagd worden. Rechtspersoonlijkheid wordt toegepast in die gevallen waar het wenselijk is om
de praktische verwezenlijking van een concrete doelstelling te vergemakkelijken door een juridische
(af)scheiding van de vermogensrechten van een bestaande persoon te realiseren, bijvoorbeeld om
het stellen van handelsdaden (commercieel) of het realiseren van een goed doel (ideëel). De essentie
van een rechtspersoon is de gelijkstelling met een natuurlijk persoon. Het is tevens een van de belangrijkste juridische ficties in het recht. Waar eerst slechts een groep van personen was die samen
een aantal middelen samenbrachten om iets te bewerkstelligen, is er nu een entiteit die als een aparte en afgescheiden persoon functioneert en zelf als zodanig zelfstandig aan het rechtsverkeer kan
deelnemen met een afgescheiden vermogen. Belangrijke aspecten van rechtspersonen zijn: 1) Doelstelling; 2) Vertegenwoordiging; 3) Zeggenschap; 4) Aansprakelijkheid. Een rechtspersoon heeft altijd
een doelstelling waarvoor de rechtspersoon is opgericht. Bijvoorbeeld, het maken van winst door
handel te drijven, het behartigen van de belangen van een groep mensen, of het uitvoeren van een
publieke taak.
Rechtspersoon (2) – Juridisch zelfstandige organisaties die een eigen vermogen hebben dat los staat
van de personen van de aandeelhouders. In Nederland bestaan twee vormen: de Besloten Vennootschap en de Naamloze Vennootschap. Aandeelhouders zijn dus in wezen geen eigenaren van de BV
of NV, omdat de BV en NV juridisch gezien geheel zelfstandig zijn. De eenmanszaak, de vennootschap
onder firma (VOF) en de commanditaire vennootschap (CV) bezitten dus geen rechtspersoonlijkheid
ook al zijn het wel rechtsvormen. Het zijn echter geen rechtspersonen.
Rechtstreeks vorderingsrecht – In sommige gevallen heeft degene aan wie letsel of schade is toegebracht het recht om zich voor schadevergoeding rechtstreeks te wenden tot de verzekeraar van degene, die het letsel of de schade heeft veroorzaakt. Dit rechtstreekse vorderingsrecht komen we
onder meer tegen bij de aansprakelijkheid voor motorrijtuigen (conform de WAM) en bij de aansprakelijkheid bij de jacht (conform de Jachtwet).
Rechtsvorm – Juridische vorm waarin een onderneming wordt gedreven. Bijvoorbeeld een eenmanszaak, een samenwerkingsverband van twee of meer personen (bijvoorbeeld een maatschap) en een
rechtspersoon (bijvoorbeeld een BV).
Reciprocal link – Wanneer twee websites naar elkaar linken en elkaar dus een wederdienst bewijzen
zonder kosten, noemen we deze link een reciprocal link. Deze type links zijn echter beduidend in
waarde gedaald in Google.
Reciprociteit – De uitwisseling van herverzekeringszaken tussen twee of meer herverzekeraars of
verzekeraars. Bijvoorbeeld herverzekeraar (of verzekeraar) A geeft een deel van de door hem in herUitgeverij Streutker
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verzekering geaccepteerde risico's in herverzekering bij herverzekeraar (of verzekeraar) B die hiervoor in de plaats een ongeveer even groot. deel van de door hem in herverzekering geaccepteerde,
min of meer, gelijksoortige risico's in herverzekering geeft aan herverzekeraar (of verzekeraar) A.
Reciprociteit – Wederkerigheid, een tegenprestatie leveren. Komt voor in industriële markten: een
leverancier een order gunnen indien hij bereid is zelf bij uw bedrijf een order te plaatsen. Ook bij
onderhandelen: voor-wat-hoort-wat-situaties.
Reciprociteit in de marketing – Wederkerigheid, verkopende partij koopt ook van inkopende partij
en omgekeerd. Dit komt veel voor bij exportsituaties naar landen zonder deviezen. Ook in de overheidssfeer (compensatieorders).
Reclame (1) – Alle commerciële activiteiten, die beogen een boodschap te richten tot het publiek,
teneinde dit te bewegen tot het kopen van een product of dienst, dan wel het gunstig te stemmen
ten aanzien van een bedrijf, instelling, persoon of idee. Het is een betaalde communicatie in massamedia door een te identificeren aanbieder.
Reclame (2) – Eng.: Advertising. Elke vorm van betaalde niet-persoonlijke presentatie of promotie
van goederen, ideeën en diensten door een herkenbare afzender. We kennen een groot aantal soorten reclame: 1) aanhakende reclame: (meestal ontoelaatbare) reclame waarbij de onderneming
tracht te profiteren van de goede naam van concurrenten. Anders dan bij vergelijkende reclame
wordt niet het verschil maar juist de overeenkomst met het merk van die concurrenten naar voren
gehaald. 2) actiereclame: reclame die ten doel heeft een direct meetbare omzetverandering te bewerkstelligen. Vaak in combinatie met sales promotion. 3) collectieve reclame: reclame die door ondernemingen in dezelfde bedrijfstak gezamenlijk wordt gevoerd. 4) combinatiereclame: gezamenlijke
reclame door meerdere niet direct met elkaar concurrerende ondernemingen (textiel + wasmiddel).
5) coöperatieve reclame: gezamenlijke reclame van producent en wederverkoper voor hetzelfde
product. De kosten kunnen op verschillende manieren worden verdeeld. 6) directe reclame (= rechtstreekse reclame): reclame waarbij reclame-uiting en medium samenvallen. De consument ontvangt
de reclame rechtstreeks, dus niet via media. Voorbeeld: direct mail. 7) generieke reclame: reclame
die vooral de vraag naar de productsoort, de primaire vraag, wil bevorderen. Vaak collectieve reclame. 8) institutionele reclame: reclame niet voor een product maar voor de onderneming die dat product voortbrengt. Onderdeel van marketing public relations. 9) point of purchase reclame: reclameuitingen op de plaats van de verkoop van het product. 10) selectieve reclame: reclame die de vraag
naar een bepaald merk wil beïnvloeden. 11) themareclame: reclame die een langetermijnwerking
beoogt. 12) vergelijkende reclame: reclame waarbij de producent zijn product of merk en een detaillist zijn winkel vergelijkt met die van een concurrent. Is onder voorwaarden toelaatbaar.
Reclame (3) – Reclame bestaat uit een groot aantal naar medium, gebruik, doelstelling en doelgroepgerichtheid verschillende niet-persoonlijke communicatievormen, zoals: 1) advertenties; 2)
radio- en tv-spots – bioscoopreclame; 3) verpakkingsreclame; 4) buitenreclame (vervoersreclame,
affiches, lichtreclame, luchtreclame) -direct mail reclame; 5) folders, brochures, catalogi; 6) reclame
op het punt van aankoop - sportreclame (sportsponsoring). Zie ook ‘Communicatie-instrumenten’.
Reclame posttest – Zie ‘Posttest’.
Reclame pretest – Zie ‘Pretest’.
Reclameaandeel – Ook wel share-of-voice. Aandeel van een bedrijf in de totale reclamebestedingen
van de bedrijfstak.
Reclamebereik – Het aantal personen dat wordt geconfronteerd met een door een concrete reclame-uiting/advertentie ingenomen deel van een medium. Zie ‘Bereik’.
Reclamebeslissingen – Ten aanzien van het gebruik van het instrument reclame kunnen we een aantal beslissingen onderscheiden: 1) de bepaling van de reclamedoelstellingen en de doelgroep. 2) de
bepaling van het reclamebudget - de bepaling van de reclamestrategie. 3) de bepaling van de reclameboodschap. 4) de mediakeuze. 5) het meten van reclame-effecten. Deze beslissingen hangen onderling zeer complex samen.
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Reclameboodschap – De inhoud van de advertentie: datgene wat men beoogt de communiceren. Zie
‘Boodschap’.
Reclamebudget (1) – Dat wat de voor de reclamevoering verantwoordelijke persoon/afdeling voor
reclame mag uitgeven. Voor het vaststellen van dit bedrag zijn diverse methoden in omloop.
Reclamebudget (2) – Een van de reclamebeslissingen is de vaststelling van het reclamebudget. Er
bestaan enkele specifieke methoden om het reclamebudget vast te stellen: 1) de naïeve methoden:
a) het reclamebudget op basis van een percentage van de verwachte omzet: dit is een eenvoudige
methode, vooral toegepast door kleine ondernemingen. Een variant hiervan is het reclamebudget
voor het nieuwe jaar af te leiden uit de omzet of het budget van het voorafgaande jaar; b) het reclamebudget op basis van 'wat men zich kan veroorloven ': bij deze methode is het reclamebudget gewoon een sluitpost. Indien andere noodzakelijke uitgaven stijgen, wordt het reclamebudget dienovereenkomstig verlaagd. 2) het reclamebudget op basis van reclame-uitgaven door de concurrentie:
een gevaarlijke methode, omdat reclame slechts een deel van de marketingmix is en de marketingmix van de concurrent volledig kan verschillen van die van elk ander bedrijf. Imitatie van een deel
hiervan is in principe fout. 3) het reclamebudget op basis van taakstelling: de meest juiste benadering. Een gekwantificeerde reclamedoelstelling moet het mogelijk maken op basis hiervan het benodigde budget vast te stellen. 4) anticyclisch budgetteren: deze wijze van budgetteren houdt rekening
met schommelingen in de conjunctuur. De redenering is dat in tijden van dalende conjunctuur (dus
dalende omzetten) de reclame-uitgaven minder of langzamer moeten dalen dan de omzet. Zo werpt
men een dam op tegen een nog verder teruglopen van de omzet. Bij een stijgende conjunctuur (dus
stijgende omzetten) hoeven de reclame-uitgaven daarentegen volgens aanhangers van deze opvatting minder snel te stijgen; de omzet stijgt dan ook wel met minder reclame. Zie ook ‘Carry-over effect’.
Reclamebureau (1) – Organisatie die ten behoeve van opdrachtgevers, met wie geen zakelijke band
bestaat, adviserend, coördinerend en uitvoerend optreedt op het gebied van marketingcommunicatie in het algemeen en op het gebied van reclame in het bijzonder. Indien er wel een zakelijke band
bestaat met de opdrachtgever (bijvoorbeeld onderdeel van het concern van de opdrachtgever) spreken we niet van reclamebureau maar van reclamekantoor. Naast onderscheid tussen erkende en
niet-erkende reclamebureaus (wat niets te maken heeft met de kwaliteit van de bureaus, zie: Erkenning reclamebureau) kennen we ook nog full service bureaus en niet-full service bureaus. Een full
service bureau moet ten minste de volgende diensten verlenen: volledige marketingservice; volledige
creatieve service; volledige mediaservice; volledige productieservice; FR-service. Reclamebureaus die
slechts een deel van bovengenoemde diensten verlenen, zijn onder andere: 1) creatieve hotshops:
kleinere bureaus die zich uitsluitend specialiseren in de creatieve fase; 2) reclamestudio's: kleinere
bureaus die zich specialiseren in de uitvoering van de boodschap; 3) kleinere reclamebureaus die zich
vooral richten op het gesprekspartner zijn wat betreft de marketingkant van de reclame en die meehelpen de copy- strategie te bepalen; gespecialiseerde zaken worden uitbesteed.
Reclamebureau (2) – Zelfstandig dienstverlenend bedrijf dat advertenties maakt en plaatst en adviseert op het gebied van reclame in de ruimste zin van het woord.
Reclamecode – Code voor het Reclamewezen. De gedragsregels voor het reclamewezen ten aanzien
van de consument en de reclameopdrachtgevers onderling. Vrijwillig aanvaard door betrokken partijen.
Reclamedoelgroep – Is afgeleid van de marketingdoelgroep. Er kan verschil zijn als men rekening
houdt met buyers, users en deciders (kopers, gebruikers en beslissers). Zie ‘Mediadoelgroep’.
Reclamedoelstellingen (1) – Afgeleid van de marketingdoelstelling, die in veel gevallen is gericht op
omzet, al of niet aangevuld met de gewenste winstbijdrage. De specifieke rol van reclame is gelegen
in het feit dat communicatie in staat is tot (uiteindelijke) gedragsbeïnvloeding. Reclamedoelstellingen
moeten dan ook worden geformuleerd in termen van na te streven gedragseffecten. Afhankelijk van
de fase waarin de ontvanger van de boodschap verkeert, zullen de reclamedoelstellingen dus anders
moeten zijn. We onderscheiden: 1) De cognitieve fase: a) het vergroten van de merkbekendheid van
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bijvoorbeeld 40 naar 60% (opname in de awareness set); b) het vergroten van de kennis van de product - en/ of merkeigenschappen van bijvoorbeeld 20 naar 50%. 2) De affectieve fase: a) het veranderen en vergroten van de waardering voor het merk van bijvoorbeeld 30 naar 60%; b) bijvoorbeeld
zorgen dat 40% van de ontvangers het merk in de evoked set opneemt; c) bij acceptatie zorgen dat
20% van de ontvangers voorkeur voor het merk krijgt; d) bij voorkeur zorgen voor merkentrouw. 3)
De conatieve fase: a) opwekken van probeeraankopen bij 20% van de niet-gebruikers van het product en bij 10% van de gebruikers van een ander merk; b) zorgen dat 50 % van degenen die een probeeraankoop hebben gedaan een herhalingsaankoop verricht; c) verstevigen van de merkentrouw .
opbouwen van de koopintentie; d) vergroten van de gebruiksintensiteit.
Reclamedoelstellingen (2) – Gewenste eindsituaties, die met het marketinginstrument reclame bereikt kunnen worden: merkbekendheid, claimbekendheid, couponredemptie, enzovoort.
Reclamedrager – Het medium die de boodschapoverdracht tot stand brengt.
Reclame-effect – Zie ‘Communicatie-effect’.
Reclame-effectonderzoek – In eerste instantie denkt men bij dit onderzoek aan het meten van het
effect of resultaat van een gevoerde reclamecampagne. Als de uitgangssituatie bekend is, kan men
door middel van onderzoek de nieuwe situatie, het effect, meten. Onder reclame-effectonderzoek
valt echter ook het vooraf testen van de boodschap (vindt de gewenste communicatie inderdaad
plaats?). Alle tests voorafgaande aan de campagne noemen we pretests (zie aldaar) en alle tests na
de campagne noemen we posttests (zie aldaar). Bij pretesting onderscheiden we de volgende technieken: 1) Direct rating: alternatieve advertenties worden aan proefpersonen voorgelegd; zij moeten
aan de hand van schriftelijke vragen hun oordeel geven. De vragen kunnen betrekking hebben op
attentiewaaarde, affectiewaarde en gedragswaarde. 2) De portfoliotest: een proefpersoon krijgt een
portefeuille (portfolio) met advertenties, die hij kan bekijken en lezen. Als hij hiermee klaar is, wordt
hem een recall test (herinneringstest) afgenomen om vast te stellen wat hij zich nog weet te herinneren, wat hij kan navertellen. Deze test meet voornamelijk de selectieve aandacht en de selectieve
herinnering van de proefpersoon. 3) De adkom test: bij deze test krijgt een groep proefpersonen een
advertentie slechts enkele seconden te zien. Hierna wordt de groep mondeling ondervraagd over:
wat is waargenomen, welke kennis is verkregen, welke houding is verkregen, enzovoort. 4) De laboratoriumtest: hierbij gebruikt men technische apparatuur om de emotionaliteit van de proefpersoon
bij het lezen van advertenties, en de opvallendheid van advertenties te meten. 5) De split run test:
een vorm van testen die ligt tussen pretesting en posttesting. Men test hier tijdens de campagne. De
oplage wordt in twee (of meer) delen gesplitst. In elk deel plaatst men een andere advertentie. Elke
advertentie bevat een coupon. Aan de hand van het aantal terugontvangen coupons van elke advertentie bepaalt men het verschil in effectiviteit van deze advertenties. Methoden van posttesting zijn:
1) De recall test of herinneringstest: hierbij probeert men te meten welke informatie de boodschap
heeft overgebracht. Lezers van het medium waarin de advertenties zijn verschenen, wordt gevraagd
welke advertenties ze zich kunnen herinneren en wat ze ervan kunnen terugvertellen. 2) De recognition test of herkenningstest, ook Starch rating genoemd: hierbij probeert men samen met de proefpersoon te reconstrueren wat hij heeft gelezen van de advertentie. Soms blijkt men alleen de kopregel te herkennen
Reclamekorting – Deze korting wordt aan de handel verleend indien de handel reclame maakt voor
het merk van de aanbieder.
Reclamekreet – Zie pretest.
Reclamemodel – Schematische indeling van de werking van reclame. Bekendste zijn het AIDA-model,
IPM-model en DAGMAR.
Reclame-onderzoek – Meestal gericht op het meten van het effect van reclame via zgn. posttest. Zie
‘Pretest’, ‘Copy research’ en ‘Media onderzoek’.
Reclameplanning – Onder het begrip reclameplanning vallen de volgende activiteiten: analyse van
het probleem, marktanalyse, formuleren doel, afwegen van de in te zetten media, controle en bij dit
alles de tijdsconsequenties en de budgettering.
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Reclamepsychologie – Dat deel van de psychologie dat zich bezig houdt met de relatie mensreclame; het effect van reclame op het gedrag van de consument of lid van de doelgroep.
Reclameraad – Door de Overheid ingestelde raad die belast is met het toezicht op de naleving van de
door de Overheid opgestelde richtlijnen voor de etherreclame.
Reclamespot – De te huren tijdsruimte voor het uitzenden van een commercial.
Reclamestrategie – De reclamedoelstelling geeft aan wat het uiteindelijke (gedrags)effect van reclame moet zijn. De reclamestrategie geeft aan hoe dit beoogde effect door de onderneming zou kunnen worden bereikt. In wezen komt het erop neer op welke wijze het consumentenbeslissingsproces
kan worden beïnvloed. Hiertoe onderscheiden we de volgende strategieën: 1) strategieën gericht op
het beïnvloeden en benadrukken van de centrale productwaarden (rationele en emotionele); 2) strategieën gericht op het (beter) bekend maken van een (nieuwe) eigenschap van het eigen totaalproduct; 3) strategieën die dienen om de kennis die de consument heeft over de aanwezige rationele en
emotionele eigenschappen en waarden van het product of merk te vergroten; 4) strategieën gericht
op het vergroten van de bekendheid van het eigen product of merk; 5) strategieën die zijn gericht op
het vergroten van de voorkeur die de consument heeft voor het eigen merk; 6) strategieën gericht op
het bevestigen van bepaalde gunstige attitudes ten aanzien van het merk. De keuze die de onderneming maakt uit deze mogelijkheden vormt de reclamestrategie, het kader waarbinnen de reclameboodschappen worden geformuleerd en uitgezonden.
Reclamethema – Een bij themareclame steeds herhaald specifiek aspect van het merk, de gebruiker
of de gebruikssituatie. Op termijn wordt zo een positief merkbeeld geschapen. Zie ‘Themareclame’.
Reclame-uitgaven – Bestedingen aan reclame.
Reclame-uiting – Een in art. 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) gedefinieerd begrip: iedere vorm van informatieverstrekking die dient ter aanprijzing van of een wervend karakter kent ter
zake van een bepaalde financiële dienst of een bepaald financieel product.
Recognition test – Zie ‘Reclame-effectonderzoek’.
Recommandatie – Aanbeveling.
Recommandatiereclame – Mond-tot-mond-reclame. Reclame die bewust tot doel heeft het doen
doorvertellen van bepaalde boodschappen.
Reconstructie(kosten)verzekering – Verzekering die dekking verschaft tegen de kosten die moeten
worden gemaakt om een, door een gedekte oorzaak, verloren gegane financiële, technische of andere vorm van administratie opnieuw op te zetten. Gedekte kosten zijn onder meer: kosten van gegevensvergaring, overuren van eigen personeel, inschakelen van tijdelijk personeel en huur van extra
bedrijfsruimte. Het verzekerde bedrag wordt vastgesteld op basis van premier risque. Er zijn brandreconstructieverzekeringen en computerreconstructieverzekeringen.
Reconstructiestrategie – Poging om vanuit de berekening te achterhalen hoe de analyse van het
vraagstuk is geweest. Soms moet je eerst de uitwerking lezen om te zien wat de auteur nou eigenlijk
bedoelde met de opgave. Vaak komt dat, omdat vooraf niet genoeg informatie is verstrekt om de
analyse van het vraagstuk uit te voeren. Soms weet de auteur dat eigenlijk ook wel. Zo staat in het
voorwoord van een gangbaar werkboek: ‘Voor zover calculatiemethoden worden toegepast die niet
in het theorieboek worden behandeld, zijn de afzonderlijk gepubliceerde uitwerkingen betrekkelijk
omvangrijk.’ Vraagstukken toetsen dan niet of eerder behandelde stof door de studenten verwerkt
is, maar ze zijn een middel om nieuwe stof te introduceren.
Record – Een record is een synoniem voor een veld binnen een database. voor meer informatie zie
aldaar.
Recreatief winkelen – Zie ‘Plusshopping’.
Recreatieverzekeringen – Aanduiding voor de verzekeringen, die risico's dekken samenhangend met
recreatieve activiteiten of de eigendommen die hierbij gebruikt worden. Tot de groep 'recreatieverzekeringen' behoren onder meer: de reisverzekering, annuleringsverzekering, de vakantieautocascoverzekering, de automobilistenhulpverzekering, de pleziervaartuigenverzekering, de kampeeruitrustingverzekering en de caravanverzekering.
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Recruting – Het werven van bv. personeel.
Rectangles – Een rectagle is een bannerformaat welke niet onder de standaard banner formaten
valt. Een ractangle is vaak groter en meer opvallend.
Rectificatiebepaling – Wanneer het verzekerde bedrag tot stand gekomen is op basis van taxatie
door deskundigen (7:960 BW) is de verzekeraar verplicht om de uitkering te baseren op de getaxeerde waarde. Het kan echter voorkomen dat de getaxeerde waarde niet meer gelijk is aan de werkelijke waarde, c.q. lager is. Het toepassen van de onderverzekeringsregel is door de taxatie niet mogelijk. In polissen, die zijn gesloten op basis van deze taxatie is daarom de rectificatiebepaling opgenomen, die bepaalt dat bij een gedeeltelijke schade de restwaarde van het beschadigd verzekerd object
wordt vastgesteld op basis van dezelfde waarmaatstaf, als waarop (destijds) de taxatie plaats vond.
De gerectificeerde restwaarde wordt berekend door de werkelijke waarde na de schade te vermenigvuldigen met de uitkomst van de waarde volgens de polis (het verzekerde bedrag) gedeeld door
de werkelijke waarde voor de schade. De vergoeding door de verzekeraar wordt berekend door de
'gerectificeerde restwaarde' af te trekken van het verzekerde bedrag. De rectificatiebepaling werkt
ook omgekeerd, dus bij een werkelijke waarde die hoger is dan de getaxeerde waarde.
Recycle – Nieuwe start van de productlevenscyclus. In de volwassenheidsfase zijn er meerdere strategieën om een dalende omzet tegen te gaan: marktmodificatie, productmodificatie en marketingmixmodificatie. Soms leiden deze strategieën tot een ombuiging van de daling van de omzet. De omzet gaat (tijdelijk) weer stijgen.
Recycling – Recycling (recyclage) is het opnieuw gebruiken van materialen, nadat ze als afval zijn
afgedankt. Bij recycling wordt een afvalstof omgezet in een nieuw product. Een essentiële voorwaarde voor recycling is het vooraf sorteren van afval, bijvoorbeeld via een containerpark. Recycling kan
in verschillende vormen voorkomen: 1) Recycling van de grondstoffen voor een soortgelijk doel: bijvoorbeeld glas. Sommige grondstoffen (zoals plastics of papier) gaan hierbij in kwaliteit achteruit,
ook wel downcycling genoemd; 2) Recycling van de grondstoffen voor een ander doel (aardolie eerst
gebruiken om plastic te maken, en in tweede instantie verbranden om de energie te gebruiken).
Red clause – Andere benaming (ontleend aan de kleur waarin de tekst wordt gedrukt) voor de important clause.
Redactie van vragen (1) – Het opstellen van (onderzoeks)vragen is een zaak waarbij duidelijke regels
gelden.
Redactie van vragen (2) – In de tekst wordt een aantal criteria voor de vraagstelling genoemd. De
redactie van de vraag staat dan nog open. Het opstellen van goede vragen is bijzonder moeilijk. Een
goede vraag moet aan een aantal eisen voldoen: 1) een vraag moet duidelijk zijn zodat iedereen, ook
mensen met een beperkte vooropleiding, deze begrijpt; 2) een vraag moet zodanig worden geformuleerd dat men er maar één uitleg aan kan geven; 3) een vraag moet kort zijn; 4) een vraag mag niet
suggestief zijn; 5) een vraag mag geen dubbele ontkenning inhouden - een vraag mag niet vaag zijn.
Redemptie – Terugontvangst als reactie op een uitgeschreven actie bijvoorbeeld terugontvangen
percentage coupons.
Redemptiegraad – Term voornamelijk gebruikt in de context van waardebonnen. Wordt uitgedrukt
in een percentage dat verwijst naar het aantal waardebonnen dat wordt ingeruild op het totaal aantal waardebonnen dat werd verspreid. De redemptiegraad wordt vaak gebruikt als maatstaf voor het
succes van een actie.
Redemptiepercentage – Aantal terugontvangen coupons bij een couponactie en dergelijke, uitgedrukt in een percentage van het totaal aantal uitgezonden coupons. Bij zo'n actie moet de onderneming er rekening mee houden dat slechts een deel van de consumenten hiervan gebruik maakt. In dit
verband spreken we ook wel over slippage: een groot percentage slipt weg. Voorbeeld: 1) 50% merkt
op; 2) 50 % hiervan reageert door koop van een product met zegels; 3) 50% hiervan spaart de zegels
werkelijk; 4) 50% hiervan zet werkelijk door; 5) 50% van de doorzetters wisselt werkelijk in. De redemptie wordt ongeveer 3 % .
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Redesign – Voor het genereren van genoeg inkomsten door banner advertising is het wenselijk zoveel mogelijk de aandacht van iedere individuele bezoeker te trekken. Het surfen op een website
moet een positieve ervaring zijn, zodat de bezoeker later wellicht nog eens terugkomt. Een van de
voorwaarden daarvoor is een intuïtieve soepele en vooral heldere navigatie. Mocht website in zijn
huidige ontwerp daarin te kort schieten, dan inventariseert een NetPlus de knelpunten en maakt een
helder voorstel voor het redesign van de website.
Redigeren van een vragenlijst – Hiervoor gelden eigenlijk dezelfde regels als bij redactie van vragen.
Erbij komt de volgorde van de vragen, deze moet logisch zijn. Het geheel moet een structuur bezitten
met bv. enkele trechtervragen.
Redirect – Een verwijzing van de ene pagina naar een andere pagina. Maar ook van een domeinnaam
naar een andere domeinnaam. Redirects worden gebruik om de Usability te verhogen en alles soepel
te laten verlopen. Helaas worden redirects ook vaak gebruikt voor spam. Bij het gebruik van redirects
is dus voorzichtigheid geboden. Raadpleeg bij twijfel een specialist.
Redirect spam – Een vorm van Zoekmachine spam. Zie ook Doorway page.
Reëel bedrijf – Onder het reële bedrijf verstaan we dat deel van de bedrijfsprocessen van een bedrijf
dat binnen de eigen bedrijfsvestigingen plaatsvindt en dat gebruik maakt van de eigen middelen van
het bedrijf. Eigen bedrijfsvestigingen zijn de centrale vestigingen van het bedrijf (back offices en production plants) waar de feitelijke productie- of dienstverleningsprocessen en het centrale management plaatsvinden, en decentrale klantgerichte vestigingen (front offices), zoals filialen en winkels
die gebruikt worden om klanten te benaderen.
Reëel inkomen – Nominaal inkomen gecorrigeerd met het inflatiepercentage.
Reële opties – Aanvulling op de contante waarde methode om de bedrijfswaarde van een onderneming te berekenen. Naast de contante waarde van de ingaande en uitgaande kasstromen let men
ook op de contante waarde van de projecten die onderweg zijn (bijvoorbeeld de opportunities die de
markt nog biedt of de ontwikkelingen die via R&D zijn uitgevoerd) en op de synergie-effecten die
kunnen ontstaan door samenvoeging van twee ondernemingen (in de vorm van extra opbrengsten of
lagere kosten). In mindering komen mogelijke nadelen door klantenverlies vanwege de overname.
Operationeel geeft deze theorie: Bedrijfswaarde = netto contante waarde van de kasstromen + contante waarde van de opties.
Reële rente – In tijden van hoge inflatie zal ook de rente hoger zijn dan anders. Dat betekent onder
meer dat een kapitaalverstrekker het uitgezette kapitaal ziet aangroeien (door de rente) maar het
tegelijk ziet krimpen (door de geldontwaarding). Om te kunnen bepalen wat per saldo het effect is,
hanteert men het begrip "reële rente": het rentepercentage waarvan het inflatiepercentage is afgetrokken.
Reële waarde – Eng.: ‘Fair value’ Onder reële waarde wordt verstaan het bedrag waarvoor een actief
kan worden verhandeld of een verplichting kan worden afgewikkeld, tussen ter goed geïnformeerde,
tot een transactie bereid zijnde partijen, die onafhankelijk zijn. (aldus de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ). {Externe Verslaggeving}. Dit is dus de belangrijkste stelselwijziging die via de IFRS-richtlijnen
is doorgevoerd in de externe verslaggeving, zodat ander vormen om de actuele waarde van activa te
benaderen, zoals de nettovermogenswaarde, de vervangingswaarde, de bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde niet langer binnen de richtlijnen vallen.
Referentiegroepen – Een groep is een referentiegroep als de waarden en normen van de groep invloed uitoefenen op waarden, opvattingen en gedrag van de consument, dus als de consument zich
aan deze groep spiegelt. Directe primaire groepen hebben door het persoonlijke contact meer invloed dan secundaire directe groepen. Ook indirecte groepen kunnen referentiegroepen zijn, bijvoorbeeld een hogere sociale klasse; men spreekt dan ook van aspiratiegroepen.
Referentieniveaus taal en rekenen – Met zogenaamde referentieniveaus worden voor alle onderwijsniveaus de eisen voor taal en rekenen vastgesteld. Op vier momenten in de schoolloopbaan van
leerlingen zijn referentiebeschrijvingen opgesteld. Voor elk moment is een fundamenteel niveau
geformuleerd (F dat haalbaar wordt geacht voor het merendeel van de leerlingen) en een streefniUitgeverij Streutker

528

Bedrijfskunde, Begrippenbank

veau (S dat gericht is op de leerlingen/studenten die meer aankunnen). Studenten die in 2013-2014
examen doen, krijgen voor het eerst te maken met de referentieniveaus.
Referral link – De URL die men gebruikt heeft om op de pagina te komen waarop men zich op dat
moment bevindt. Het geeft aan vanaf welke pagina men komt. Bezoekers kunnen zo geteld worden
maar ook kan er bekeken worden welk pad men neemt naar een bepaalde pagina.
Referrer – De referrer geeft aan waar de bezoeker van een website vandaan komt. Een referrer bestaat uit een URL. Aan de hand van die URL kan de eigenaar van de website precies zien waar de bezoeker vandaan komt. Door dit te analyseren kan men er achter komen waar de bezoekers vandaan
komen, op welke pagina zij binnen komen en hoe zij dus nog beter bereikt kunnen worden. Zie ook
Referral link.
Referte-eis – Net als bij de WW wordt voor de WGA het begrip referte-eis gebruikt. Dat betekent dat
u in de 36 weken voorafgaand aan uw eerste ziektedag ten minste 26 weken moet hebben gewerkt.
Het hoeft niet om volledige werkweken te gaan. Als u bijvoorbeeld in een week maar één dag heeft
gewerkt, is dat al voldoende om mee te tellen. Ook doorbetaalde vakantieweken tellen mee.
Reflexwerking – De eigenaar of houder van een motorrijtuig is op grond van artikel 185 Wegenverkeerswet risicoaansprakelijk voor letsel- of zaakschade ontstaan aan de niet-gebruiker van een motorrijtuig bij een verkeersongeval, zelfs ondanks het feit dat deze laatste wellicht de fout, waaruit het
ongeval is ontstaan, heeft gemaakt. Het gevolg hiervan is dat de gemotoriseerde weggebruiker zijn
schade in beginsel niet kan verhalen op de niet-gemotoriseerde veroorzaker. Door de afdeling Motorrijtuigen van de sector Schade van het verbond van Verzekeraars ¡s aan de leden geadviseerd om
de schade van de automobilist als volgt te behandelen: als de automobilist geen enkel verwijt treft
betaalt de verzekeraar, bij wie de veroorzaker een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren
heeft lopen, de volledige schade aan de automobilist. Is het verkeersongeval voor het grootste deel
te wijten aan de niet-gemotoriseerde weggebruiker en slechts in beperkte mate aan de automobilist,
dan betaalt de aansprakelijkheidsverzekeraar van de niet-gemotoriseerde wetgebruiker maximaal
50% van de door de automobilist geleden schade.
Refresh Metatag – Een Refresh Metatag is een stukje code die onder water (uit het zicht) in de broncode van een pagina wordt geplaatst en waarin wordt aangegeven dat een pagina door moet worden
verwezen naar een andere pagina door middel van een refresh. Wanneer een gebruiker een pagina
opent ziet hij nog wel even de pagina en wordt dan automatisch doorverwezen naar een andere pagina. Voordelen Refresh Metatags: a) Alle browsers kunnen overweg met de Refresh Metatag; b) De
zoekmachines kunnen met de Refresh Metatag overweg; c) Men kan een vertraging inbouwen zodat
mensen bijvoorbeeld een verhuisbericht kunnen lezen; d) De code kan in een unieke pagina worden
gehangen zonder dat server instellingen hoeven te worden aangepast. Nadelen Refresh Metatags: a)
De gebruiker ziet dat er een refresh plaats vindt en kan dit als storend ervaren; b) De back button van
de browser werkt niet meer, tenzij je snel achter elkaar klikt. Gevolg is dat een site niet meer voldoet
aan de voorwaarden van goede usability en de voorwaarden van Google Adwords; c) De refresh is
niet centraal te regelen. Iedere pagina moet een eigen code bevatten hetgeen omslachtig kan zijn.
De Refresh Metatag kan gebruikt worden bij zoekmachine optimalisatie aangezien de zoekmachines
de redirect net zoals een hyperlink zullen volgen. De zoekmachines zullen echter wel de originele
pagina in hun index houden en bijvoorbeeld de titel en het URL van de oorspronkelijke pagina vermelden. Zie voor meer info bij robots metatag en metatags.
Refund-actie – 'Geld-terug-actie'. Actie waarbij kopers van bepaalde artikelen tegen inlevering van
een aantal bonnen die veelal op de verpakking zijn afgedrukt, geld terug kunnen krijgen.
Regeerakkoord – Waar de regeringspartijen het over eens zijn om in de komende jaren te gaan uitvoeren, komt in het regeerakkoord. Wordt ook wel regeringsprogramma genoemd.
Regelen voor het Advertentiewezen – Stelsel regels ter zake het verkeer tussen adverteerders, reclamebureaus en media. Toezicht op de naleving van deze regels houdt de ROTA, de Raad voor de
Orde en Tucht in het Advertentiewezen.
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Regelend recht – Een rechtsregel waarvan partijen bij overeenkomst kunnen afwijken. Zie ‘Aanvullend recht’.
Regen, sneeuw of smeltwater – Gevaar waartegen veelal in zogenaamde combinatiepolissen of uitgebreide gevarenverzekeringen dekking wordt verleend. Aanvankelijk was de dekking slechts van
beperkte omvang, thans wordt dekking verleend tegen alle schade door regen, sneeuw, hagel of
smeltwater dat onvoorzien het gebouw is binnengedrongen, mits niet door openstaande ramen,
deuren.
Regenverzekering – Een verzekering, die aan de verzekerde een uitkering verschaft voor de in geld
waardeerbare nadelen veroorzaakt door alle vormen van neerslag zoals regen, hagel, sneeuw en
dauw. Verzekerd is de verzekerde som, die wordt uitgekeerd, wanneer het in de polis vastgelegde
aantal millimeters neerslag bereikt of overschreden wordt gedurende de verzekerde periode (bijvoorbeeld enkele uren, een dag, week of maand) volgens de waarnemingen van het KNMI of een
speciaal ten behoeve van de waarneming opgestelde regenmeter.
Regering – Alleen de ministers en de Koning(in).
Regeringspartij – Partij die wel in het dagelijks bestuur is vertegenwoordigd. Een partij die bijvoorbeeld in de Tweede Kamer wel ministers of staatssecretarissen levert, een partij die dus wel meedoet
aan de coalitie.
Regeringsverklaring – Nadat het nieuwe kabinet een regeerakkoord heeft gesloten, wordt door de
premier in het parlement verteld wat men in de komende jaren van plan is te gaan doen. Deze redevoering heet de regeringsverklaring.
Regeringsvorm – De manier waarop een land bestuurd wordt. In Nederland is dit een constitutionele
parlementaire monarchie en tevens democratie.
Regio – Ten behoeve van sommige verzekeringen is het land verdeeld in een aantal regio's. Bij de
uitgebreide brandverzekeringen van particuliere inboedels en inbraakverzekeringen zijn de regio's
ingedeeld aan de hand van inbraakcijfers, die in sommige regio's hoger zijn dan in andere. Voor verzekeringen van zaken, gelegen in een regio met hoge inbraakcijfers gelden een toeslag op de premie,
is de dekking voor bepaalde zaken gemaximeerd en of eigen risico's. Bij de motorrijtuigenverzekering
is het land verdeeld in (doorgaans 4 regio's) aan de hand van het verhoogde risico op verkeersongevallen, dat gelopen wordt. Zo is de kans op aanrijdingen in de regio grote steden groter (en de verzekeringspremie dus hoger) dan in de landelijke gebieden. Bepalend voor de regio-indeling is de vestigingsplaats van de verzekeringnemer of de regelmatige bestuurder van het verzekerde voertuig.
Regiokorting – Bij motorrijtuigenverzekering gebruikelijke korting op de premie wanneer de woonplaats van de verzekeringnemer of regelmatige bestuurder van het verzekerde gelegen is in een regio
met een lage risicofactor (de landelijke gebieden).
Regionaal winkelcentrum – Winkelcentrum met regioverzorgende functie. De opzet is vergelijkbaar
met een stadsdeelcentrum, maar het is veel groter (minimaal 50.000 vierkante meter).
Regio-opslag – Door brandverzekeraars berekende premieopslag voor inboedelverzekeringen van
verzekerden die in of in de onmiddellijke omgeving van bepaalde grote steden wonen.
Register Accountant – De belangrijkste taak van accountants is het controleren van jaarrekeningen
van bedrijven. Zodat aandeelhouders en andere gebruikers van deze financiële informatie er op kunnen vertrouwen dat de cijfers een betrouwbaar beeld geven. Een accountant is daarmee de vertrouwenspersoon van het maatschappelijk verkeer. De beroepsaanduiding registeraccountant (RA) is
wettelijk beschermd. Voor het voeren van deze titel dient men ingeschreven te zijn in het accountantsregister bij de beroepsorganisatie NBA: dit is de Nederlands Beroepsorganisatie voor Accountants, fusieorganisatie waarin het NIVRA en haar zusterorganisatie de NOvAA zijn opgegaan.
Register, Wft – Zie ‘Wft-register’.
Registeradviseur – Verzekeringstussenpersonen die voldoen aan de gestelde eisen kunnen zich laten
inschrijven in het door Stichting Assurantie Registratie gehouden register voor personen. Ingeschrevenen mogen de titel RAIA (Registeradviseur in Assurantiën) en - uitsluitend in combinatie met hun
eigen naam - het bijbehorende logo voeren.
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Registerexpert – Een in het door Nederlandse Instituut van Register Experts gehouden register ingeschreven expert.
Registergoed – Dit is een in artikel 3:10 van het Burgerlijk Wetboek gedefinieerd begrip: goederen
voor welker overdracht of vestiging inschrijving in daartoe bestemde openbare registers noodzakelijk
is. Het omvat alle onroerende en bepaalde roerende zaken, alsmede bepaalde rechten op die zaken.
Registermakelaar – Een na een met goed gevolg afgelegde test in het door Stichting Assurantie Registratie gehouden register ingeschreven verzekeringstussenpersoon of verzekeringsbemiddelingsbedrijf. Ingeschrevenen mogen de titel RMIA (Registermakelaar in Assurantiën respectievelijk Registermakelaardij in Assurantiën) en het bijbehorende logo voeren.
Registratie – Optekening, schriftelijke vastlegging.
Registratiemethode – Vorm van marktonderzoek waarbij de respondent niet bevraagd wordt, maar
waarbij zijn feitelijk gedrag geregistreerd wordt. Dit is vooral zinvol bij een lage betrokkenheid, wat
typisch het geval is voor winkelgedrag. Daarom zijn deze methoden de meest gebruikte binnen
shopper research. Zie ook ‘Observatiemethode’.
Registrerende functie – Functie die belast is met het vastleggen van alle (financiële) feiten die voor
de onderneming van belang zijn.
Regres – Het verhaal dat op grond van het regresrecht kan worden uitgeoefend op degene, die tot
betaling of vergoeding van een bedrag gehouden is. Krachtens de wet heeft een verzekeraar het
recht van subrogatie waaraan hij het recht ontleent om, tot het beloop van hel bedrag dat hij aan zijn
verzekerde op grond van de polis wegens een schade heeft vergoed, regres uit te oefenen op de
veroorzaker van de schade. Volgens art. 6:197 Wetboek van Koophandel echter geldt het subrogatierecht niet in gevallen waar de aansprakelijke partij de schade moet vergoeden op grond van risicoaansprakelijkheid en kan de verzekeraar in die gevallen dan ook geen regres uitoefenen.
Regresrecht – Recht van verhaal. Het regresrecht is het recht om terug te vorderen wat iemand voor
een ander betaald heeft, bijvoorbeeld voor een hoofdelijke medeschuldenaar. Zie ook ‘Revindicatie’,
‘Risques des recours’, ‘Subrogatie’.
Regressiecoëfficiënt – Ook ‘Correlatiecoëfficiënt’. Geeft inzicht in de mate van samenhang tussen
twee verschijnselen die tot uitdrukking komt in de helling van de regressielijn. Indien de helling volkomen verticaal of horizontaal is, kan er van correlatie geen sprake zijn omdat één van de variabelen
onveranderlijk is.
Regressielijn – Lijn die men in een spreidingsdiagram kan trekken tussen een verzameling van punten
die de mate van y aangeven bij een bepaalde mate x (= onafhankelijke variabele).
Regressievergelijking – De vaste vergelijking (als de regressielijn een rechte is) luidt: y = a + bx. Met
behulp van deze vergelijking kan men voor bepaalde gegeven of veronderstelde waarden van x de
erbij behorende waarde van y vaststellen.
Reinforcement – Versterking. Schakel in het primitieve leerproces, als een persoon op een prikkel
reageert door een bepaald product te kopen, zal hij als het product goed bevalt, een volgende keer
versterkt reageren op dezelfde prikkel met dezelfde respons. Behoefte-prikkel-respons-beloningversterking enzovoort. Zie ook ‘Pavlov’.
Reinigingsrecht – Als ondernemer bent u zelf verantwoordelijk voor het scheiden en afvoeren van
uw bedrijfsafval. Als de gemeente dit voor u doet, moet u reinigingsrecht betalen. In sommige gemeenten is dit recht een vast bedrag voor een beperkte hoeveelheid. Andere gemeenten bepalen de
hoogte van het bedrag aan de hand van uw sector en het aantal medewerkers. U kunt niet in iedere
gemeente uw bedrijfsafval laten ophalen. In dat geval moet u een contract afsluiten met een erkende afvalinzamelaar.
Reinstatement clause – Clausule in gebruik in sommige takken van verzekering, waar de verzekeringsvoorwaarden inhouden dat de verzekerde som ten gevolge van een schadebetaling met het
bedrag daarvan wordt verminderd. De clausule bepaalt dat het schadebedrag automatisch wordt
bijverzekerd per schadedatum, al dan niet tegen bijbetaling van premie.
Reinstatement, automatic clause – Zie ‘Bijdekkingsclausule’, ‘Reinstatement clause’.
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Reinsurance – Zie ‘Herverzekering’.
Reinsurance commission – Zie ‘Ceding commission’.
Reinsured – Zie ‘Cedent’.
Reinsurer – Zie ‘Herverzekeraar’.
Re-integratie – Re-integratie is terugbrengen van door ziekte uitgevallen werknemers in het arbeidsproces. Zie ook ‘Managed care’.
Reisannuleringverzekering – Zie ‘Annuleringsverzekering’.
Reisbagageverzekering – Een reisbagageverzekering dekt, doorgaans als onderdeel van de reisverzekering de schade aan reisbagage opgetreden tijdens reizen en verblijf op de tijdelijke plaats van bestemming. Bij deze verzekering worden de reparatiekosten of de vervangingswaarde van de bagage
vergoed wegens verlies of schade als gevolg van alle van buitenkomende onheilen.
Reisongevallenverzekering – Een verzekering, die doorgaans als onderdeel van de reisverzekering
dekking biedt, als regel in de vorm van een kapitaalsuitkering, wegens dood of blijvende invaliditeit
door een ongeval, dat aan de verzekerde is overkomen op reis of tijdens het verblijf op de tijdelijke
plaats van bestemming.
Reisroute – Voordat je een verre reis gaat maken zet je eerst een route uit, tenzij je op-goed-geluk
vertrekt en wel ziet waar je uit komt. Een reis met een duidelijk doel vereist een goede planning. Je
zoekt de tussenstations op en kijkt hoe je van het ene station bij het andere kunt komen. De invulling
met de tijdstippen van vertrek en aankomst komen later. Zij zijn van ondergeschikt belang en kunnen
in het laatste stadium ingevoerd worden. Datzelfde geldt voor het oplossen van vraagstukken. Eerst
moet je een planning maken, waarin je vaststelt langs welke tussenresultaten je de uitkomst berekenen moet. Dat is het oplossingspad waarin je later de getallen plaatst die tot de concrete uitkomst
moeten leiden. De kunst is dus om het oplossingspad van een vraagstuk te ontdekken. Daarvoor
moet je eerst een analyse van het probleem uitvoeren.
Reisverzekering – Een verzekering die de verzekerde dekking biedt tegen een aantal uiteenlopende
risico's die samenhangen met een reis en het verblijf op de tijdelijke plaats van bestemming' Verzekerd kunnen worden de risico's van ongevallen, medische kosten (voor zover er geen dekking is
krachtens de zorgverzekering), transportkosten van het stoffelijk overschot bij overlijden van de verzekerde tijdens de reis, extra kosten wegens in de polis genoemde onvoorziene gebeurtenissen
(waaronder overlijden van meeverzekerde gezinsleden, terug naar huis roeping wegens ernstig ongeval, ziekte of overlijden van niet meeverzekerde familieleden, noodzakelijk langer verblijf wegens
natuurrampen), schade aan de bagage en, als optie, verlies van geld e.d. De reisverzekering wordt
soms afgesloten voor een specifieke reis, maar steeds vaker wordt ook een doorlopende reisverzekering gesloten, die alle reizen dekt gedurende de verzekeringstermijn. Sommige maatschappijen maken onderscheid tussen de vakantiereisverzekering en een zakenreisverzekering.
Reizende handel – Zie ‘Ambulante handel’.
Rekening courant – 1) Afspraak met de bank om een girorekening aan te houden waar dagelijks bedragen bijgeschreven of overgeschreven kunnen worden. Eventueel krijgt de rekeninghouder het
recht om tot een bepaald bedrag krediet op te nemen (c.q. rood te staan). Iemand kan zijn saldo ook
veranderen door chartaal geld te storten of weer op te nemen. 2) Idem, maar dan alleen voor zover
het gaat om een lening die dagelijks afgelost en weer opgenomen kan worden. 3) Post op de creditzijde van de balans die aangeeft hoe groot de omvang van de opgenomen lening in rekening courant
bij de bank is [euro] {Bedrijfsadministratie}. Synoniem: lopende rekening.
Rekeningenstelsel – Een geheel van doelmatig gekozen en logisch geordende grootboekrekeningen.
Rekenkamer – Een orgaan (commissie) dat de uitgaven van de regering controleert en hier jaarlijks
verslag van doet.
Rekenkundig gemiddelde – Zie ‘Gemiddelde’ of ‘Centrale tendentie’.
Rekenkundige benadering – Een aanpak waarbij het oplossingspad expliciet alle tussenstappen vermeldt, die tijdens de berekening gevolgd worden. Deze aanpak vereist meer bedrijfseconomisch inzicht dan de wiskundige benadering. Dit blijkt vooral bij contraire vraagstukken, waar alle tussenUitgeverij Streutker
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stappen in omgekeerde volgorde berekend moeten worden. Met uitzondering van de breakevenanalyse volgen praktisch alle vraagstukken de rekenkundige benadering. Vraagstukken die kengetallen berekenen zijn natuurlijk ook uitgezonderd, want die zijn gebaseerd op formules.
Rekenrente – Verondersteld rendement dat de levensverzekeraar hanteert bij de premieberekening.
Rekenschap – De eis inzake het aan hogere bevoegdheden rapporteren, in hoeverre iemand aan
diens verantwoordelijkheden ten aanzien van kwantiteit, kwaliteit, tijd en kosten heeft voldaan.
Rekenvergoeding – Een rekenvergoeding is een vergoeding voor het calculatiewerk van een aannemer bij een offerte. Het is verstandig om vóór een offerte wordt uitgebracht schriftelijk vast te leggen dat er geen kosten in rekening worden gebracht voor het calculatiewerk en voor de offerte.
Rel=nofollow – rel="nofollow" is een speciale tag die aan een link toegevoegd kan worden met als
doel het doorgeven van Pagerank te voorkomen. De tag werd in januari 2005 door Google geintroduceerd om link- en commentspam terug te dringen. De belangrijkste reden om deze tag toe te voegen
is om spam terug te dringen. Veel weblogs en forum sites hebben last van linkspammers. Door standaard aan iedere link deze tag toe te voegen zullen de geplaatste links geen waarde meer hebben
voor de zoekmachines en dus ook zinloos worden voor spammers.
Relatie distributiedoelstelling / marktaandeeldoelstelling – De distributiedoelstelling verkrijgbaarheid is kwantitatief te relateren aan de marketingdoelstelling marktaandeel volgens de volgende
formule: marktaandeel = numerieke distributie x selectie-indicator x gemiddeld omzetaandeel of: =
gewogen distributie x gemiddeld omzetaandeel.
Relatief marktaandeel – Het marktaandeel in verhouding tot het marktaandeel van de grootste concurrent. Zie ‘Boston matrix’.
Relatief marktbereik – Indicatie voor de grootte van de distribuerende winkels. Zie ‘Selectieindicator’.
Relatiekeuze – Keuze van relaties die voor persoonlijke verkoop van het product in aanmerking komen. Zie ‘Selectieve distributie’.
Relatiemarketing – Zie ‘Structurele relatie’.
Relatieve cumulatieve frequentie – Geeft gecumuleerd aan welk deel van de waarneming t/m een
bepaalde klasse voorkomt.
Relatieve frequentie – In statistiek: het percentage der waarnemingen dat in een bepaalde klasse
valt.
Relatieve frequentieverdeling – Zie ‘Frequentieverdeling’.
Relatieve overvloed – Situatie waarbij meer geproduceerd wordt, dan de gezamenlijke afnemers
kunnen afnemen.
Relatieve schaarste – Begrip uit de algemene economie. Hiermee wordt bedoeld: de hoeveelheid
goederen in verhouding tot de behoefte eraan. Een product dat in grote mate beschikbaar is, kan
toch relatief schaars zijn en omgekeerd, hetgeen in de prijs tot uitdrukking komt. Situatie waarbij de
meeste afnemers nog veel onbevredigde behoeften hebben. Zie ook ‘Prijsmechanisme’.
Relativiteitsbeginsel – Bij een overtreding van een bepaalde norm (wetsbepaling) ontstaat alleen
een schadevergoedingsverplichting wanneer de betreffende norm de bedoeling had het getroffen
belang te beschermen. Artikel 6:163 Burgerlijk Wetboek bepaalt hieromtrent: 'Geen verplichting tot
schadevergoeding bestaat, wanneer de geschonden norm n¡et strekt tot bescherming tegen de
schade die de benadeelde heeft geleden'. Men spreekt in dit verband over de 'aanwezigheid van
relativiteit'. De aanwezigheid van,Relativiteit, is een van de vereisten voor het bestaan van een onrechtmatige daad. Een alternatieve benaming is 'Schutznormtheorie'.
Rellen, relletjes of opstootjes – Een op 2 november 1981 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank in Den Haag gedeponeerd molestbegrip: incidentele geweldmanifestaties Zie ook ‘Molest’.
Reminder – Herinneringsreclame of brief als men niet op een actie heeft gereageerd (komt voor bij
direct mail).
Remplace vraag – Zie ‘Vervangingsvraag’. Zie ‘Vraag’.
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Remuneratie (Anglicisme) – Letterlijke vertaling van ‘remuneration’, dat vergoeding, beloning of
honorering betekent. In feite gebruikt men het als term voor ‘remuneration package’ dat beloningspakket betekent. Het gaat doorgaans om vergoedingen per vergadering, vaste vergoedingen op jaarbasis, aandelentoekenning, opties op aandelen en dergelijke voor het bestuur en/of de Raad van
Commissarissen van een NV. Een remuneratie is dus iets heel anders dan een honorarium.
Rendabel – Winstgevend.
Rendement – Bij rendement gaat het altijd om een verhouding tussen een bedrag dat je ergens in
belegt en de vergoeding die je voor deze belegging krijgt. De verhouding wordt meestal uitgedrukt in
een percentage, waarbij de vergoeding boven de teller staat en het belegde bedrag in de noemer.
Maar er zijn variaties in de invulling van deze formule. 1) Verhouding tussen het uitgekeerde dividend [in euro per jaar] en de beurskoers op het moment van beleggen, x 100% [% per jaar] {Financiering}. 2) Verhouding tussen de som van het uitgekeerde dividend en de behaalde koerswinst (of verlies) [in euro per jaar] en de beurskoers op het moment van beleggen, x 100% [% per jaar] {Financiering}. Synoniem: TSR (Total Shareholder Return). 3) Verhouding tussen het uitgekeerde dividend
[in euro per jaar] en de beurskoers op 1 januari, x 100% [% per jaar of periode]. Dit geldt met name
als de belegging al lang geleden is gebeurd {Financiering}. 4) Verhouding tussen de som van het uitgekeerde dividend en de behaalde koerswinst (of -verlies) [in euro per jaar] en de beurskoers op 1
januari, x 100% [% per jaar of periode]. Dit geldt met name als de belegging al lang geleden is gebeurd {Financiering}. 5) Verhouding tussen het uitgekeerde dividend [in euro] en de beurskoers op
het moment van beleggen, x 100% [%]. Dit geldt met name bij speculeren en bij de vergelijking van
twee beleggingsmogelijkheden {Financiering}. 6) Verhouding tussen de som van het uitgekeerde
dividend en de behaalde koerswinst (of -verlies) [in euro] en de beurskoers op het moment van beleggen, x 100% [%]. Dit geldt met name bij speculeren en bij de vergelijking van twee beleggingsmogelijkheden {Financiering}. Zie ‘Rentabiliteit’.
Rendement op investeringen – Eng.: Return on investment, afgekort Ral. Winst als percentage van
het totaal geïnvesteerde vermogen.
Rendementseis – Het percentage dat de bedrijfsleiding minimaal wil behalen op het vermogen dat in
de onderneming is geïnvesteerd.
Rendementsindex – Ook ‘Rentabiliteitsindex’. Formule ter bepaling van de winstgevendheid van de
schapruimte voor een product in de winkel. De formule luidt: brutowinst x omzetsnelheid schaplengte in cm x 100.
Rendementsmethode (rate of return pricing) – De verkoopprijs wordt bepaald door de kosten per
eenheid product met een zodanige winstopslag te verhogen, dat een bepaald rendement op de investeringen wordt verkregen.
Rendementswaarde – 1) Contante waarde van de toekomstige dividendstroom. 2) Contante waarde
van de te verwachten dividendstroom plus de koerswijzigingen van de aandelen. 3) Contante waarde
van de te verwachten opbrengsten van roerende of onroerende zaken. Synoniem: bruto rendementswaarde. 4) Contante waarde van de te verwachten opbrengsten minus de lasten van roerende
of onroerende zaken. Synoniem: netto rendementswaarde.
Renseigneringsplicht – De o.a. voor schade- en levensverzekeraars geldende verplichting om de belastingdienst te voorzien van voor de belastingheffing relevante informatie met betrekking tot belastingplichtigen.
Rentabiliteit (1) – 1) Winstgevendheid. 2) Rentabiliteit op het eigen vermogen (REV) bij een BV of
NV: nettowinst / eigen vermogen x 100%. 3) Rentabiliteit op het eigen vermogen (REV) bij een eenmanszaak: (nettowinst - ondernemersloon) / eigen vermogen x 100%. 4) Rentabiliteit op het totale
vermogen (RTV) bij een BV of NV: (nettowinst + interest vreemd vermogen) / totale vermogen x
100%. Alternatieve formulering van RTV bij een BV of NV: bedrijfsresultaat / totale vermogen x 100%.
5) Rentabiliteit op het totale vermogen (RTV) bij een eenmanszaak: (nettowinst + interest VV - ondernemersloon) / totale vermogen x 100%. In alle gevallen blijft de winst van het lopend boekjaar
buiten het bedrag van het eigen vermogen dat in de noemer is opgenomen, zodat een vergelijking
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mogelijk is met geld dat op een bank is gezet en een interestvergoeding krijgt. Als dat niet zo zou zijn,
gebeuren er vreemde dingen. Voorbeeld: Zet 1000 euro op de bank en als je op het eind van het jaar
100 euro vergoeding krijgt, heb je een rendement van 10%. Stop 1000 euro in je eigen zaak, behaal
een vergoeding van 100 euro en je krijgt een lagere rentabiliteit als je de behaalde winst in de noemer opneemt: 100 euro/ (1/2 x (1000 + 1100) euro) = 9,5%.
Rentabiliteit (2) – De winstgevendheid op het geïnvesteerde vermogen. Dit kan het eigen vermogen,
het vreemd vermogend en het totaal vermogen zijn. De rentabiliteit eigen vermogen (REV) is de verhouding tussen de nettowinst en het eigen vermogen, de rentabiliteit vreemd vermogen (RVV) de
verhouding tussen de rente vreemd vermogen en het vreemd vermogen, de rentabiliteit totaal vermogen (RTV) is de verhouding tussen nettowinst + rente VV en totaal vermogen.
Rentabiliteitsindex – Zie ‘Rendementsindex’.
Rentabiliteitsoptimum – Productieomvang waarbij MO=MK, dus waar de ondernemer maximale
winst heeft.
Rentabiliteitswaarde – Schatting van de waarde van een onderneming op basis van de rentabiliteit
[euro] {Externe Verslaggeving en Financiële Rekenkunde}. Deze waarde kan afwijken van de beurswaarde, de intrinsieke waarde, de nettovermogenswaarde en de verwervingsprijs van een deelneming.
Rente – 1) Vast bedrag dat met regelmatige tussentijden op afgesproken tijdstippen wordt uitbetaald
[euro] {Financiering}. 2) Vergoeding voor het lenen van geld gedurende een bepaalde periode [euro/periode]. De vergoeding kan vooraf verrekend worden (dan spreekt men ook van disconto {Financiering}) of achteraf (dan spreekt men van interest {Bedrijfsadministratie en Interne Verslaggeving}).
Rentebaten – Werkelijke rente die ontvangen moet worden voor uitgeleend geld, toegerekend aan
een periode [euro/periode] {Externe Verslaggeving}. Kijk voor een toelichting bij: bedrijfseconomische-modellen.nl.
Rentebedenktijd – Bij aanvang van veel hypotheken heeft men gedurende één of twee jaar
de mogelijkheid om te bepalen op welk moment de rente voor een nieuwe periode wordt vastgezet.
In sommige gevallen is er ook rentebedenktijd steeds vanaf één of twee jaar voordat een rentevastperiode verloopt.
Rentedatum – De eerste dag waarop een bedrag dat bij de bank is gestort een rentevergoeding ontvangt. Dit kan een of een paar dagen na de boekingsdatum zijn. Synoniem: valuta.
Rentefactor – Vermenigvuldigingsgetal dat bestaat uit het getal 1 plus het rentepercentage gedeeld
door 100 [perunage per periode] {Financiële Rekenkunde}. Dus als de rentevoet 6% is, dan is de interestfactor (1 + 6/100 =) 1,06. Synoniem: interestfactor.
Rentefixatieperiode – Een rentefixatieperiode noemt men ook wel rentevastperiode. De rente wordt
bij het afsluiten van een hypotheek voor een bepaalde periode vastgezet, bijvoorbeeld vijf of tien
jaar.
Rentegarantie – Een rentegarantie is een hypotheekofferte waarin de aangeboden rente voor een
bepaalde periode wordt gegarandeerd, zonder dat bekend is om welke woning het gaat. Dit wordt
officieel een rentegarantie genoemd.
Renteherziening – Op het moment dat de afgesproken rentevastperiode afloopt stuurt de geldverstrekker een voorstel om de hypotheek te verlengen. Dit voorstel wordt een renteherziening genoemd en hierin staat de rente van dat moment.
Rentelasten – Werkelijke rente die over het vreemde vermogen betaald moet worden, toegerekend
aan een periode [euro/periode] {Externe Verslaggeving}. Synoniemen: betaalde rente {Jaarverslagen}; interestlasten {Bedrijfsadministratie}; interest vreemd vermogen {Bedrijfsadministratie}; interestkosten {Financiering}; werkelijke interestkosten {Interne Verslaggeving}.
Rentemarge – Het verschil tussen de debetrente en creditrente is de rentemarge. Deze rentemarge
is de voornaamste bron van inkomen voor een bank.
Rentemiddeling – Rentemiddeling is het vaststellen van een nieuw rentepercentage door het rentepercentage van de voorgaande hypotheekperiode op te tellen bij het nieuwe (dag)rentepercentage
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en beide (gewogen) te delen. Deze rentemiddeling vindt vaak plaats bij een hypotheekverhoging
voor een verbouwing of bij verhuizing.
Renteopslag – Een renteopslag is een opslag op de normale rente als er meer wordt geleend dan
75% van de executiewaarde van de woning. Meestal is de opslag hoger naarmate meer wordt geleend ten opzichte van de genoemde grens van 75%. De opslag is niet van toepassing op hypotheken
met Nationale Hypotheek Garantie.
Renteswap – Overeenkomst tussen twee partijen om afspraken over de rente op een lening uit te
wisselen, bijvoorbeeld een variabele rente op een lening omwisselen voor een vaste rente. Als beide
partijen er belang bij hebben kan dat zonder verdere onderlinge vergoeding. Als een partij belang
heeft en de ander is bemiddelaar, dan zal de bemiddelaar een vergoeding vragen voor zijn diensten.
Rentevastperiode – De hypotheekrente wordt bij het afsluiten van de hypotheek voor een bepaalde
periode overeengekomen (bijvoorbeeld 5 of 10 jaar). Na deze rentevaste periode wordt de rente op
de renteherzieningsdatum aangepast aan de dan geldende rentestand, voor een nieuwe door u te
kiezen periode.
Renteverlies tijdens de bouw – Na passeerdatum ontstaat in de regel het zogenaamde 'renteverlies
tijdens de bouw'. Na het passeren van de hypotheek boekt de notaris de gehele hypotheek naar een
nieuwbouwdepot over. Uit dit nieuwbouwdepot worden de facturen van de aannemer betaald. Het
percentage voor de rentevergoeding over het nieuwbouwdepot is meestal gelijk aan het debetpercentage dat in rekening wordt gebracht voor de hypotheek. Doordat het nieuwbouwdepot gedurende de bouw steeds kleiner wordt, is de rentevergoeding ook steeds lager. Daarentegen blijft de debetrente wel constant. Hierdoor ontstaat het renteverlies tijdens de bouwperiode. Dit renteverlies
kan worden meegefinancierd door middel van een hogere hypotheek. Dit is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De lening waarmee het renteverlies tijdens de bouw wordt betaald is een box 3lening. De over deze schuldcomponent betaalde rente is niet aftrekbaar. Het renteverlies tijdens de
bouw zelf is wel aftrekbaar (als deze tenminste betrekking heeft op een periode na de koop). Vaak
wordt een bedrag van 3% tot 6% van de stichtingskosten aangehouden voor renteverlies.
Rentevoet – Het ‘percentage per periode’ dat in berekeningen waarin de rente een rol speelt, wordt
meegenomen [% per periode] {Financiële Rekenkunde}. De rentevoet is de basis voor de rentefactor.
Synoniem: interestvoet.
Rentevrijstelling – In het geval van een rentevrijstelling hoeft u over een bepaald bedrag aan ontvangen rente geen belasting af te dragen.
Renunciatie – Het doen van afstand van een recht. Zo wordt bij diverse verzekeringsvormen (brand-,
machinebreuk-, computerverzekeringen) gerenuncieerd aan artikel 249 Wetboek van Koophandel
(NBW 7.17.2.8)' dat de verzekeraar het recht geeft om schade, die voortvloeit uit eigen gebrek of uit
de aard en de natuur van de verzekerde zaak, niet te vergoeden. Soms is ook sprake van 'beperkte
renunciatie'. In dat geval doet' de verzekeraar gedeeltelijk afstand van zijn recht, bijvoorbeeld conform voornoemd artikel 249. Praktisch houdt 'beperkte renunciatie aan artikel 249' in dat schade
door van eigen gebrek wel wordt vergoed met uitzondering van de schade aan het onderdeel waarin
het eigen gebrek is ontstaan. Zie ook ‘Renunciatieclausule’.
Renunciatieclausule – Onder het oude verzekeringsrecht was de term renunciatieclausule min of
meer een synoniem voor de clausule waarin de verzekeraar afstand doet van een beroep op art. 249
van het Wetboek van Koophandel - de clausule dus, waardoor in feite brandschade door een eigen
gebrek of uit de aard of natuur van de verzekerde zaak zelf toch wordt meeverzekerd.
Repeat buy – Zie ‘Herhalingsaankoop’.
Repeat purchase – Zie ‘Aankoop’.
Replicatieonderzoek – Onderzoek waarbij bij verschillende personen op verschillende tijdstippen
informatie m.b.t. dezelfde vragen wordt ingewonnen.
Representatie – Kort en kernachtig: ‘Iets staat voor iets anders’. Elk vraagstuk is een afspiegeling van
een situatie uit de praktijk en komt tot stand door veel details weg te laten. Het is niet de praktijk zelf
en kan dat ook niet zijn.
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Representatief – Letterlijk: vertegenwoordigend. Een steekproef is representatief als hij een goede
afspiegeling is van de populatie waaruit hij getrokken is.
Representative – Engelse term voor vertegenwoordiger of verkoper.
Representativiteit – Een steekproef moet representatief zijn. Representativiteit wordt verkregen
wanneer: 1) alle elementen van de populatie een gelijke kans hebben in de steekproef te worden
opgenomen; 2) de mate van ongelijkheid in de kansen voor de verschillende groepen elementen
nauwkeurig bekend is ingeval het vorige punt niet opgaat (selecte steekproef, scheve steekproef); 3)
de steekproef wordt getrokken uit de populatie waarover men een uitspraak wil doen.
Repressie – De daadwerkelijke bestrijding en bestraffing van misdrijven door politie en justitie.
Repricing (Anglicisme) – Repricing staat voor de herwaardering van opties op aandelen uit het eigen
bedrijf in situaties waarin de beurskoers aanzienlijk gedaald is onder de uitoefenprijs door oorzaken
die buiten de invloed van een directie liggen {Externe Verslaggeving}. Er zijn drie vormen waarin de
herwaardering kan plaatsvinden: option swap, option regrant en godzilla grant.
Reproductiewaarde – Het bedrag dat nodig is om een zaak opnieuw te vervaardigen.
Republiek – Een regeringsvorm waarin het staatshoofd een door het volk gekozen persoon is, die in
die functie blijft gedurende een aantal jaren, meestal noemen we zo iemand een president.
Reputatieverzekering – Verzekering voor bedrijven die te kampen kunnen krijgen met de problematiek van het noodgedwongen terughalen uit de markt van levensmiddelen of andere producten die
verdacht worden van de aanwezigheid van een negatieve eigenschap zoals gevaar voor de volksgezondheid of letselschade e.d.
Reputation Management – Reputation Management is het managen van je reputatie. Op het internet is dit bekend als Online Reputation Management (ORM) met als subtak Search Engine Reputation
Management voor het monitoren en bijsturen van bedrijfs-, product- of persoonsnamen in de zoekresultaten (SERP's). Zie ORM en SERM voor meer specifieke informatie.
Res Integra – Reducing early school leaving by integrated approach: een project waarin scholen en
organisaties uit zes Europese landen samenwerken om het voortijdig schoolverlaten in het beroepsonderwijs terug te dringen. Kern van het project is het uitwisselen van good practices tussen de landen.
Resale loss – Zie ‘Niet opnemen van documenten (Risico van -)’.
Research – Ned.: Onderzoek. Term die in de praktijk veel wordt gebruikt voor marktonderzoek (is
eigenlijk marketing research) en voor technische research (is: Research and Development of R&D).
Researchkartel – Dit is een samenwerkingsvorm tussen oligopolisten, waarbij men afspraken maakt
over gezamenlijk onderzoek. Zie eventueel ook andere kartelvormen.
Reserve – Balanspost die deel uitmaakt van het eigen vermogen van een onderneming. Bronnen
waaruit de reserves kunnen ontstaan zijn: reservering van de winst, agio bij de plaatsing van aandelen, herwaardering van activa, wettelijke reserves, statutaire reserves en overige reserves. Deel van
het eigen vermogen van de onderneming, onder andere ontstaan door winstinhouding of door herwaardering van de activa. Misconceptie: voorziening. Zie ook ‘Balans’, ‘Egalisatiereserve’, ‘Premiereserve’, ‘Schadereserve’.
Reserveadres – Indien bij een huisenquête het geplande adres niet kan worden bezocht, moet het
een tweede keer worden geprobeerd. Heeft de onderzoeker na enkele malen nog geen succes gehad
of kan het desbetreffende adres niet worden bezocht (bijvoorbeeld winkel zonder woonhuis), dan
moet het reserveadres worden bezocht. Dit kan het volgende adres van de lijst zijn, maar ook een
vaste variant, bijvoorbeeld vijf huizen verder. Zie ‘Random walk methode’.
Reservefonds – Een reservefonds is een fonds met bijdragen van bijvoorbeeld appartementseigenaren voor toekomstige uitgaven, zoals voor onderhoudswerkzaamheden.
Reserveringsruimte – De mogelijkheid die je kunt hebben om een bedrag dat je stort voor een lijfrenteverzekering een lijfrentespaarrekening of een lijfrentebeleggingsrecht in aftrek te brengen op in
inkomen vanwege een pensioentekort dat je in voorgaande jaren hebt opgelopen. De reserveringsruimte is een optelsom van de jaarruimtes die je in de afgelopen 7 jaar niet hebt gebruikt.
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Residuwaarde – Waarde van een machine aan het eind van de economische levensduur voordat de
uitgaven voor de sloop er vanaf getrokken worden. Na aftrek van de uitgaven voor sloop is er sprake
van de restwaarde.
Resiliatie – Ontbinding van een contract. Zie ook ‘Opzegging’.
Respijtdagen – De respijtdagen zijn de dagen, na de datum waarop de premie verschuldigd is geworden, gedurende welke de dekking van de verzekering nog van kracht blijft, ook al is de verschuldigde
premie nog niet aan de verzekeraar voldaan. Zij vormen de respijttermijn. Bij de meeste verzekeringen geldt een respijttermijn van 30 dagen. Wanneer de premie na de respijttermijn nog niet is betaald wordt de dekking in beginsel opgeschort.
Respondent – Ondervraagde, degene die de vragen heeft beantwoord.
Respons (1) – De mate waarin verzonden vragenlijsten worden terugontvangen. Geldt uiteraard bij
schriftelijk onderzoek. Uitgedrukt in een percentage van alle verzonden vragenlijsten.
Respons (2) – Uit het mentale verwerkingsproces vloeit een respons voort: kopen of niet kopen. Reactie op een stimulus.
Restantwaarde – De waarde, die de verzekerde objecten nog hebben nadat een evenement tot
schade aan deze objecten heeft geleid. De schadevergoeding van de verzekeraar bestaat uit de
waarde van de objecten vlak voor de schadegebeurtenis (rekening houdend met het in de polis gehanteerde waardebegrip) onder aftrek van de restantwaarde.
Restitutie – Terugbetaling van premies, waarop de verzekerde recht heeft wanneer de verzekering
geheel of gedeeltelijk vervalt of nietig wordt, mits de verzekerde te goeder trouw was en voor zover
de verzekeraar geheel of gedeeltelijk geen risico heeft gelopen.
Restitutie – Zie ‘Premierestitutie’.
Restitutieverzekering – Een restitutieverzekering is een verzekering waar u op basis van originele
nota's de gemaakte ziektekosten geheel of gedeeltelijk krijgt vergoed (na aftrek van het eventuele
bedrag van het eigen risico). Dit in tegenstelling tot een naturaverzekering waarbij u wettelijk aanspraak heeft op zorg. In de nieuwe zorgverzekering kunt u kiezen voor een naturaverzekering of restitutieverzekering.
Restorno – Zie ‘Premierestitutie’.
Restschuld – 1) Een bedrag aan openstaande schulden nadat het onderpand van de lening is verkocht, meestal gaat het om een hypothecaire lening. 2) Het restant van een schuld (c.q. verplichting
tot betalen) die nog open staat.
Reststroom – De reststroom is dat gedeelte van de afvalstroom van particulieren, instellingen en
bedrijven dat overblijft nadat alle bruikbare en recyclebare afvalstromen uit de hoofdstroom zijn
genomen. Bij particulieren is de reststroom datgene dat overblijft nadat de gangbare afvalstromen
(glas, blik, metaal, oud papier, gft en lompen) uit de hoofdstroom genomen zijn.
Restwaarde (1) – 1) Waarde van een machine (duurzaam productiemiddel - DPM) aan het eind van
de economische levensduur voordat de uitgaven voor de sloop er vanaf getrokken worden. Beter zou
zijn om hier te spreken van de residuwaarde. 2) Waarde van een machine aan het eind van de economische levensduur nadat de uitgaven voor de sloop er vanaf getrokken zijn.
Restwaarde (2) – Waarde van een zaak (bv. motorvoertuig) na een (veelal ernstige) schade. Zie ook
‘Sloopwaarde’, ‘Wrakwaarde’.
Restzetel – Zetel die overblijft nadat de stemmen door de kiesdeler zijn gedeeld, deze reststemmen
(stemmenoverschot) zijn dan vaak nog goed voor een of meerdere zetels.
Resultaat – 1) Winst of verlies dat in een bepaalde periode is behaald [euro/periode] {Externe Verslaggeving}. Synoniemen: bedrijfsresultaat {Interne Verslaggeving}, perioderesultaat {Bedrijfsadministratie}. 2) Verschil tussen het budget en de feitelijke uitkomst van een proces, zoals prijs- efficiëntieof bezettingsresultaat [euro/periode] {Kostencalculatie}.
Resultaatgerichtheid – Zich ondanks problemen, tegenslag, tegenwerking of afleidingen blijven richten op het bereiken van het doel. In staat de focus op het doel te houden. Houdt constant vernieuwingen wat betreft optimalisatie van resultaten in het oog. Dus: gericht op effectief handelen en het
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op tijd leveren van afgesproken werk. Gedragsbeschrijvingen: a) Levert resultaten binnen de afgesproken tijd. b) Werkt doelgericht en efficiënt, laat zich niet afleiden. c) Maak taken waaraan hij begint ook af. d) Houdt zich aan afspraken.
Resultatenrekening (1) – 1) Overzicht van de omzet in een periode en de posten die daarop in mindering komen omdat ze samenhangen met het behalen van die omzet (Interne Verslaggeving}. Synoniemen: winst en verliesrekening {Externe Verslaggeving}, verlies en winstrekening {Bedrijfsadministratie}. 2) Overzicht van baten en lasten {Externe Verslaggeving }.
Resultatenrekening (2) – Een overzicht dat de oorzaken aangeeft waardoor het eigen vermogen in
een bepaalde periode als gevolg van bedrijfsactiviteiten is toegenomen respectievelijk afgenomen.
Ook wel winst-/verliesrekening genoemd): de resultatenrekening met de toelichting geeft getrouw,
duidelijk en stelselmatig de grootte van het resultaat van een periode en zijn afleiding uit de posten
van baten en lasten weer (meestal brutowinst – kosten = nettowinst). Zie ook ‘Verlies- en winstrekening’.
Resultatentarief – Bij binnenvaartcascoverzekeringen geldt een resultatentarief: afhankelijk van de
verhouding tussen het genoten nettopremiebedrag en de betaalde en hangende schaden (over het
lopende jaar en drie daaraan voorafgaande jaren, de zogenaamde statistiekperiode) moet een toeslag op de premie worden betaald.
Retail audit – Zie ‘Store audit’ en ‘Distributie audit’.
Retail store audit – Door A.C. Nielsen BV ontwikkelde onderzoekmethode waarbij in een representatief detaillistenpanel door middel van telling de verkopen per twee maanden kunnen worden vastgesteld op basis van de formule: beginvoorraad + leveringen - retourzendingen - eindvoorraad = verkopen. De verkopen kunnen worden vastgesteld naar product, merk, verpakkingsgrootte, enzovoort.
De retail store audit is een observatiemethode: men observeert door het vaststellen van de verkopen
het koopgedrag van de consument. Voor verscheidene branches is er een index. Zie ook ‘Nielsenonderzoek’.
Retailer – Zie ‘Detaillist’.
Retailer brand – Een huismerk dat er zich niet toe beperkt een kopie te zijn van de fabrikantenmerken, maar dat zelf op zoek gaat naar een eigen positionering. Dit vertaalt zich zowel op het niveau
van het product en assortiment (kan verschillend zijn van het fabrikantenmerk) als op het niveau van
de communicatie en de merkwaarden. Dezelfde term wordt ook gebruik om aan te geven dat de
naam van een retailer (dus los van het huismerk) meer wordt dan een naam, maar eveneens echt
een merk wordt met eigen waarden en een duidelijk imago.
Retailing mix – De marketingmix van een detailhandelsonderneming.
Retaillife cycle – Veronderstelde beperkte levensduur van winkelvormen, waarin verschillende fases
zijn te onderkennen. Met de hypothese van het wheel of retailing tracht men dit patroon te verklaren en de verschillende fases inhoud te geven.
Retailmarketing – Retailmarketing is het vakgebied binnen marketing en communicatie dat zich richt
op promotie- en marketingactiviteiten voor bedrijven die actief zijn in de detailhandel. Met retail
wordt het (weder)verkopen van producten en diensten aan particulieren bedoeld. Dit gebeurt voornamelijk via traditionele winkels en webshops. Het doel van retailmarketing is het genereren van
bekendheid voor een retailer en zijn producten, om zo de verkoop te stimuleren. Via retailmarketing
kunnen nieuwe klanten worden aangetrokken, of kan product door middel van een aanbieding of
nieuwe introductie onder de aandacht worden gebracht bij bestaande klanten. Binnen retailmarketing spelen de gebruikelijke onderdelen van de marketingmix, zoals product, prijs, plaats en promotie, een centrale rol. Kenmerkend voor retailmarketing in deze mix is het belang van plaats. Een winkel op een a-locatie zal meer klanten trekken en een product dat een prominente plek in het schap
krijgt zal vaker worden verkocht. Binnen de detailhandel worden voor promotie uiteenlopende platformen toegepast. Veel winkeliers werken met een periodieke folder waarin aanbiedingen en acties
in de spotlights worden geplaatst. Hiervoor kunnen bijvoorbeeld ook televisie, radio, emailnieuwsbrieven, websites en sociale media worden ingezet. Zie ook ‘Marketingmix (6P’s)’.
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Retailmix – Ook ‘Trade relations mix’. Onderdeel van de marketingmix van de producent dat in het
kader van een tweedoelgroepenbenadering is gericht op de distributiebedrijven. Dit deel van de
marketingmix omvat in feite de 'duwelementen' van de duwdistributie, zoals marges, kortingen,
prestatiebonussen, special deals, exclusiviteit en maatregelen die de productiviteit van de distributiebedrijven bevorderen (omdozen, voorprijzen).
Retentie (1) – Door de wet aan een schuldeiser toegekend recht om zaken die hij van de schuldenaar
onder zich heeft, onder zich te houden totdat de schuld ten volle aan hem is voldaan.
Retentie (2) – Het deel van het risico, dat de verzekerde voor eigen rekening neemt. Het begrip
wordt vooral gebruikt in de sfeer van de herverzekering, waarbij de "retentie" bestaat uit het gedeelte van de door de directe verzekeraar geaccepteerde verzekeringen, dat niet is herverzekerd en dat
daarom voor zijn risico blijft. Wordt ook wel 'eigen behoud' genoemd.
Retentierecht – Recht van terughouding. Door de wet aan een schuldeiser toegekend recht om zaken die hij van de schuldenaar onder zich heeft, onder zich te houden totdat de schuld ten volle aan
hem is voldaan. Het retentierecht geldt voor alle soorten overeenkomsten. Zij kan worden ingeroepen tegen een ieder. Als de eigenaar van een auto deze laat repareren en de nota niet betaalt, geeft
de garagehouder de auto niet eerder af dan dat deze betaald is. Zelfs als de auto tijdens de periode
dat deze bij de garagehouder gerepareerd of in retentie gehouden wordt, aan een ander verkocht en
in eigendom overgedragen wordt, kan de garagehouder ook tegen deze nieuwe eigenaar het retentierecht inroepen. Betreft het een vaste klant, iemand waarmee de garagehouder regelmatig betrekkingen heeft, dan mag de garagehouder het retentierecht ook inroepen met betrekking tot oude
nota’s, ook al wordt de nota van de huidige reparatie voldaan!
Retourprovisie – Het gedeelte van de door een verzekeringstussenpersoon ontvangen provisie dat
hij doorgeeft aan een klant.
Retributie (1) – Retributie is de betaling voor overheidsdiensten en is verschuldigd in verband met
het gebruik dat men er van maakt. Een voorbeeld hiervan is leges voor een bouwvergunning.
Retributie (2) – Vergoeding voor verleende diensten door de Kamers van Koophandel. Een retributie
is bijvoorbeeld de vergoeding die men moet betalen om een afschrift uit het Handelsregister te verkrijgen.
Retriever – Een stuk software die zoekmachines gebruiken om de beschikbare informatie uit de database van de zoekmachines te halen en vervolgens te serveren aan de bezoeker.
Retrocessie – (Eng.: ‘Retrocession’). Overdacht van risico door een herverzekeraar aan een retrocessionaris.
Retrocessionaris – (Eng.: ‘Rretrocessionnaire’). De accepterende herverzekeraar in een retrocessiecontract, waarbij de cederende partij bekendstaat als retrocedent.
Retrospectieve tarifering – (Eng.: ‘Retrospective rating’). Een premieberekeningssysteem, waarbij
het tarief, dat voor de verzekering in rekening zal worden gebracht, definitief wordt vastgesteld aan
het eind van de verzekeringsperiode, rekening houdend met het schadeverloop gedurende het verzekeringsjaar.
Return on Advertising Spend ratio – Return on Advertising Spend (ROAS) ratio is een percentagegetal dat de inkomsten van een advertentie versus de uitgaven voor een advertentie weergeeft. Return on ad spend is een veel gehanteerde term voor return on advertising spend. De return on advertising spend ratio is eenvoudig te berekenen door: ROAS = {(opbrengst verkoop - advertentiekosten
marketingcampagne ) / advertentiekosten marketingcampagne} × 100. Wanneer er bijvoorbeeld
1000 euro in een marketingcampagne gestoken is en de uiteindelijke een opbrengst produceert van
2500 euro, dan wordt de som als volgt: ROAS = {(2500 - 1000) / 1000} × 100 = 150 %.
Return on investment (ROI) – Financieel kengetal. Geeft aan welke opbrengst een bepaalde investering oplevert. Te berekenen door de netto-opbrengst van de investering te delen door de waarde van
de investering. Meestal drukt men dit uit in een percentage. Stel je hebt een advertentiecampagne
gehouden welke 2000 euro heeft gekost. Je opbrengst uit die campagne is 4000 euro. Dan is de ROI
200%. Zie ook ‘Return on advertising spend ratio’.
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Return on sales – Winst als percentage van de omzet.
REV – Rentabiliteit Eigen Vermogen [% per periode]. Zie ‘Rentabiliteit’. Zie ‘Kengetallen’.
Revers – Zie ‘Avarij-grossegarantie’.
Review board – Beoordelingsgroep in een reclamebureau die de door de plans board uitgebrachte
evaluatie beoordeelt en op basis daarvan beslist of men al dan niet een herzien reclameplan zal vervaardigen, dat tenslotte aan de opdrachtgever zal worden voorgelegd.
Revisietekening – Een revisietekening is een tekening waarop exact de afmetingen en het verloop
van zaken zoals leidingen achteraf worden aangegeven.
RFT – Raad van Financiële Toezichthouders
RI (Anglicisme) – Residual Income. Het is de Angelsaksische term voor overwinst [euro per periode].
RI&E – Zie ‘Risico-inventarisatie en –evaluatie’.
Rich media (1) – Een communicatiemethode die bestaat uit het gebruik van animatie, geluid, video
en/of interactiviteit met de gebruiker. Rich media uitingen worden bijvoorbeeld gemaakt met Java,
Flash etc.
Rich media (2) – In Internet Advertising betekent dit een banner die geen GIF is, maar bijvoorbeeld
een Java applet of een Flash film. Voordeel is dat de uiting veel mooier vormgegeven kan worden,
nadeel is dat de site langzamer wordt.
Ridderzaal – De zaal op het Binnenhof waarin de Koningin de Troonrede voorleest op Prinsjesdag.
Rigid cost pricing – Methode van prijsstelling. Prijs wordt vastgesteld op basis van de kostprijs + een
vaste opslag.
Rigid cost pricing – Methode van prijsstelling. Prijs wordt vastgesteld op basis van de kostprijs + een
vaste opslag.
Rijden onder invloed – Onder rijden onder invloed wordt verstaan een zodanige invloed van alcoholhoudende dranken of bedwelmende/opwekkende middelen, dat degene niet meer kan worden geacht een motorvoertuig naar behoren te besturen.
Rijdende winkel – Ambulante handelsvorm waarbij een klein assortiment producten, meestal levensmiddelen, wordt aangeboden. De klant komt in de wagen. Het verkoopsysteem is zelfbediening.
Vorm van ambulante handel. bv. de SRV-man.
Rijksbegroting – De begroting van het Rijk voor het komend jaar, zie begroting.
Rijksdienst voor het wegverkeer – Overheidsinstantie die de aan- en afmeldingen door verzekeraars
met betrekking tot WAM-verzekeringen registreert en dit bestand kan controleren met het kentekenbestand, zodat niet-verzekerde rijders kunnen worden gesignaleerd. Bij deze instantie kunnen
inlichtingen worden opgevraagd over het al dan niet verzekerd zijn van motorrijtuigen.
Rijksinkoopbureau (R.I.B.) – Inkoopbureau van de overheid.
Rijksrekenrente – De rijksrekenrente is de rente die levensverzekeringsmaatschappijen volgens de
wet moeten vergoeden over het opgespaarde bedrag van een verzekerde. Dit speelt bij een spaarhypotheek geen rol zolang de hypotheekrente hoger is dan de rijksrekenrente, omdat daar een rentevergoeding wordt aangehouden die gelijk is aan het percentage van de hypotheekrente.
Rijpheidsfase – Zie ‘Maturiteitsfase’ of ‘Volwassenheidsfase’.
Rijwielverzekering – Verzekering die dekking biedt tegen schade aan of verlies van de verzekerde
fiets door brand, ontploffing, blikseminslag, diefstal (veelal met een procentueel eigen risico) en tegen alle andere van buiten komende onheilen. De verzekering wordt vaak gesloten voor een of twee
jaar aflopend. Doorgaans worden geen fietsen geaccepteerd die ouder zijn dan een jaar, race- of
crossfìetsen en rijwielen met een nieuwwaarde boven een bepaald bedrag. Voor de grote en middelgrote steden gelden zware acceptatie-eisen, een hogere premie en hogere eigen risico's.
Risico (1) – 1) Onzekerheid met betrekking tot de waarde van activa of van toekomstige kasstromen
die voortvloeien uit het bezit van activa. 2) De kans dat de koers van een aandeel veel stijgt of veel
daalt. Het gaat dus om de beweeglijkheid (de volatiliteit) van de koers. 3) Dubbele onzekerheid met
betrekking tot de waarde van derivaten, dat wil zeggen met betrekking tot de waarde van de activa
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zelf plus de waarde van de onderliggende activa die gebruikt worden om als object voor hedging.
{Externe Verslaggeving}.
Risico (2) – Het woord risico wordt in het verzekeringswezen op diverse wijzen gebruikt. Objectief
beschouwd is een risico de kans dat positieve verwachtingen niet uitkomen, met andere woorden de
kans, dat een onheil leidt tot een ongewenst resultaat, bijvoorbeeld voortijdig overlijden, schade of
verlies. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden in zuivere en speculatieve risico's. Bij het eerste
soort risico (de ook wel 'statische risico's' genoemd) is er alleen sprake van een negatief effect (schade of verlies). Bij speculatieve risico’s is er naast het negatieve effect ook kans op een positief effect
(bijvoorbeeld winst of verlies). Deze laatste categorie risico's worden ook wel 'dynamische' of 'ondernemersrisico's' genoemd en hebben als kenmerk dat ze doelbewust genomen worden met het
doel winst te maken, maar met de kans verlies te lijden. In het algemeen zijn alleen zuivere risico's
verzekerbaar. Met het woord 'risico' worden in het verzekeringswezen evenwel ook aangeduid, het
object of belang dat aan het verzekerde gevaar onderhevig is, het gevaar waartegen verzekerd is en
de grootte van de kans dat een gevaar tot schade of verlies leidt.
Risico (3) – Kans op een negatieve gebeurtenis.
Risico partnerpensioen – Je bent zolang je deelneemt aan de pensioenregeling verzekerd tegen het
risico dat je komt te overlijden. Kom je inderdaad te overlijden, dan krijgt je partner een partnerpensioen. Wanneer de premiebetaling stopt (bijvoorbeeld bij ontslag of op de pensioendatum), dan is er
geen aanspraak op een partnerpensioen. Na een echtscheiding heeft je ex-partner geen aanspraak
op partnerpensioen. Op de pensioendatum is er geen partnerpensioen, dus je kunt dit ook niet inruilen. Wel biedt de pensioenregeling de mogelijkheid om bij ontslag en bij pensionering een deel van je
ouderdomspensioen in te ruilen voor een partnerpensioenpensioen.
Risicoaansprakelijkheid – Aansprakelijkheid voor letsel of schade die wordt toegerekend aan degene
die volgens de wet die aansprakelijkheid draagt. De schadelijdende partij hoeft in geval van risicoaansprakelijkheid niet te bewijzen dat de aangesprokene schuld heeft of dat het letsel of de schade
aan hem kan worden toegerekend krachtens de in het verkeer geldende opvattingen. Om schadevergoeding te verkrijgen behoeft de benadeelde slechts aan te tonen dat de aansprakelijkgestelde de
beweerde hoedanigheid heeft en dat hij (de benadeelde) op een bepaalde manier schade heeft geleden. Zo zijn volgens artikel 6:164 Burgerlijk Wetboek de ouders in beginsel risicoaansprakelijk voor
de daden van hun kinderen met een leeftijd tot 14 jaar, is volgens artikel 6:170 Burgerlijk Wetboek
de werkgever aansprakelijk voor de daden van werknemers en is volgens artikel 185 Wegenverkeerswet de eigenaar of houder risicoaansprakelijkheid voor letsel of schade aan niet gemotoriseerde personen of zaken. Zie ook ‘Aansprakelijklheidsleer’.
Risico-aanvaarding – Begrip, dat wordt gebruikt in de sfeer van aansprakelijkheid. Met deze term
wordt aangeduid dat de schadelijdende partij zich vrijwillig in een situatie met een verhoogd risico
begaf en zich hieraan bewust niet onttrok. Hij accepteerde aldus de kans op schade en moet deze
dan ook voor eigen rekening nemen. In de wet komt het begrip 'risicoaanvaarding' niet voor en de
jurisprudentie gaat in voorkomende gevallen uit van het ontbreken van aansprakelijkheid bij de
schadetoebrengende partij c.q. eigen schuld van het slachtoffer.
Risico-adres – Het in de polis genoemde adres waar de verzekerde zaken zich in de regel bevinden. In
beginsel is er alleen verzekeringsdekking wanneer de schade aan deze zaken ontstaat terwijl ze aanwezig zijn op het genoemde adres.
Risico-analyse – Een systematisch gebruik van beschikbare informatie om te bepalen hoe vaak gespecificeerde gebeurtenissen kunnen voorkomen en hoe groot de omvang is van de gevolgen van die
gebeurtenissen.
Risicobeheer – zie risicomanagement
Risicobeoordelingmodel – Hulpmiddel dat de verzekeraar in staat stelt om premiecalculaties te maken, bijvoorbeeld voor brand- en/of inbraakverzekeringen. Aan de hand van een aantal risicokenmerken (zoals constructie van de gebouwen, compartimentering, huishouding en activiteiten enzovoort) en schadepreventieve maatregelen wordt een aantal punten samengesteld. Door het totaal
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aantal punten te vermenigvuldigen met de gemiddelde risicopremie wordt de netto premie bepaald.
Vervolgens wordt de opslag voor kosten en provisie hieraan toegevoegd om tot de bruto premie te
komen. Er bestaan risicobeoordelingmodellen voor industriële risico's, opslagrisico's en winkels.
Risico-evaluatie – Het onderdeel van het risicomanagementproces, waarbij getracht wordt A) de
kans en frequentie van schadeveroorzakende gebeurtenissen zo zorgvuldig mogelijk in te schatten en
B) de potentiële omvang en potentiële variatie in omvang van de schades zo goed mogelijk vast te
stellen. Op deze wijze wordt het risico gekwantificeerd, gebruikmakend van de formule Risico = kans
x gevolg.
Risicofinanciering – Het nemen van financiële maatregelen, met behulp waarvan de financiële gevolgen van een risico, dat tot schade leidt, kunnen worden opgevangen. Verzekering is een belangrijk
instrument van risicofinanciering, maar er zijn ook andere maatregelen.
Risicogetal – 1) Getal dat aangeeft welk risico op stijging of daling van de koers van een aandeel er
zal zijn. Het geldt als een indicatie voor de mate waarin uitschieters in de koersstijgingen en koersdalingen ten opzichte van de gemiddelde koers zich hebben voorgedaan. Hoe hoger het getal, hoe groter het risico. 2) Standaarddeviatie van de koersschommelingen is de gebruikelijk term onder statistici. Financieel specialisten hebben het doorgaans over volatiliteit.
Risico-inventarisatie – Een in het kader van risicomanagement uitgevoerd onderzoek naar de potentiële oorzaken van schade, met de bedoeling te onderzoeken op welke wijze de risico's kunnen worden gereduceerd door risicomijding of het nemen van schadepreventieve of -verminderende maatregelen, dan wel na te gaan in hoeverre het wenselijk is de aangetroffen risico's te verzekeren.
Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) – In een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) beschrijft
de werkgever de risico`s voor zijn personeel en organisatie tijdens de normale dagelijkse werkzaamheden en wat u kan doen om deze te verminderen of weg te nemen. De werkgever is zelf verplicht
om te zorgen voor een correcte RI&E voor de organisatie en al het personeel. Overigens is een RI&E
al verplicht vanaf één werknemer. Bedrijven met ten hoogste 25 werknemers, die gebruik maken van
een erkend of in de CAO vastgelegd RI&E-instrument, behoeven de RI&E niet meer te laten toetsen
door een gecertificeerde arbodienst/Arbodeskundige. De inspecteurs van het SZW controleren de
RI&E. Bij overtreding volgt een waarschuwing en om alsnog te zorgen voor een RI&E. Bij herhaaldelijk
uitblijven van resultaat zal een bestuurlijke boete worden opgelegd. Bij ernstige ongelukken zal de
RI&E ook nodig zijn om te bepalen in hoeverre is voldaan aan het wegnemen van risico`s en gevaren.
Het niet hebben van een RI&E wordt in zo`n geval zwaar bestraft. Afhankelijk van de branche en de
hoeveelheid personeel gelden er regels ten aanzien van een RI&E. Op de door de overheid opgezette
website www.rie.nl kunt u precies zien waaraan u moet voldoen. De uitkomst van de RI&E wordt
verwerkt in een plan van aanpak, daarin staan alle punten die aandacht behoeven en alvast een korte beschrijving van de mogelijke oplossingen. Het plan van aanpak is een “levend” document, waarmee u gemakkelijk moet kunnen werken.
Risicoleer – Zie ‘Risicoaansprakelijkheidsleer’.
Risicomanagement – De periodieke uitvoering van een onderzoek naar de risico's die mensen, materiële en immateriële eigendommen en activiteiten bedreigen en de formulering en implementering
van een beleid waarmee deze risico's tegemoet getreden wordt. Alternatieve benamingen zijn 'risicobeheer' of 'risk management'.
Risicopremie (1) – Premie die de verzekeraar aanwendt voor de dekking van het risico dat hij heeft
overgenomen.
Risicopremie (2) – Risicopremie is een deel van de totale premie voor een meeverbonden levensverzekering, die dient om het overlijdensrisico te verzekeren. Daarnaast wordt een deel van de totale
premie aangewend om de aflossing bij elkaar te sparen (spaarpremie). Zie ook ‘Spaarpremie’.
Risicoretentie – Het bedoeld of onbedoeld aanvaarden van de verantwoordelijkheid voor schade of
verlies, dan wel het zelf dragen van de financiële gevolgen van die schade of het verlies door een
bedrijf of organisatie.
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Risicoselectie – Risicoselectie, het selecteren van verzekerden op grond van mogelijke risicofactoren,
is in de Zorgverzekeringswet niet toegestaan. De wet kent een acceptatieplicht. Dat betekent dat
zorgverzekeraars wettelijk verplicht zijn om u te accepteren mits u woont in het werkgebied van de
zorgverzekeraar. Ze mogen u op grond van uw leeftijd, geslacht of ziekterisico niet weigeren. Ook
mogen zij geen premiedifferentiatie toepassen op één van die gronden.
Risicoverzekering (1) – Benaming voor een levensverzekering die uitsluitend het risico van overlijden
dekt, bijvoorbeeld de Levenslange Overlijdensverzekering of de Tijdelijke Kapitaalverzekering bij
Overlijden.
Risicoverzekering (2) – Levensverzekering waarbij voor de verzekeraar de verplichting tot het doen
van een uitkering of een reeks van uitkeringen ontstaat, indien de verzekerde komt te overlijden vóór
de in de polis genoemde datum. Tot de risicoverzekeringen behoren onder meer de tijdelijke overlijdensverzekering, de ideaalrenteverzekering, de overlevingsrenteverzekerin.
Risicoverzwaring – Het verzekeringsrecht bevat geen wettelijke regeling voor de positie van de verzekeraar respectievelijk de verzekerde bij verzwaring van het risico. Dit brengt met zich mee dat verzekeraars een regeling in de vorm van een mededelingsplicht of een garantie zullen moeten opnemen in hun verzekeringsvoorwaarden. Zie ook ‘Bestemmingsverandering’.
RJ – Raad voor de Jaarverslaggeving. Zij formuleert richtlijnen waaraan beursgenoteerde bedrijven
moeten voldoen.
RJ-richtlijnen – De Raad voor de Jaarverslaggeving formuleert richtlijnen waaraan beursgenoteerde
bedrijven moeten voldoen met betrekking tot hun jaarverslaggeving. Sinds enkele jaren heeft de
Raad tot beleid dat de IAS (International Accounting Standards), die inmiddels zijn opgevolgd door de
IFRS (International Financial Reporting Standards) in jaar richtlijnen verwerkt worden indien deze in
de Nederlandse situatie aanvaardbaar worden geacht. Dit betekent dat de Raad probeert om de internationale ontwikkelingen af te stemmen op Titel 9 Boek 2 Burgerlijk Wetboek. Voorheen werkte
de Raad de EG-Richtlijnen uit, maar sinds de Europese Commissie van strategie is veranderd, volgt zij
de IFRS-ontwikkelingen.
RM – RM is de acroniem voor Reputation Management, zie aldaar voor meer informatie.
RMC – Regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten. Jongeren die zonder startkwalificatie de school verlaten worden gemeld bij de RMC-functie.
RMIA – Registermakelaar/registermakelaardij in assurantiën
ROAS – ROAS is de afkorting van de term 'Return on advertising spend', wat de opbrengsten afzet
tegen de investering. Zie return on advertising spend ratio voor meer informatie.
Robot – Een robot is een programmatje van zoekmachines welke het World Wide Web afzoekt naar
internetpagina's en deze opneemt in haar index. Een robot op internet is een computer die bepaalde
taken automatisch uitvoert. Een robot kan zoeken naar nieuwe informatie om de catalogus van een
zoekmachine uit te breiden of reeds bekende informatie verifiëren. Zie ‘Spider’.
Robot Tag – Een Robot Tag is een onderwater geplaatste boodschap aan de robots van de zoekmachines. In deze boodschappen kun je meegeven of een robot (zie ook Spider) een pagina wel of niet
mag indexeren en de links op een pagina wel of niet mag volgen. Zie voor meer info bij Robots metatag!
Robots Metatag – Een Robots Metatag is een onderwater geplaatste boodschap aan de robots van
de zoekmachines. In deze boodschappen kun je meegeven of een robot (zie ook Spider) een pagina
wel of niet mag indexeren en de links op een pagina wel of niet mag volgen. Het belangrijkste doel
van robots metatags is het uitsluiten of toelaten van informatie voor robots van de zoekmachines.
Uitsluiten: noindex (een pagina niet indexeren), nofollow (links niet volgen op een pagina), noarchive
(een pagina niet opnemen in cache (vb: Google cache) / archieven), etc. Toelaten: index, follow, all.
Er zijn meer tags om dingen uit te sluiten dan om toe te laten. Dit is logisch aangezien wanneer je
niets plaats de standaard functie toelaten is.
Robots no content tag – Met behulp van de robots nocontent tag kan een paginagedeelte of tekstgedeelte uitgesloten worden van indexatie door spiders, waardoor het een omgekeerde principe is
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van de comment tag. Het gaat hier niet daadwerkelijk om een tag die nocontent heet, maar om een
attribuut-waarde van een CSS-class die meegegeven kan worden aan elke willekeurige HTML tag
ofwel element. Deze class-attribuut kan aan alle elementen worden toegekend, waardoor het flexibel in gebruik is en eenvoudig is om grote tot kleinere tekstdelen uit te sluiten. Onder anderen advertenties kunnen op deze manier aan bezoekers worden getoond, zonder dat ze geindexeerd worden
door spiders. Een kanttekening van deze tag is dat op deze manier de keyword density beinvloed kan
worden. Grote delen tekst waarin een bepaald keyword, waarop men wil optimaliseren, niet voorkomt, kan men uitsluiten van robots door gebruik te maken van de robots-nocontent-class waarde.
Indien het betreffende keyword wel in de rest van de tekst voor komt, lijkt de keyword density groter
en dus wordt de indruk gewekt dat het om een relevante pagina gaat, terwijl dit niet het geval hoeft
te zijn.
Robots.txt – Robots.txt is een tekstbestand dat men kan schrijven en in de root van een webserver
kan plaatsen. Met dit bestand kan men aan zoekmachines aangeven of de pagina wel in de index
moet worden opgenomen of niet. Tevens kan men aangeven of de links gevolgd moeten worden. In
een robots.txt kan men bepaalde zoekmachines of zoekmachine-agents uitsluiten. Je kunt bijvoorbeeld hierin aangeven dat je wel door Google bezocht wilt worden maar niet door een andere zoekmachine. De robots.txt is op dit moment alleen van belang als je bepaalde pagina's wilt uitsluiten van
indexering. Toch is het voor de volledigheid verstandig om aan alle pagina's een juiste robots.txt toe
te voegen.
ROC – Regionaal opleidingencentrum. Onderwijsinstelling die middelbaar beroepsonderwijs en educatie verzorgt.
ROCE (Anglicisme) – Return on Capital Employed, ofwel Rentabiliteit Totaal Vermogen: zie rentabiliteit [% per periode].
Roc-i-partners – Een platform van ict-managers van bve-instellingen waarin informatie op het gebied
van ict wordt uitgewisseld. Daarnaast informeert het platform de Colleges van bestuur over relevante ontwikkelingen op ict-gebied. Het platform ontwikkelt ook kwaliteitsstandaarden voor het ictgebruik en onderhandelt met bedrijven over de kwaliteit en leveringsvoorwaarden van ictproducten.
Rode goederen – Goederen waarvoor consument zich een geringe koopinspanning getroost, die hij
korte tijd consumeert, die frequent gebruikt, waarvoor veel substituten bestaan. Indeling van Aspinwall. Zie ook ‘Oranje en gele goederen’.
ROE – Return on Equity, ofwel Rentabiliteit Eigen Vermogen: zie rentabiliteit [% per periode].
Roekeloosheid – In laakbaarheid aan opzet grenzende schuld.
Roerende goederen – 1) Goederen die niet spijkervast aan de grond vernageld zitten, c.q. goederen
die zichzelf kunnen verplaatsen (zoals vee) of die verplaatst kunnen worden (zoals auto’s). Dit in tegenstelling tot onroerende goederen die wel verbonden zijn aan de grond. Het onderscheid is van
belang voor de rechtspraak. Zowel roerende als onroerende goederen kunnen onderdeel zijn van de
vaste activa. 2) Renten, verbintenissen, vorderingen, aandelen, e.d. die overgedragen kunnen worden van de ene persoon op de andere. Deze roerende goederen behoren tot de vlottende activa.
Synoniem: roerende zaken.
Roerende zaken – Roerende zaken (roerende goederen) zijn alle zaken die niet onroerend zijn Onroerende goederen). Deze zaken zijn verplaatsbaar.
ROI – (Anglicisme) Return on Investment. 1) Return On Investment: Rentabiliteit op basis van het
vermogen dat in aanmerking komt voor een beloning. Leverancierskrediet en andere verplichtingen
waar geen interestvergoeding voor verschuldigd is, worden in mindering gebracht op de vlottende
activa. Zodoende is het balanstotaal kleiner dan bij de berekening van de RTV en is het percentage
dat eruit rolt dus hoger. [% per periode]. 2) Return On Investment: Rendement op een investering,
dus ook op een klein deel van de bedrijfsactiva die apart zijn genomen om deze berekening uit te
kunnen voeren. [% per periode per project]. Zie ‘Kengetallen’.
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Rol (1) – Een samenhangend pakket aan taken die door een of meer personen vervuld kan worden.
De rol van voorzitter valt formeel onder de persoon die tot voorzitter is benoemd, maar als die persoon niet goed functioneert, kan een ander (informeel) de rol van voorzitter overnemen door de
taken van de voorzitter te verzorgen. Degene die formeel tot voorzitter is benoemd, vervult de functie van voorzitter. De rol van caissière in een supermarkt kan door verschillende personen tegelijk
vervuld worden, ook door personen die op andere momenten de rol van vakkenvuller verzorgen.
Voor een organisatie is een matrix op te stellen met op de ene as de rollen die vervuld moeten worden en op de andere as de functies die ingevuld worden met personen. In de velden staan dan de
takenpakketten die enerzijds tot een bepaalde rol behoren en anderzijds binnen een functie vallen.
Rol (2) – Het gedragspatroon dat iemand heeft in een bepaalde situatie. Eenzelfde persoon kan meer
rollen vervullen: koper, beslisser, enzovoort.
Rol (3) – Het geheel van normen en verwachtingen dat men koestert jegens personen in een bepaalde situatie. Dezelfde persoon vervult meerdere rollen (vader, consument etc.).
RON – Eng.: ‘Run Of Network’. Dit is het inzetten van een campagne over alle sites die bij een Netwerk zijn aangesloten. Verdeling hiervan vindt plaats door het netwerk.
Rooilijnverzekering – Na schade aan gebouwen kan het voorkomen dat de overheid herbouw van de
gebouwen niet toestaat op (precies) dezelfde plaats, bijvoorbeeld als gevolg van geldende bestemmingsplannen. De herbouwkosten op een (enigszins) andere plaats kunnen hoger zijn dan herbouw
op precies dezelfde plaats. De verzekerde kan zich tegen dit risico beschermen door het sluiten van
een rooilijnverzekering (meestal als uitbreiding op de bestaande brandverzekering tegen premietoeslag) waaronder de extra kosten, die verbonden zijn aan herbouw op een enigszins andere plaats zijn
gedekt.
Rookluiken – Bij een brand stijgen rook en hitte naar boven; zelfs grote ruimten zijn snel geheel met
rook gevuld. De afvoer van rook kan plaatsvinden door middel van dakluiken die automatisch openen
met behulp van rookdetectieapparaten. Hierdoor kan ook de hitte ontsnappen waardoor het gevaar
van brandoverslag afneemt. Zie ook ‘Rookschotten’.
Rookschade – Als bij een brand, al dan niet in het eigen gebouw, door de rookontwikkeling niet door
de vlammen aangetaste artikelen worden beschadigd, wordt dit ook beschouwd als brandschade
(gevolg van brand), gedekt onder de polis voor die objecten. Zie ook ‘Roetschade’, ‘Schroeischade’.
Rookschotten – Verticale schotten onder het plafond waardoor wordt voorkomen dat bij een brand
de rook zich al te snel zal verplaatsen naar andere ruimten, waar geen brand woedt. De rook blijft
zodoende tussen die schotten hangen.
ROS (1) – Eng.: ‘Run-of-site’. Wanneer een advertentie alleen op één bepaalde website van de advertentieruimte verstrekker wordt getoond. Deze advertentie kan wel op verschillende plaatsen binnen
de website worden getoond.
ROS (2) – Eng.: ‘Return on Sales’. Resultaat op basis van de omzet: de verhouding tussen het resultaat voor aftrek van interest en belastingen (EBIT) en de netto-omzet. Deze breuk levert een onbenoemd getal op: [euro per periode / euro per periode], dus bijvoorbeeld 0,4.
ROTA – Raad van Orde en Toezicht voor het Advertentiewezen, die toezicht houdt op de regelen
voor het advertentiewezen, zoals opgesteld door uitgevers en erkende reclame- en adviesbureaus.
Regels o.a. de honorering van de mediadiensten van de reclamebureaus, de zgn. 15% commissieregeling.
Rotatie – Het wisselen van de volgorde van vragen of onderdelen van vragen. De ene vragenlijst is
dus anders van opzet dan de andere. Dit wordt gedaan om het effect uit te schakelen van de plaats
van de vraag in de vragenlijst. Denk bv. aan namen van periodieken etc.
Rotating banners – Hierbij wordt op een pagina een banner getoond die om de 10 seconden (of een
andere tijd) wordt vervangen door een andere banner. Hierdoor ziet de bezoeker bij bezoek aan 1
pagina diverse banners. Nadeel is wel dat als de bezoeker even weg is van zijn computer, er nog
steeds om de 10 seconden een nieuwe banner wordt geladen die wel als banner view wordt gerekend maar niet daadwerkelijk door de gebruiker wordt gezien.
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Routeplan – Van tevoren vastgelegde route die de vertegenwoordiger bij het bezoeken van zijn klanten aflegt. Voordelen van een vastgelegde route zijn gelegen in tijdwinst, waardoor meer klanten
kunnen worden bezocht, en kostenbesparing, omdat de reiskosten sterk zijn gestegen. De geringere
flexibiliteit is een nadeel dat eventueel door een zogenoemde schaduwroute kan worden opgeheven.
Routinematig aankoopgedrag (RAG) – Een vorm van consumentenbeslissingsgedrag die zich kenmerkt door een routinematig nemen van beslissingen (dus met zeer weinig verzamelen van informatie en evaluatie). Dit komt omdat het leerproces is uitgewerkt. De meningen over het product zijn,
mede door eigen koop- en gebruikservaring. Zie ‘Aankoopgedrag’.
Routing – Ned.: ‘Klantenloop’. 1) De weg die de ondervraagde door de vragenlijst moet afleggen
bijvoorbeeld bij beantwoording met ja: ga door met vraag… enzovoort. De term routing geldt ook
voor de weg die interviewers af moeten leggen om de juiste respondenten te vinden. 2) De plaatsing
en de volgorde van plaatsing van goederen in een winkel. Nederlandse term: klantenloop. 3) De weg
die de klanten door de winkel afleggen.
Roving reporter – Pseudo-koper. In feite een onderzoeker die zich in de winkel als koper voordoet en
om informatie over een product of merk vraagt. Hij maakt zich op een gegeven moment bekend aan
de verkoper/verkoopster of detaillist en geeft indien nodig informatie en verkoopargumenten.
Roy-data – Roy-data is de naam van de royementsverklaringen-data-base voor de motorrijtuigenverzekeringsmarkt. Ze bestaat sinds 1 september 2007. In het Roy-data systeem worden royementsgegevens (zoals bijv. het aantal schadevrije jaren) vastgelegd en ze kunnen geraadpleegd worden.
Deze manier van samenwerken tussen verzekeraars, heeft grote voordelen. Zo hoeft de verzekerde
bij het wisselen van verzekeraar niet meer de papieren royementsverklaring door te sturen naar de
nieuwe verzekeraar. Hierdoor blijft ook het zoekraken van een royementsverklaring tot een minimum beperkt. Alleen bij emigratie wordt nog een papieren royementsverklaring afgegeven.
Royement – Royement is de beëindiging van een verzekering door de verzekeraar, bijvoorbeeld met
inachtname van een opzegtermijn per contractsvervaldatum of in geval van een (grote) schade dan
wel bij wanbetaling door de verzekeringnemer.
Royementskosten – Bij royement van een verzekering kan soms premierestitutie worden bedongen,
maar verzekeraars behouden zich in de polis wel eens het recht voor om een deel van de restitutie,
bijvoorbeeld 25%, in mindering te brengen voor kosten.
Royementsverklaring – Wanneer een motorrijtuigverzekering wordt beëindigd ontvangt de verzekeringnemer van de verzekeraar een document waarop het aantal schadevrije jaren, dan wel het kortingspercentage en het daarmee corresponderende aantal schadevrije jaren staat vermeld. Bij het
afsluiten van een nieuwe motorrijtuigverzekering wordt door de nieuwe verzekeraar alleen een korting voor schadevrij rijden toegekend wanneer de verzekeringnemer een originele royementsverklaring kan overleggen die niet ouder is dan één jaar.
Royeren – Als uw hypotheek volledig afgelost is, dan moet deze worden verwijderd uit het hypotheekregister. Dit wordt royeren genoemd.
RSS – RSS is de afkorting voor Really Simple Syndication. RSS is text-based en maakt gebruik van het
XML format. RSS bestaat uit diverse items. Een RSS item bevat meestal minimaal een titel, een korte
samenvatting en een URL. Verder kan er van alles aan de feeds worden toegevoegd. Denk aan data,
de naam van de auteur en zelfs advertenties. RSS feeds zijn de lijsten met nieuws die in RSS gegenereerd worden. RSS feeds zijn herkenbaar door een icoon op de pagina die aangeeft dat er een RSS
feed is. Er zijn verschillende vormen van RSS zoekmachines. De meest bekende is de groep Weblog
zoekmachines. Verder zijn er nieuws zoekmachines en product zoekmachines die gebruik maken van
RSS feeds. Een voorbeeld van een RSS reader is Google Reader waarmee je RSS feeds kunt lezen,
doorzoeken en opslaan. Ook kun je browsers die RSS ondersteunen (Safari, internet explorer 7.0 en
Firefox) als RSS reader gebruiken.
RSS Feeds – RSS feeds zijn de lijsten met nieuws die in RSS (Really Simple Syndication) gegenereerd
worden. RSS feeds zijn herkenbaar door een icoon op de pagina die aangeeft dat er een RSS feed is.
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Sommige browsers zoals Safari en Firefox geven in de adresbalk aan dat er een RSS feed van een
pagina is.
RSS zoekmachines – RSS Zoekmachines zijn specifiek gericht op RSS feeds. Meestal tonen ze resultaten in de volgorde van publicatie. RSS zoekmachines zijn Specialistische zoekmachines die niet het
gehele web indexeren, maar enkel RSS bestanden. RSS zoekmachines moeten niet verward worden
met Weblog zoekmachines aangezien die een kleiner deel van het web indexeren, namelijk alleen
weblogs. RSS zoekmachines indexeren bijvoorbeeld ook advertentie sites (zoals advertentiezoeker
doet), nieuws sites (zoals Google news doet), directory sites (Nieuwe entries in de Yahoo! directory).
Feitelijk kan iedere site die nieuwe pagina's publiceert er een RSS feed aan koppelen en deze beschikbaar maken voor RSS zoekmachines. Bekende voorbeelden zijn onder andere Feedster en Technorati.
RTV – Rentabiliteit Totaal Vermogen. Zie ‘Rentabiliteit’, ‘Kengetallen’, ‘Du Pont Chart’.
Ruilen – Een activiteit die erop gericht is in de eigen behoeftebevrediging te voorzien door met anderen tot een uitwisseling van waarden te komen.
Ruilrelatie – Relatie tussen twee partijen die elk iets van waarde hebben voor de ander, waarbij ieder
in staat is met de ander te communiceren, tot levering kan overgaan en vrij is het aanbod van de
ander te aanvaarden of te verwerpen.
Ruilwaarde – Het bedrag dat in het ruilverkeer voor een zaak moet worden betaald respectievelijk
ervoor kan worden verkregen. Een andere term hiervoor is verkeerswaarde.
Ruimte-indeling – Verdeling van de winkelruimte in verkoopruimte, magazijnruimte, serviceruimte
en kassaruimte.
Ruis – Eng.: ‘Noise’. Verstoring van het communicatieproces door allerlei factoren. Ruis kan optreden
bij het transport van de boodschap, maar ook door een onjuiste codering ervan waardoor de boodschap verkeerd wordt begrepen, of door toevallige externe oorzaken. Ruis heeft via de selectieve
perceptieprocessen invloed: 1) de ontvanger wordt niet aan het medium blootgesteld; 2) de ontvanger wordt wel aan het medium blootgesteld maar neemt de boodschap niet waar; 3) de ontvanger
legt de boodschap anders uit dan de bedoeling was; 4) de boodschap wordt door de ontvanger
slechts gedeeltelijk onthouden.
Rules of practice – Door de Association of Average Adjusters vastgestelde, grotendeels op reeds bestaande usances berustende, praktijkregels (die bij het opstellen van schaderekeningen (adjustments) voor avarij-grosse en particuliere avarij door de leden van genoemde vereniging in acht moeten worden genomen en door veel andere schaderegelaars gevolgd worden.
Run of Network (RON) (1) – Adverteren op de bij een advertentienetwerk aangesloten websites
zonder gebruik te maken van targeting mogelijkheden.
Run of Network (RON) (2) – Dit is het inzetten van een campagne over alle sites die bij een Netwerk
zijn aangesloten. Verdeling hiervan vindt plaats door het netwerk.
Run of Site, ROS – Het wisselen van positie over een complete site. U adverteert dan niet alleen op
de homepage, maar bij toerbeurt op alle pagina's in een site.
Run-off – Uitloop. De afwikkeling van een schadeverzekeringsportefeuille, waarvan de daarvan deel
uitmakende overeenkomsten van verzekering zijn beëindigd. Deze afwikkeling kan in geval van longtailschaden tientallen jaren duren. Zie ook ‘Commutation agreement’, ‘Portefeuillepremie’.
Ruv – Regeling uitbesteding verzekeraars
RvT – Raad van Toezicht Verzekeringen
RVV – Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens
RWI – Raad voor Werk en Inkomen. Onafhankelijke overlegorgaan van vertegenwoordigers van
werkgevers, werknemers en gemeenten. De raad adviseert de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het beleid rond werk en inkomen in de meest brede zin.
R-zinnen – Zie R- en S-zinnen.
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S
S.P.A. – Systemtische ProbleemAanpak. Voor het aanpakken van bedrijfseconomische vraagstukken
werkt die als volgt: a) eerst ga je lezen om een oriëntatie uit te voeren; b) dan voer je een analyse uit
door te zoeken naar een bedrijfseconomisch model, waarmee je al dan niet op papier een PAD kunt
construeren; c) uit dit PAD beredeneer je de oplossingsstructuur, dus de weg terug van de onbekende grootheid naar de beschikbare data; d) daarna stel je het oplossingspad vast, dus de weg van de
beschikbare data naar de onbekende grootheid; e) daarna kun je successievelijk de berekeningen
uitvoeren; f) en tot slot moet je controleren of alles goed is gegaan; g) oh ja, evalueren hoort er ook
nog bij: wat heb je nu eigenlijk geleerd? Is je kennis van de bedrijfseconomie echt toegenomen?. Zie
ook bij de ABC-methode.
SaaS – SaaS is een afkorting voor Software as a Service. SaaS is een dienst waarbij softwareapplicaties worden aangeboden die je via het internet gebruikt in plaats van software die je moet installeren
op je pc of een server. Deze service is een nieuwe vorm van APS (application service provider). SaaS
en APS zijn niet helemaal hetzelfde. SaaS gebruikers maken gebruik van een techniek die geheel is
gebaseerd op het internet, je gebruikt de softwareapplicaties via een webbrowser. Google, Wikipedia
en Salesforce zijn voorbeelden van SaaS. Omdat van SaaS-leveranciers de hoogst mogelijke availability van de toepassingen wordt gevraagd, is het gebruikelijk geworden om data op meer servers en
locaties te plaatsen. Dit wordt Cloud Computing genoemd.
Sabotage (1) – Een niet door de verzekerde zelf verrichte kwaadwillige handeling, welke gericht is op
het belemmeren van het normaal functioneren van een onderneming of een dienst of het verkeer.
Sabotage (2) – Een op 2 november 1981 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank in Den Haag
gedeponeerd molestbegrip: kwaadwillige handelingen, niet begaan door de verzekerde zelf, die zijn
gericht op het verhinderen van normaal functioneren van een dienst of onderneming of het belemmeren van het verkeer. Zie ook ‘Molest’.
SAC – Eng.: ‘Standing Advisory Council’. Adviserend forum met vertegenwoordigers uit vele landen
en vanuit diverse partijen (bedrijven, analisten, accountants en regelgevers) die advies uitbrengen
aan de Trustees (commissarissen) en de Board (bestuur) van de IASB (International Accounting Standards Board).
SAF – Schadeaangifteformulier
Safari – Safari is de webbrowster van Apple. Safari is onderdeel van het besturingssysteem van Apple
MAC OS X en is tegenwoordig in betaversie ook beschikbaar voor Windows.
Salderen – Het verschil betalen tussen in- en uitgaande geldstromen of het verschil bepalen tussen
opbrengst en kosten. Het gevonden verschil heet een saldo en kan een positief of een negatief aantal
of bedrag zijn.
Salderen van rente – Het salderen van rente is het aftrekken van de betaalde rente van de ontvangen rente. Op het positieve saldo is de rentevrijstelling van toepassing. Indien er sprake is van een
negatief saldo, dan is dat aftrekbare betaalde rente. De betaalde hypotheekrente blijft wordt bij het
salderen niet meegenomen.
Saldibalans – Een staat waarop periodiek van elke grootboekrekening het saldo wordt opgenomen.
Saldo – Het verschil tussen twee gedragen: het totaal van de debetkolom en de creditkolom. Voorbeeld saldo kasontvangsten: het verschil tussen ontvangsten en uitgaven via de kas. Vergelijk het
doelsaldo van een sportclub: het verschil tussen het aantal doelpunten voor en het aantal doelpunten tegen.
Sales (force) promotion – Alle activiteiten ter stimulering van de eigen vertegenwoordigers.
Sales contest – Omzetstimulerende verkoopwedstrijd onder de tussenhandel.
Sales engineer – Zie ‘Soorten verkopers’.
Sales management – Ned.: ‘Verkoopleiding’.
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Sales manager – Ned.: Verkoopleider. De functionaris, meestal ressorterend onder de marketingmanager, die de verantwoordelijkheid draagt voor het plannen, uitvoeren en controleren van de verkopen. Hoofd van de verkoopafdeling. Zie ‘Soorten verkopers’.
Sales promotion (1) – Ook ‘SP’. Communicatietechniek waarbij door een tijdelijke verbetering van de
prijs/waardeverhouding van een product of dienst wordt getracht (tijdelijk) extra omzet of extra
communicatiekracht te verkrijgen. Veel voorkomende promotions zijn (in alfabetische volgorde):
beurzen; clubs; evenementen en stunts; extra-volumeacties (15 % meer) (volume plus acties); goeddoelacties; gratis monsters; gratis weggevertjes; incentives (geschenken); joint promotions (twee
producenten); loterijen (sweepstake); Mystery man; premiums (grotere geschenken); prijskortingen;
prijsvragen; reclamedeal (deel reclame vergoed); refund acties (terugstorting geldbedrag); self liquidating premiums (geschenken met bijbetaling); spaaracties; tailor made promotions (exclusief voor
bepaalde detaillist); verkoopwedstrijden; waardebonnen; winkeldisplays en winkelacties; ook demonstraties en het deelnemen aan beurzen en evenementen behoren tot promotionele activiteiten.
Zie ook ‘Communicatie-instrumenten’.
Sales promotion (2) – Ook ‘SP’. Door middel van het tijdelijk aantrekkelijker maken van de
prijs/waardeverhouding - door de prijs tijdelijk te verlagen (korting) of de waarde tijdelijk te verhogen (10% extra inhoud) - trachten het korte- termijnverkoopresultaat te vergroten. Sales promotion
is dus op actie gericht. Vandaar ook wel de naam actiereclame, dit in tegenstelling tot op lange termijn gerichte themareclame. Bij sales promotion kunnen we aan de volgende acties denken: gratis
monsters, coupons, zegelsystemen, prijskortingen, prijsvragen, wedstrijden, hoeveelheidsancties
(drie halen, twee betalen), premiums, demonstraties, evenementen, hergebruik verpakkingen, winkeldisplays, beurzen en tentoonstellingen. Zie ook ‘Communicatie-instrumenten’.
Sales responsefunctie – Verband tussen omzet en marketinguitgaven. Zie ‘Promotieplan’.
Salvage – Een aantal maatregelen ter ondersteuning van de verzekerde tijdens en na een schadegebeurtenis gericht op het beperken van de schade en ongerief voor de verzekerde. Hiertoe behoren
onder meer het zoeken naar tijdelijk onderdak voor de gedupeerden, het treffen van maatregelen
voor het uiteindelijke bereddingswerk (zoals het afdekken van goederen, het dichten van gebouwen
en organiseren van bewaking), het leggen van contacten met de overheid en andere instanties (zoals
politie, geneeskundige dienst, verzekeraars enzovoort), het opstellen van een zo compleet mogelijk
beeld van de situatie en het evalueren van het voorval, de hulpverlening en de beredding. De kosten
van salvage worden bij de brandverzekering gedragen door de verzekeraar.
Salvage-coördinator – Functionaris, die is belast met de coördinatie en uitvoering van salvagewerkzaamheden. De salvage-coördinator wordt opgeroepen door de bevelvoerder van de brandweer via
de salvage-centrale.
Samengesteld indexcijfer – Verhoudingsgetal dat betrekking heeft op meer producten. Zie ook ‘Ongewogen samengesteld indexcijfer’ en ‘Gewogen samengesteld indexcijfer’.
Samengesteld lijndiagram – Grafiek in de vorm van een lijn die de verschillende waarnemingen
rondom meerdere variabelen met elkaar verbindt.
Samenhang – “Waarom vertelt niet iemand gewoon wat ik moet doen. Het moet steeds weer anders.” Studenten verwachten dat bedrijfseconomie een logisch samenhangend geheel is, zowel binnen één subdiscipline, als tussen subdisciplines onderling. Als die samenhang er niet is ontwikkelen
zij mentale voorstellingen die alsnog samenhang tot stand brengen. Soms ontdekken zij zo grotere
verbanden, maar vaak creëren zij een samenhang die niet bestaat. Bedrijfseconomie is een samenstel van gewoonten en tradities die in de praktijk zijn ontstaan en die door de overheid als wetgever
zijn ingekaderd. Dezelfde termen kunnen van betekenis verschillen al naar gelang de situatie waarin
ze gebruikt worden. Zo bestaan er wel veertien verschillende definities van de term kosten. Ook de
term kostprijs heeft vele varianten. Als je probeert daar definities bij te verzinnen die al die varianten
overkoepelen, ontstaat er een trefwoordenmodel in plaats van een consistent geheel.
Samenlevingscontract – Een samenlevingscontract is een schriftelijke overeenkomst, waarin de zogenaamde vermogensrechtelijke verhoudingen tussen twee of meer mensen die samenwonen worUitgeverij Streutker
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den vastgelegd. Daarnaast kunnen ook andere zaken in een dergelijk contract geregeld worden, zoals
bijvoorbeeld afspraken over kinderen, pensioen en levensonderhoud.
Samenloop (eigenlijk) – Gelijktijdige dekking van eenzelfde belang op meer dan één verzekering voor
dezelfde gebeurtenissen. Aangesproken verzekeraar krijgt verhaalsrecht op de andere verzekeraar
zodra hij de schade vergoed heeft. Zie ‘Meervoudige verzekering’.
Samenloop, Commissie – Van samenloop is sprake bij dubbele verzekering. De door het Verbond van
Verzekeraars ingestelde Commissie Samenloop heeft tot taak (bindend) advies te geven over gevallen waarin een schade door meer dan een verzekering is gedekt en de betreffende verzekeraars niet
tot overeenstemming kunnen komen over de vraag wie de schade voor zijn rekening dient te nemen.
De verzekerde ontvangt, nog voor het uitgebrachte advies, schadevergoeding van de verzekeraar bij
wie hij de schade in eerste instantie heeft aangemeld.
Samenwerken – Bijdragen aan een gezamenlijk resultaat door een optimale afstemming tussen de
eigen kwaliteiten en belangen en die van de groep / de ander. Draagt bij aan een goede sfeer. Wordt
zeer gewaardeerd. Staat altijd klaar voor anderen. Toont oprechte belangstelling. Biedt – op eigen
initiatief – altijd een helpende hand. Is een bruggenbouwer. Dus: draagt bij aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer dit niet van direct persoonlijk belang is. Zet zich in om samen met anderen doelen te bereiken. Gedragsbeschrijvingen: a) Draagt bij aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer dit
niet van direct persoonlijk belang is. b) Zet zich in om samen met anderen doelen te bereiken. c)
Speelt informatie die voor anderen van belang kan zijn tijdig door. d) Maakt optimaal gebruik van
kennis en expertise van anderen.
Samenwerkingsvormen in de detailhandel – Wijzen waarop detailhandelsondernemingen kunnen
samenwerken zoals inkoopcombinatie, vrijwillig filiaalbedrijf en franchising.
Sampling – In het marktonderzoek is sampling het samenstellen van een representatieve steekproef.
Samplingactie – Actie waarbij gratis proefmonsters onder consumenten worden verspreid.
Sanctie – Een straf die kan worden opgelegd aan personen, groepen, bedrijven of landen ter bestraffing van bepaald ongewenst gedrag. Hoewel straf en sanctie vaak aan elkaar gelijk gesteld worden, is
dit niet altijd zo. Sanctie is breder dan het begrip straf. Sancties kunnen zowel civielrechtelijk (bijvoorbeeld schadevergoeding), bestuursrechtelijk (bijvoorbeeld dwangsom) of strafrechtelijk zijn.
Alleen bij deze laatste spreekt men van straf. Een noodzakelijke voorwaarde van straf is namelijk
leedtoevoeging. Er wordt ‘gestraft’ om preventieve doeleinden (iemand van een delict weerhouden)
of vergeldende doeleinden.
Sandwichman – Iemand die met een reclameboodschap op rug en borst in drukke winkelstraten
rondloopt.
Saneringscontract – Een saneringscontract is een overeenkomst dat een woning mag worden bewoond tot aan de sanering van een wijk.
Sans préjudice – Term die wordt gebruikt bij de afwikkeling van een schadeclaim. Geeft aan dat een onverplichte - uitkering wordt gedaan, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend voor toekomstige gevallen. Zie ook ‘Coulancebetaling’.
SAR – Stichting Assurantie Registratie
Satellietverzekering – Verzekering van commerciële communicatie- en andere satellieten die in een
baan om de aarde worden gebracht. De te verzekeren risico's kunnen zijn het falen van het systeem,
het niet tijdig gereed komen of aansprakelijkheid die kan voortvloeien uit het neerstorten van de
draagraket of de satelliet.
Satellite product – Zie ‘Captive product’.
Satisfactie – Behoeftebevrediging.
Saturatiefase – Zie ‘Verzadigingsfase’.
SBU – Strategic business unit. Deel van een concern of onderneming waarvoor eigen strategische
plannen worden gemaakt.
Scaling – Gegevens op een rangordeschaal tot uitdrukking brengen.
Scalometer – Zie ‘Stapelschaal’.
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Scanner – Afleespen of laser aftaster. Bij de uniforme artikelcodering wordt de informatie over het
product via de streepjescode ingelezen door dit elektronische apparaat.
Scanning (1) – Aflezen van de Uniforme Artikel Codering. De verkoop van het desbetreffende product
wordt direct in de computer verwerkt. Via scanning zijn dus snel voorraad- en verkoopgegevens,
prijs- en margegegevens beschikbaar. Marktonderzoek via scanning levert derhalve vlug de voor dit
onderzoek noodzakelijke gegevens op.
Scanning (2) – Scanning is een stap in de eerste fase van het beleidsproces, nl. de beleidsvoorbereiding. In deze stap komt het er op neer om in balans tussen operationele en interne bedrijfsvoeringgegevens, directe en indirecte gegevens en subjectieve en objectieve gegevens de meest relevante
gegevens te verzamelen om ze te gebruiken in het ontwikkelen van het zonale veiligheidsplan.
Scanning (3) – Volautomatisch afrekensysteem gebaseerd op uniforme artikelcodering.
Scarcity element – Een schaarsheidfactor toevoegen aan het product wat men aanbiedt. Dus een
voorraad die niet meer bijgevuld wordt, of een tijdelijke aanbieding. Dit wordt vaak ingezet om de
aankoopmotivatie van mensen, op het moment van het lezen van de aanbieding, te vergroten.
Schaal (1) – Meettechniek om de intensiteit van de mening van de ondervraagde te meten door
middel van standaardantwoorden.
Schaal (2) – Techniek om de differentiatie in beantwoording gemakkelijk af te lezen. We kennen een
groot aantal schalen: 1) de bipolaire schaal: schaal waarop de intensiteit v n het antwoord op een
vraag met tegengestelde antwoordparen kan worden ingevuld, bijvoorbeeld: lang × kort. Zie: Semantische differentiaal; 2) de intervalschaal: schaal die gelijk is aan de ordinale schaal maar waarbij de
onderlinge afstanden van de punten gelijk zijn. Geeft een indicatie van de grootte van verschillen.
Het nulpunt bestaat in feite niet. Voorbeeld: thermometer; 3) de nominale schaal: indeling niet op
basis van een getalswaarde. Doel is alleen identificatie, cijfers hebben geen betekenis. Voorbeeld:
telefoonnummers; 4) de non-verbale schaal: schaal waarbij men de intensiteit van de antwoorden
aangeeft door middel van cijfers of kruisjes. Voorbeeld: Stapelschaal; 5) de ordinale schaal: schaalindeling die aangeeft in hoeverre het te meten verschijnsel wel of niet bepaalde eigenschappen bezit.
Uit de cijfers is een rangorde te halen. Voorbeeld: rapportcijfers; 6) de ratioschaal: intervalschaal met
een natuurlijk nulpunt. Met de cijfers kunnen rekenkundige bewerkingen worden uitgevoerd. Voorbeeld: de centimeter; 7) de verbale schaal: meting van de intensiteit van de antwoorden in verbale
categorieën: mee eens - geen mening - niet mee eens. Voorbeeld: Likertschaal; 8) de vijfpuntsschaal:
schaal die zowel cijfermatig als verbaal kan zijn. 1 -2 -3 -4 - 5 heel goed - goed - matig - slecht - heel
slecht; 9) de zevenpuntsschaal: als de vijfpuntsschaal, met echter een verfijndere antwoordmogelijkheid.
Schaalopbrengsten – Zijn de extra opbrengsten als men alle productiefactoren met een extra eenheid laat toenemen. Hierbij kan sprake zijn van positieve schaalopbrengsten, constante schaalopbrengsten en negatieve schaalopbrengsten.
Schaaltechnieken – Meettechnieken om attitudes te kunnen identificeren en kwalificeren, meestal
gebaseerd op de ordinale schaal. We onderscheiden: 1) unipolaire en bipolaire schalen: schalen
waarop de ondervraagde door middel van een kruisje moet aangeven in hoeverre een bepaald iets
van toepassing is. Bij de unipolaire schaal wordt slechts één van de uitersten van de schaal benoemd.
De bipolaire schaal heeft twee tegengestelde woordparen; 2) verbale en non-verbale schalen: schalen waarbij de ondervraagde een bepaalde positie moet aankruisen. Bij de verbale schaal wordt de
ondervraagde geholpen door tussenliggende woorden; 3) de semantische differentiaal of Osgoodschaal: een profiel naar verschillende gezichtspunten. Uitspraken op een aantal bipolaire schalen
worden door middel van lijnen met elkaar verbonden; 4) de Likertschaal: een vijfpuntsschaal waarop
de ondervraagde zijn antwoord op een aantal beweringen moet geven; 5) de Thumstoneschaal: een
variant van de Likertschaal; 6) de Stapelschaal: een variant van de semantische differentiaal. In plaats
van een bipolaire schaal wordt een elfpunts unipolaire schaal gebruikt.
Schaaltypen – We kennen verscheidene typen schalen om de differentiatie in de beantwoording af
te lezen. Dit zijn: 1) de intervalschaal: schaal die gelijk is aan de ordinale schaal maar waarbij de onUitgeverij Streutker
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derlinge afstand van de punten gelijk is. Geeft een indicatie van de grootte van de verschillen. Het
nulpunt bestaat in feite niet. Voorbeeld: thermometer; 2) de nominale schaal: indeling niet op basis
van een getalswaarde. Doel is alleen identificatie, cijfers hebben geen betekenis. Voorbeeld: telefoonnummers; 3) de ordinale schaal: schaalindeling die aangeeft in hoeverre het te meten verschijnsel wel of niet bepaalde eigenschappen bezit. Uit de cijfers is een rangorde te halen. Voorbeeld: rapportcijfers; 4) de ratioschaal: intervalschaal met een natuurlijk nulpunt. Met de cijfers kunnen rekenkundige bewerkingen worden uitgevoerd. Voorbeeld: de centimeter.
Schaalvergroting – Betekent productie op grotere schaal, met voor de onderneming vaak grote kostenvoordelen (positieve schaalopbrengsten) als gevolg van productievere machines. Andere voordelen zijn een verdergaande interne arbeidsverdeling, een eigen (beter) uitgeruste research afdeling
om het product te kunnen verbeteren en/of om nieuwe producten te kunnen ontwikkelen, en een
groter reclame budget om promotionele acties te kunnen voeren. Aan schaalvergroting zitten ook
nadelen verbonden, zoals het minder flexibel worden van de onderneming, de afstand tussen de
leiding en de werknemers wordt te groot voor een goede communicatie, en de betrokkenheid (motivatie) van de werknemers kan afnemen, met als gevolg ook een hoog ziekteverzuim.
Schaalvergroting (1) – Het op grote schaal zaken doen. Vormen van schaalvergroting zijn: 1. Grotere
vestigingspunten (meer m² vloeroppervlak) 2. Filiaalbedrijven 3. Samenwerking tussen detaillisten.
Schaalvergroting (2) – Het toenemen van de grootte van detailhandelsvestigingen (gemeten in omzettermen), welke ontwikkeling gepaard gaat met een absolute daling van het aantal vestigingen.
Schaalvoordelen – Voordelen die ontstaan door vergroting van de omvang van de productiecapaciteit.
Schaars – 1) Zelden, ternauwernood, bijna niet: schaars beloond worden {Spreekstaal}. 2) Slechts in
geringe hoeveelheid beschikbaar: geld is schaars {Spreektaal}. Zie ook schaarste. 3) Alles wat niet in
overvloed aanwezig is en waar je geld voor moet betalen om het te krijgen: Economie is de wetenschap die zich richt op het kiezen uit schaarse middelen {Economische definitie}. Volgens economen
zijn dus alle goederen schaars zodra er een prijs voor bestaat.
Schaarse middelen – De beperkte beschikbare middelen.
Schaarste – 1) De omstandigheid dat iets in onvoldoende hoeveelheid beschikbaar is: schaarste aangeld of arbeidskrachten of middelen. 2) Gebrek aan eerste levensbehoeften: tijden van schaarste.
Schaarste (1) – In de economie gaan we uit van een relatief schaarstebegrip. De vraag naar producten is groter dan het aanbod. Schaarste dwingt de consument tot economisch handelen.
Schaarste (2) – Schaarste is een eigenschap van alle economische goederen en daarmee één van de
centrale begrippen in de economie, doordat het het keuzeprobleem tussen onbeperkte behoeften en
schaarse middelen oproept. Er zijn twee soorten schaarste: 1) Absolute schaarste: als er te weinig
van een bepaald goed is. Bijvoorbeeld de schaarste aan voedsel in gebieden, waar hongersnood
heerst; 2) Relatieve schaarste (ook wel schaarste in de economische zin): als er productiemiddelen of tijd moeten worden opgeofferd om het product voort te brengen. Bijvoorbeeld om een brood
te produceren, moeten er eerst de productiemiddelen graan, energie, arbeid, tijd opgeofferd worden. Brood is daardoor een schaars goed. Het tegenovergestelde van een economisch goed (dat
schaars is) is een vrij goed. Een vrij goed is een goed waarbij men geen productiemiddelen of tijd
hoeft op te offeren om het te produceren. Een voorbeeld is zonlicht: je hoeft geen productiemiddel
of tijd op te offeren om zonlicht voort te brengen. Er is de laatste jaren discussie over de vraag of in
welke mate vrije goederen nog echt vrije goederen zijn. Lucht die je inademt, is normaal vrij maar als
lucht om gezondheidsredenen in de grote wereldsteden eerst gezuiverd moet worden, wordt lucht
een schaars goed. Schaarste moet niet worden verward met zeldzaamheid. Een goed is zeldzaam als
het weinig voorkomt. Zo is het pokkenvirus door uitgebreide vaccinatiecampagnes uiterst zeldzaam
geworden. Het is echter niet schaars, want niemand wil het virus hebben.
Schade – Hieronder verstaat men in de verzekeringsterminologie zowel de zogenaamde persoonsschade, de zogenaamde vermogensschade als de zogenaamde zuivere vermogensschade. Met 'persoonsschade' bedoelt men de niet in geld meetbare aantasting van de menselijke persoonlijkheid.
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Met 'vermogensschade' bedoelt men de in geld meetbare aantasting van het vermogen en met 'zuivere vermogensschade' wordt vermogensschade aangeduid die niet bestaat uit zaakschade of persoonsschade. Met andere woorden: schade is ieder op geld waardeerbaar nadeel. Bij vermogensschade maakt men wel onderscheid tussen: Verlies (vermindering in kwantiteit), beschadigdheid
(vermindering in kwaliteit) en gemis van ven¡¡acht voordeel (het verlies van redelijkerwijs te verwachten toekomstige inkomsten en winst).
Schadeaangifteformulier – Formulier waarmee verzekerde een naar zijn oordeel krachtens de verzekering gedekte schade meldt bij de betreffende verzekeraar. Het bevat onder meer gegevens omtrent de oorzaak, toedracht, aard en omvang van de schade.
Schadeafdeling – De afdeling die zich bij de verzekeraar bezighoudt met het behandelen van binnengekomen schademeldingen. De hoofdtaken ervan zijn het administreren van de schade, het geven
van aanwijzingen aan de lussenpersoon c.q. verzekerde over hoe te handelen met betrekking tot de
schade, het geven van opdracht tot expertise en het beoordelen van het expertiserapport, het nagaan of de gemelde schade onder de verzekering valt en zo niet, het (beargumenteerd) afwijzen ervan, het bepalen van het uitkeringsbedrag en het verrichten van de uitkering voorbereiden.
Schadebetaling – De betaling van de schadevergoeding dient te geschieden aan de uitkeringsgerechtigde. Een voor de verzekeringnemer bestemde uitkering kan ook worden gedaan aan de verzekeringstussenpersoon via wiens intermediair de betreffende verzekering loopt.
Schadecorrespondent – Medewerker bij een verzekeringsmaatschappij, die de gemelde schades in
behandeling neemt, eventueel een expert inschakelt, over de schade nadere informatie uitwisselt
met de tussenpersoon of de verzekerde en zorgt voor administratieve afwikkeling en betaling van de
schade.
Schade-excedent contract – Onderzoek naar de aard, de oorzaak en de omvang van de schade. Geschiedt vanwege de verzekeraar en eventueel mede door een expert, benoemd door de verzekerde.
Zie bij 'excess of loss treaty'.
Schade-expert – Deskundige, die de schade begroot. De expert wordt in de praktijk meestal aangewezen door de verzekeraar, maar ook de verzekerde kan een expert (de contra-expert) aanwijzen,
die in sommige gevallen (o.m. bij brandverzekering) tevens in beginsel door de verzekeraar wordt
betaald. Wanneer beide partijen een expert aanwijzen, benoemen deze een arbiter, die bij gebrek
aan overeenstemming tussen de ' experts een eindoordeel omtrent de hoogte van de schade velt.
Schade-expertise – Het onderzoek naar de oorzaak, aard en omvang van de schade, dat wordt uitgevoerd door de schade-expert. Zijn bevindingen legt hij vast in het expertiserapport. Geschiedt vanwege de verzekeraar en eventueel mede door een expert, benoemd door de verzekerde.
Schadefrequentie – Een term uit de verzekeringsstatistiek, waaronder men het aantal schadegevallen verstaat dat zich gedurende een bepaalde periode heeft voorgedaan, gedeeld door het totale
aantal (verzekerde) objecten dat aan het betreffende risico onderhevig was.
Schade-inzittendenverzekering – Verzekering voor de inzittenden van een auto, die dekking verschaft wanneer de inzittenden van de auto bij een ongeval in het verkeer, bij het in- of uitstappen,
dan wel bij het uitvoeren van een noodreparatie, overlijden of arbeidsongeschikt worden. Verzekerd
zijn het door de verzekeringnemer aangegeven aantal zitplaatsen (in- of exclusief de bestuurdersplaats) van de verzekerde auto. De uitkering bestaat uit een vergoeding van schade (smartengeld,
inkomensderving door arbeidsongeschiktheid of het wegvallen van de kostwinner, ziektekosten e.d.)
die voortvloeit uit het letsel of overlijden, dat de inzittenden of diens nabestaanden lijden bij het
ongeval, voor zover die schade niet is gedekt onder andere particuliere of sociale verzekeringen,
e.e.a. tot maximaal het verzekerde bedrag.
Schademelding – De mededeling aan een verzekeraar dat zich een bepaalde gebeurtenis heeft voorgedaan, waarvoor de verzekerde meent aanspraak te hebben op een vergoeding door de verzekeraar
voor de door hem geleden of te lijden schade. Zie ‘Causaliteitsleer’.
Schade-oorzaak – Zie ‘Causaliteitsleer’.
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Schadepercentage – De schadevergoeding, die door de verzekerde is ontvangen van verzekeraars,
als percentage van de voor de betreffende verzekeringen betaalde premies gedurende een bepaalde
periode.
Schadepreventie – Het geheel van maatregelen, dat gericht is op het voorkomen van een schade en
maatregelen gericht op het beperken van de uitbreiding van reeds ontstane schade. Zie ook ‘Riskmanagement’, ‘Salvage’.
Schaderegelingsakkoord – Zie ‘Internationaal Schaderegelingsakkoord’, ‘Overeenkomst Vereenvoudigde Schaderegeling’.
Schaderegelingscourtage – De beloning van de makelaar voor de door deze verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten in verband met het afwikkelen van een schade onder een brand- of transportverzekering. De schaderegelings- of afmakingscourtage bedraagt doorgaans 1% van het schadebedrag. Zie ook ‘Courtage’, ‘Verzekering van schaderegelingscourtage’.
Schaderekening – De door de makelaar opgemaakte nota met de debet- en creditposten die betrekking hebben op en resulteren in de van (de) verzekeraar(s) gereclameerde schadevergoeding. Met
name bij cascoschaden ook wel statement of claim genaamd.
Schadereserve – Het bedrag dat een schadeverzekeraar na een schademelding, maar in ieder geval
aan het einde van een boekjaar, reserveert voor schaden die in het boekjaar zijn voorgevallen, maar
aan het einde van het boekjaar nog niet zijn afgewikkeld. Indien het schadebedrag nog niet vaststaat,
zal de verzekeraar daarvan een raming moeten maken.
Schadetaxatierapport – Rapport, waarin door de verzekeraar benoemde expert (schatter, taxateur)
en eventueel de door de verzekerde benoemde expert hun begroting met betrekking tot de omvang
van de schade hebben vastgelegd.
Schade-uitkering – De uitkering die de verzekeraar uit hoofde van de polisvoorwaarden doet als gehele of gedeeltelijke vergoeding van een geleden schade.
Schadevergoeding – De vergoeding waartoe de verzekeraar, op grond van de verzekeringsovereenkomst, verplicht is, indien de verzekerde schade heeft geleden als gevolg van een in de polis als verzekerd gevaar aangeduide gebeurtenis.
Schadevergoedingsbeginsel – Uit de wet af te leiden beginsel volgens hetwelk een (schade)verzekering moet strekken tot vergoeding van schade, de verzekerde mag door de uitkering niet in
een duidelijk voordeliger positie geraken. Op grond van het schadevergoedingsbeginsel kan slechts
schadevergoeding worden verleend aan een verzekerde, die belang heeft bij het verzekerde onzekere voorval, welk belang er uit bestaat dat hij als gevolg van dit onzekere voorval schade heeft geleden
en voorts dat de uitkering krachtens de verzekering niet leidt tot een hoger bedrag dan de schade
indien de verzekerde hierdoor in een duidelijk voordeliger positie zou raken. Het schadevergoedingsbeginsel is niet van toepassing op levensverzekeringen.
Schadeverloop – Het aantal voorgevallen schadegebeurtenissen en de in verband daarmee verrichte
schadevergoedingen gedurende. een bepaalde periode.
Schadeverzekeraar – Een in art. 1:1 van het ontwerp van de Wet op het financieel toezicht gedefinieerd begrip: degene die zijn bedrijf maakt van het sluiten van schadeverzekeringen voor eigen rekening en het afwikkelen van die schadeverzekeringen.
Schadeverzekering – Een verzekering, die tot doel heeft een verzekerde, na het optreden van een
onzeker voorval door middel van een vergoeding schadeloos te stellen. Het onderscheidende karakter van de schadeverzekering is dat er een directe relatie bestaat tussen de schadevergoeding en de
door de verzekerde aantoonbare schade, e.e.a. conform het indemniteitsbeginsel en dit in tegenstelling tot de sommenverzekering, waarbij de verzekeraar een uitkering doet ongeacht de vraag of er
(aantoonbaar) schade is geleden.
Schap – Plank of rek waarop de producten worden uitgestald.
Schapelasticiteit – Zie ‘Elasticiteiten’.
Schapfacings – Het aantal pakken of blikken van één merk dat frontaal in het schap zichtbaar is.
Wordt ook vaak per lengtemaat uitgedrukt: 50 cm facing.
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Schapindeling – Commercieel verantwoorde manier van artikelindeling in het schap.
Schapindelingssystemen – Systemen om tot een zo optimaal mogelijke schapindeling te komen. We
kennen systemen ter minimalisering van de voorraadkosten en systemen ter maximalisering van de
winst. Een voorbeeld van een minimaliseringssysteem is het zogenoemde WORP- systeem (winst
door optimale ruimteverdeling en productiviteit). Als voorbeelden van maximaliseringssystemen
kunnen worden genoemd: 1) het OBM-systeem (omzet-brutowinst-meters); 2) het ARM-systeem
(omzet-rendement-meters); 3) het DPP-systeem (direct product profity) op basis van differentiële
calculatie
Schappentest – Onderzoek in de winkel naar het effect op de verkoop (of aandacht) als gevolg van
de plaats in de schappen.
Schatten – Het doen van uitspraken over een (onbekende) populatie op basis van gegevens uit een
steekproef.
Schatting – Raming of vaststelling op basis van incomplete gegevens. Interpreteren van steekproefgegevens is ook schatting; de werkelijkheid kan afwijken. (Engels: ‘Estimation’)
Scheiding – De echtscheiding, scheiding van tafel en bed en verbreking van de geregistreerde partnerrelatie.
Scheiding en deling – Scheiding en deling is het verdelen van schulden en bezittingen die gemeenschappelijk eigendom waren. Tot aan de boedelscheiding spreekt men van onverdeeld eigendom. In
een akte van scheiding en deling kan de boedelscheiding worden vastgelegd.
Scheidingsmuur – Dit is een met een brandmuur vergelijkbare muur, maar deze muur mag dunner
zijn (18 cm) en hoeft niet boven de daken uit te steken. Een scheidingsmuur is kwetsbaarder dan een
brandmuur, maar kan evenwel bij een brand niettemin enige brandstuitende werking hebben - zeker
als deze tot in het dak is opgetrokken. Zie ook ‘Brandmuur’.
Schema – Eén van de mogelijke manieren om een bedrijfseconomisch model weer te geven. Op
overzichtelijke en compacte wijze zijn de belangrijkste grootheden uit een model tezamen met hun
onderlinge rekenkundige relaties in beeld gebracht. Andere vormen om de modellen weer te geven
zijn de verhalende vorm, een oplossingsstructuur of een oplossingspad of desnoods een cijfermatige
berekening, bij voorbeeld in staffelvorm. Zie voor een reeks beschikbare schema’s:
www.bedrijfseconomische-modellen.nl .
Schetsplan – Een schetsplan is een tekening waarop men globaal de vormen en afmetingen van plattegronden en gevels aangeeft. Het schetsplan dient is de basis voor een ontwerp.
Scheve steekproef – Zie ‘Steekproef’.
Scheve verdeling – Onderzoeksgegevens die niet symmetrisch verdeeld zijn. Bijvoorbeeld de meeste
verkeersongelukken komen voor in de jongste leeftijdsgroep. Zie ook ‘A-symmetrische verdeling’.
Schijncorrelatie – Zie ‘Correlatie’.
Schijnwinst – Verschil tussen inkoopprijs en vervangingsprijs van een grondstof of productiemiddel.
Schilderijenverzekering – Zie ‘Kunstvoorwerpenverzekering’.
School ex – Met het School ex programma wordt gestimuleerd dat examenkandidaten in het middelbaar beroepsonderwijs na het behalen van hun diploma een jaar langer doorleren om jeugdwerkloosheid te voorkómen en hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Daarnaast is het doel om
gediplomeerde deelnemers die besluiten niet door te leren en die nog geen baan hebben, door te
geleiden naar het UWV WERKbedrijf voor ondersteuning bij het vinden van een baan.
Schoongrondverklaring – Een schoongrondverklaring is een juridische verklaring waaruit blijkt dat de
geleverde grond niet is verontreinigd met één van de stoffen die benoemd zijn in de 'leidraad Bodemsanering'.
Schorsing van de dekking – Het niet nakomen van de verplichting tot betaling van de vervolgpremie
kan leiden tot schorsing van de dekking. Art. 7:934 van het Burgerlijk Wetboek stelt daartoe als
voorwaarde dat de verzekeraar de verzekeringnemer vruchteloos moet hebben aangemaand. Die
aanmaning moet na de vervaldag zijn geschied onder vermelding van de gevolgen van niet-betaling.
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Schorsing van de verzekering – het (meestal tijdelijk) opheffen van de verplichting van de verzekeraar tot het verlenen van een schadevergoeding en/of het doen van een uitkering. De verzekeringsovereenkomst blijft bestaan, maar er kunnen door de verzekerde geen schadevergoedingsrechten
aan worden ontleend. Schorsing komt vaak voor wanneer de verzekerde in gebreke blijft bij premiebetaling of (b¡j motorrijtuigverzekering) er naar verwachting tijdelijk geen verzekerd object is.
Schriftelijke enquête – Onderzoek waarbij er geen persoonlijk contact tussen vragen en ondervraagde is.
Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid – Ideeën, meningen, standpunten en besluiten in begrijpelijke
en correcte taal op schrift stellen, afgestemd op de lezer.
Schroeischade – Aantasting van een stof/materie door te grote verhitting, maar waarbij geen sprake
is van vuur. Schroeischade valt niet onder het begrip brandschade, aangezien de stof/materie hierbij
zelf vuur gevat dient te hebben. Bij de zogenaamde extra uitgebreide condities van de brandverzekering (de UGV+ polis) voor particuliere inboedels is schroeischade meestal meeverzekerd.
Schuimblusser – Je kunt beter schuim gebruiken om te blussen en dan vooral sproeischuim (AFF), dat
geschikt is voor A en B branden, de meest voorkomende branden aan boord. Het schuim blust door
het vuur af te dekken, waardoor er geen zuurstof meer bij kan en door het af te koelen. Aangezien er
vaak water in het blusmiddel zit, moet je dit niet gebruiken bij branden in apparaten die onder
stroom staan, tenzij uitdrukkelijk vermeld staat, dat dit wel kan.
Schuld (1) – 1) Bedrag dat iemand had moeten betalen, maar waarvan de betaling nog niet is verricht
[euro] {Spreektaal}. Zie ook: hypotheekschuld. 2) Bedrag dat direct opvorderbaar is in het geval van
een faillissement, maar dat vervolgens wordt omgezet in een vordering {Juridische term}. 3) Vreemd
vermogen waarvan de vervaldatum is verstreken [euro] {Financiering}. Zie ook schuldenvrij. 4) Al het
vreemde vermogen, ongeacht of de vervaldatum is verstreken. Dus geld dat geleend is om bedrijfsmiddelen te financieren [euro] {Bedrijfsadministratie}. 5) Totaal vermogen: alle passiva op de balans
[euro] {Boekhouden}.
Schuld (2) – Er is sprake van schuld als het gedrag van degene die handelde (of heeft nagelaten te
handelen) in strijd is met wat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden. Met andere woorden, er
is sprake van verwijtbaar gedrag. Daarbij zijn gradaties mogelijk variërend van grove, aan opzet grenzende schuld tot lichte schuld, waarbij nauwelijks van enige verwijtbaarheid sprake is. In beginsel is
alleen schade veroorzaakt door grove schuld van de verzekerde zelf uitgesloten van de verzekeringsdekking. Schade door grove schuld van anderen is wel verzekerd. Bij de aansprakelijkheidsverzekering is de aanwezigheid van schuld (of toerekening) van de verzekerde echter voorwaarde voor het
ontslaan van een vergoedingsverplichting door de verzekeraar (ook hier is echter opzettelijk toegebrachte schade door de verzekerde zelf in principe uitgesloten). Zie ‘Eigen schuld’.
Schuldaansprakelijkheid (1) – Aansprakelijkheid ten opzichte van derden, waarbij de schade is ontstaan uit onrechtmatig handelen van de verzekerde, waaraan hij schuldig is of dat hem kan worden
toegerekend op grond van de geldende maatschappelijke opvattingen.
Schuldaansprakelijkheid (2) – Men spreekt van de schuldaansprakelijkheid of van de schuldleer indien schuld (verwijtbaarheid) van de schadeveroorzaker als de rechtsgrond voor aansprakelijkheid
wordt aangenomen. Bij schuldaansprakelijkheid dient de benadeelde te bewijzen dat de aangesprokene schuld had aan het ontstaan van de schade (Zie bijvoorbeeld art. 6:162 van het Burgerlijk Wetboek: (BW)). Ook als de bewijslast is omgekeerd heeft men te maken met schuldaansprakelijkheid,
zodat schuld en daarmee aansprakelijkheid van de aangesprokene, wordt verondersteld, tenzij deze
bewijst dat hem geen schuld treft of dat hij alles wat in zijn vermogen was heeft gedaan om het ontstaan van de schade te voorkomen (Zie bijvoorbeeld art. 6:169 lid 2 BW). Zie ook ‘Aansprakelijkheidsleer’.
Schuldeiser (1) – 1) Iemand die geld tegoed heeft van een persoon of onderneming. 2) Iemand die
een vordering heeft waarvan de betaaltermijn is verlopen. Dus die te maken heeft met een achterstallige betaling.
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Schuldeiser (2) – Een schuldeiser is een persoon of instelling die geld tegoed heeft van een schuldenaar als gevolg van een overeenkomst tussen schuldeiser en schuldenaar, bijvoorbeeld een leveringsafspraak met betrekking tot goederen of diensten, waar de betaling van een geldbedrag tegenover staat. Een schuldeiser verschilt van een crediteur omdat een crediteur in normale gevallen zijn
rekening betaald krijgt. Pas als de rekening niet betaald wordt en de crediteur dit kenbaar maakt
verandert deze in schuldeiser. Het Nederlands recht kent bij een faillissement een volgorde van
schuldeisers.
Schulden op korte termijn – Schulden met een resterende looptijd van ten hoogste één jaar.
Schulden op lange termijn – Schulden met een resterende looptijd langer dan één jaar.
Schuldenaar – Een schuldenaar is een persoon of instelling die geld verschuldigd is aan een schuldeiser als gevolg van een overeenkomst tussen schuldenaar en schuldeiser, bijvoorbeeld een kredietcontract waarin de schuldenaar zich heeft verplicht tot terugbetaling van een van de schuldeiser
geleend bedrag tegen bepaalde voorwaarden. Instellingen gebruiken het woord debiteur om een
schuldenaar aan te duiden.
Schuldenvrij – Een onderneming is schuldenvrij als er geen vreemd vermogen is waarvan de vervaldatum is verstreken (dus aansluitend bij betekenis 2 van het begrip schuld).
Schuldleer – Zie ‘Schuldaansprakelijkheid’.
Schuldloze derde regeling – Vooral bij verkeersschaden kan het voorkomen dat een onschuldige
derde schade lijdt en dat vooralsnog niet geheel duidelijk is wie van de andere, wel schuldige betrokken verkeersdeelnemers de schade moet(en) vergoeden aan de onschuldige partij. De bedrijfsregeling schuldloze derde voorziet in een oplossing voor de situatie dat degene die buiten zijn schuld
schade lijdt als gevolg van een schadegeval waarbij behalve hijzelf twee of meer partijen zijn betrokken, en redelijkerwijs is aan te nemen dat tenminste één van die partijen aansprakelijk is voor die
schade, problemen ondervindt (of zou kunnen ondervinden) bij het verkrijgen van de hem rechtens
toekomende schadevergoeding. Dit voor zover die problemen het gevolg zijn van het feit dat de betrokken verzekeraars van mening verschillen. Voor toepassing van de bedrijfsregeling is vereist dat
sprake is van een schadegeval waarbij: 1) een benadeelde kan worden beschouwd als ‘schuldloze
derde’; 2) de andere betrokkenen hun mogelijke aansprakelijkheid voor het schadegeval en de daaruit voortvloeiende gevolgen hebben verzekerd en waarvoor in concreto dekking bestaat bij een bij
het Verbond van Verzekeraars aangesloten WAM-verzekeraar of AVP-verzekeraar; waarbij voor de
WAM-verzekeraar geldt dat deze uitsluitend in geval van een toegestane WAM-uitsluiting een beroep op het ontbreken van dekking kan doen. Hierbij gelden de volgende begripsomschrijvingen: 1)
Schuldloze derde: Een partij, die als gevolg van een schadegeval, waarbij behalve hijzelf twee of meer
partijen zijn betrokken, schade lijdt, ten aanzien waarvan aannemelijk is, dat hem aan het ontstaan
van het schadegeval geen schuld treft en/of het schadegeval hem niet valt toe te rekenen, maar dat
dit wel geldt voor tenminste één van de overige bij het schadegeval betrokkenen. 2) Betrokkene: Een
partij, die zijn mogelijke aansprakelijkheid voor de schade die de schuldloze derde heeft geleden,
heeft verzekerd bij een verzekeraar als eerder in dit artikel omschreven. 3) Schadegeval: Een plotseling en onzeker voorval, waardoor schade wordt veroorzaakt.
Schutznorm theorie – Bij een overtreding van een bepaalde norm (wetsbepaling) ontstaat alleen een
schadevergoedingsverplichting wanneer de betreffende norm de bedoeling had het getroffen belang
te beschermen. Artikel 6:163 Burgerlijk Wetboek bepaalt hieromtrent: 'Geen verplichting tot schadevergoeding bestaat, wanneer de geschonden norm niet strekt tot bescherming tegen de schade die
de benadeelde heeft geleden'. Men spreekt in dit verband over de 'aanwezigheid van relativiteit'. De
aanwezigheid van 'Relativiteit' is een van de vereisten voor het bestaan van een onrechtmatige daad.
SCM – Stichting Certificering Motorrijtuigbeveiliging
Scontro (1) – Je bent bij de bakker en je moet € 7,80 betalen. Je geeft een tientje. De juffrouw achter
de toonbank legt twee dubbeltjes op je hand en zegt: “Dat is acht euro”. Vervolgens legt zij er één
euro bij en zegt: “Dat is negen euro”, en terwijl zij een tweede euro neerlegt, vervolgt zij met de
woorden: “En dat is tien”. Dit is rekenen in scontrovorm: een majestueuze rekentruc waarbij de afUitgeverij Streutker
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trekposten veranderen in optellingen. Rekenen in scontro is handig als je afwisselend moet optellen
en aftrekken. Het voorkomt dat je een staffel moet opstellen, waarin je steeds het tussenresultaat
moet berekenen. De scontrovorm vereenvoudigt het rekenen enorm door alle bedragen uit te splitsen over twee kolommen. In één kolom staat het beginbedrag en alle bedragen die erbij opgeteld
moeten worden. In de andere kolom staan alle bedragen die eraf moeten. Beide kolommen tel je
apart op (eerst in klad) om te kijken welk van de twee de hoogste uitkomst heeft. Die uitkomst zet je
als totaalbedrag onder beide kolommen. Daarna vul je de kolom met het laagste totaalbedrag aan
tot het hoogste bedrag en dat verschil noem je 'het saldo'. Op deze wijze vindt opnieuw een optelling
plaats omdat de kortste kolom is aangevuld met het saldo en het totaal even groot moet zijn als de
andere kolom. In de tijd dat mensen geen computers hadden en geen rekenmachines, was dit een
enorme besparing op het rekenwerk en op het aantal fouten dat mensen maakten.
Scontro (2) – Opstelling in balansvorm: debetkolom en creditkolom die een gelijk totaal krijgen omdat het saldo in de kolom met het laagste totaalbedrag is toegevoegd. Vergelijk de winkelier die wisselgeld teruggeeft en dan gaat optellen tot hij uitkomt bij het bedrag dat de klant heeft gegeven.
Deze manier gaf in het traditionele boekhouden een enorme verkorting in het aantal berekeningen,
omdat alle bedragen die bij elkaar opgeteld moeten worden in de ene kolom staan en alle bedragen
die er vanaf moeten bij elkaar in de andere kolom komen. Aan het eind van een periode kan dan in
één keer het verschil (c.q. saldo) bepaald worden.
Scontrovorm – Presentatievorm met naast elkaar een linkerkant (debetzijde) en een rechterkant
(creditzijde).
Screeningfase – Fase 2 in het productontwikkelingsproces waarin het aantal ideeën wordt gereduceerd. Men onderzoekt globaal of het idee in het productieproces en op de markt kansen heeft.
SDHF – Standard Dutch hull form
SDR – Special drawing rights
SDRAM – Synchronous Dynamic Random Access Memory, het snelst van alle types DRAM. Zeer snel
geheugen, zelfs zo snel dat de RAM is gesynchroniseerd met de processor. Deze processors hebben
een hoge verwerkingssnelheid, maar de gebruiker heeft daar vaak weinig profijt van omdat de omringende, langzamere chips de datadoorvoer weer vertragen. SDRAM is geschikt voor snelheden tot
133 MHz. De Synchronous Dynamic RAM-chip voert de datatransfer op door gebruik te maken van
virtual memory channel waardoor gegevens sneller beschikbaar komen voor de processor.
SEA – SEA staat voor Search engine advertising. Zie aldaar.
Sealed bidding – Zie ‘Biedprijzen’.
Search engine – Ned.: ‘Zoekmachine’. Het gebruik van een zoeksysteem of search engine op Internet
bewijst goede diensten, omdat de hoeveelheid informatiepagina's enorm is en dagelijks met tienduizenden pagina's groeit. Een Nederlands zoeksysteem voor Internet is te vinden op de site
<http://ilse.nl>, een geavanceerd internationaal zoeksysteem vindt u op http://altavista.com Site.
Een geheel van informatiepagina's op het WWW, inclusief de homepage, wordt meestal een site
genoemd.
Search engine advertising – Het plaatsen van advertentieteksten in zoekmachines op bepaalde trefwoorden. Dit wordt ook wel keyword advertising genoemd. Zie Adverteren in zoekmachines.
Search Engine Manipulation – Search Engine Manipulation is vrij vertaald het manipuleren van de
zoekmachine. Enkele SEO-ers zijn van mening dat alle vormen van zoekmachine optimalisatie onder
het manipuleren van de zoekresultaten valt en dus onder Search Engine Manipulation. Feitelijk worden websites aangepast waardoor het vervolgens de ranking ervan beinvloedt en dus manipuleert. Er
is bijvoorbeeld niets ongeoorloofd aan link building, manipualtief is het echter wel. In veel situaties
zal het manipuleren geoorloofd zijn en zullen de resultaten die geboekt worden -bijvoorbeeld een
hoge(re) ranking- geldelijk zijn. Voor velen valt dit dan ook niet onder Search Engine Manipulation,
maar beschouwen enkel black hat SEO praktijken die een hogere ranking als gevolg hebben, als
Search Engine Manipulation. Linkfarms worden als zoekmachinespam beschouwt door onder anderen Google en kan het linken naar een linkfarm schade toebrengen aan de ranking van je website.
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Google heeft daarnaast algoritmes om cloaking en het gebruik van doorway pages te kunnen ontdekken. Door het bestraffen van linkfarms werden er via blogs one way links geplaatst om een webpagina en website meer waardering te geven waardoor zoekmachines het als een relevant resultaat
beschouwen. Naarmate de computermogelijkheden beter en sneller worden, zijn ze beter in staat
om meer verfijnde controles uit kunnen voeren en meer ingewikkelde algoritmes toe kunnen passen.
Search engine marketing – Engelse term voor Zoekmachine marketing. Zie aldaar.
Search Engine Marketing Professional Organization – Search Engine Marketing Professional Organization is de volledige naam van de SEMPO, de zoekmachine marketing branche organisatie. Zie voor
meer info bij SEMPO.
Search engine optimization – Search engine optimization is SEO volledig uitgeschreven en is de Engelse term voor het vakgebied zoekmachine optimalisatie. Zie aldaar.
Search Engine Reputation Management – SERM staat voor Search Engine Reputation Management,
waarbij de resultaten op persoons-, merk- of bedrijfsnamen in de zoekmachines gemonitord en daar
waar nodig bijgestuurd worden. Het doel van SERM is positieve berichten of berichtgevingen terug te
laten komen in de resultaten op de eerste resultatenpagina van zoekmachines (SERP's), opdat wanneer er op een merk- of bedrijfsnaam wordt gezocht, men niet op negatieve berichten stuit. Negatieve resultaten in zoekmachines zorgt er logischerwijs voor dat men een slecht beeld krijgen van een
product dat een bedrijf verkoopt of een dienst dat geleverd wordt. Search Engine Reputation Management wordt gezien als een onderdeel van Online Reputation Management. Een andere visie is
dat SERM geen onderdeel van ORM is, maar dat het een middel is om ORM te halen. Meer specifieke
informatie over Online Reputation Management vind je bij ORM.
Search engine results page – Een Search Engine Results Page is de eerste resultatenpagina na een
zoekopdracht. Zie SERP voor meer informatie.
Search engine spam – Engelse term voor Zoekmachine spam. Zie aldaar.
Search engine submission – Engelse term voor aanmelding bij zoekmachine. Zie Aanmelden zoekmachines.
Search Engine Watch – Search Engine Watch is een site die enorm veel achtergrond bevat over
zoekmachines. De site is uitgegroeid tot een autoriteit op het gebied van de werking van zoekmachines, het aanmelden, tests en nieuws.
Search Marketing – Search Marketing is de verkorting van Search Engine Marketing. Zie aldaar.
Search Marketing Association – Search Marketing Association is de volledige naam van de SMA, de
zoekmachine marketing branche organisatie. Zie voor meer info bij SMA en SMA-UK. Searchmarketing.yahoo.com – Searchmarketing.yahoo.com is het domein waar het advertentie programma van
Yahoo! op staat. Er zijn diverse grote andere domeinen die doorverwijzen naar searchmarketing.yahoo.com. Onder andere inktomi.com, en overture.com. Zie voor meer informatie bij Yahoo!
en Yahoo! Search marketing.
Second Level Domain – Een second level domain (SLD) is de domeinnaam zonder extensie (dus zonder de top level domain). In het geval van google.nl is .nl de top level domain en google de second
level domain. Een weloverwogen keuze voor een domeinnaam ofwel SLD, kan van grote invloed zijn
op je ranking in zoekmachines.
Second-risque verzekering – Een verzekering, die de schade vergoedt voor zover deze schade een
overeengekomen bedrag overschrijdt. De second-risque verzekering wordt naast een andere verzekering gesloten die de schade maximaal tot aan het eerder genoemde bedrag vergoedt. Komt onder
meer voor bij aansprakelijkheidsverzekeringen. Het komt ook wel voor dat de excedentverzekering
schades, die niet onder de eerste verzekering zijn gedekt, voor zijn rekening neemt en daarmee, uiteraard binnen de polisvoorwaarden, een aanvullende dekking biedt.
Second-sourcing – Een externe productiebron die achter de hand wordt gehouden om eventuele
pieken in de omzet op te kunnen vangen.
Secretaris-Generaal – De hoogste ambtenaar op een ministerie.
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Secundaire behoeften – Behoeften die ons als mens zijn aangeleerd, niet aangeboren. Zij houden
verband met ons sociaal-zijn. Denk aan de behoeften erkenning, status, informatie zelfverwezenlijking, enzovoort. Worden ook wel psychologische behoeften genoemd. Zie ook ‘Aangeleerde behoeften’ en ‘Maslow’.
Secundaire betalingsmiddelen (liquiditeiten) – Tegoeden of waardepapieren die in korte tijd en
zonder veel kosten zijn om te zetten in primaire liquiditeiten. Bijvoorbeeld vreemde valuta, effecten
die op de beurs verhandelbaar zijn en opvraagbare spaargelden.
Secundaire dekking – Dekking die pas van kracht wordt wanneer een andere verzekering, die op
hetzelfde tijdstip hetzelfde belang tegen hetzelfde gevaar ook verzekerd heeft, geen uitkering verschaft, bijvoorbeeld doordat in die verzekeringsovereenkomst de zogenaamde 'non-contribution
clause' is opgenomen. Zie ook 'primaire dekking'.
Secundaire doelgroep – Zie ‘Primaire doelgroep’.
Secundaire functies in een onderneming – Dit zijn de functies die gedurende het gehele ondernemingsproces inwerken op de primaire functies. Voorbeelden: personeel, administratie, financiën,
enzovoort. Zie ook ‘Supportfunctie’ of ‘Staffunctie’.
Secundaire gegevens – Gegevens die voor andere doeleinden zijn verzameld en die men via desk
research kan verkrijgen. Staan tegenover primaire gegevens. Zie ook ‘Desk research’.
Secundaire liquiditeiten – Secundaire liquiditeiten zijn vorderingen van niet-geldscheppende instellingen (‘het publiek’) op de overheid en geldscheppende instellingen, die op korte termijn zonder
veel kosten en zonder veel koersverlies in zeer grote hoeveelheden in geld omgezet kunnen worden.
Secundaire markt – De secundaire markt, in het Engels ook wel ‘aftermarket’ geheten, is de financiële markt waar eerder afgegeven effecten en financiële instrumenten zoals aandelen, obligaties, opties en futures worden gekocht en verkocht. De term "secundaire markt" wordt ook gebruikt om te
verwijzen naar de markt voor eventueel gebruikte goederen of activa (tweedehands), of een alternatief gebruik voor een bestaand product of een dienst waar het klantenbestand de tweede markt is
(bijvoorbeeld: maïs is van oudsher voornamelijk gebruikt voor de productie van levensmiddelen en
grondstoffen, maar een ‘tweede’ of ‘derde’ markt is ontwikkeld voor gebruik in de productie van
ethanol). De term wordt daarnaast gebruikt om te verwijzen naar leningen die door een hypotheekbank worden verkocht aan investeerders, zoals Fannie Mae en Freddie Mac. Met primaire uitgiften
van effecten of financiële instrumenten (de primaire markt) kopen beleggers deze effecten rechtstreeks van belanghebbenden; zoals aandelenemissies van bedrijven in een beursintroductie of private plaatsing, of rechtstreeks van de overheid in het geval van bijvoorbeeld staatsleningen. Na de
eerste uitgifte kunnen beleggers het kopen van andere investeerders in de secundaire markt. De
secundaire markt voor activa kan variëren van leningen tot aandelen, van gefragmenteerd tot gecentraliseerd, en van niet-liquide tot zeer liquide. De belangrijkste effectenbeurzen zijn het meest zichtbare voorbeeld van liquide secundaire markten - in dit geval, voor de aandelen van beursgenoteerde
ondernemingen. Beurzen zoals de New York Stock Exchange, de Nasdaq en de American Stock Exchange bieden een gecentraliseerde, liquide secundaire markt voor de beleggers met aandelen die
worden verhandeld op deze beurzen. De meeste obligaties en gestructureerde producten worden
over the counter verhandeld.
Secundaire vraag – Zie ‘Vraag’.
Secure HTTP – Secure HTTP is een protocol welke ontworpen is om individuele berichten te verzenden. Het is hiermee geen concurrent van SSL, maar eerder een alternatieve toepassing voor een type
van informatie uitwisseling. Bij SSL wordt er een beveiligde connectie gemaakt tussen een client en
server waarover elke hoeveelheid aan gegevens versleuteld en dus beveiligd verstuurd kan worden.
Zowel SSL als Secure HTTP zijn als protocollen goedgekeurd door de belangrijkste organisatie die
Internetstandaarden ontwikkelt en promoot, namelijk het Internet Engineering Task Force (IETF).
Secure Sockets Layer – Secure Sockets Layer (SSL) is een protocol waarmee gegevens uitwisseling
versleuteld wordt voordat het over het Internet verstuurd wordt. Zie SSL voor meer informatie.
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Securitisatie – 1) Elk proces dat een financiële relatie omzet in een transactie. Bijvoorbeeld het uitbrengen van aandelen maakt het mogelijk om het eigenaarschap van een bedrijf met anderen te
delen. Ook het uitbrengen van obligaties maakt het mogelijk een vordering om te zetten in een verhandelbaar document. 2) Het structureren van toekomstige belangen om financiering te krijgen door
toekomstige cashflows in hun geheel over te dragen aan één of meer beleggers. Het is dus geen lening, maar de verkoop van toekomstige inkomsten aan een SPE (Special Purpose Entity). Deze SPE
kan vervolgens openbaar verhandelbare effecten (zoals obligaties) uitbrengen die hun kracht ontlenen aan bijvoorbeeld bankgaranties voor de SPE. Synoniem: Asset securitisatie
SEFD – Stichting Examens Financiële Dienstverlening
Segment – 1) Een homogene groep kopers of afnemers 2) Een groep kopers die dezelfde kenmerken
vertoont 3) Een groep kopers die hetzelfde koopgedrag vertoont 4) Een groep kopers die op eenzelfde wijze reageert op een marketing inspanning.
Segmentatiecriteria (1) – Algemene en specifieke criteria op basis waarvan men een heterogene
markt in homogene marktsegmenten kan laten uiteenvallen. Criteria zijn geografisch, demografisch,
socio-economisch en psychografisch van aard en gebaseerd op koopmotieven, koopgedrag en gevoeligheid voor marketingmixinstrumenten.
Segmentatiecriteria (2) – Kenmerken waarmee segmenten kunnen worden beschreven: socioeconomische (inkomen, sociale klasse, en dergelijke), demografische (leeftijd, geslacht, en dergelijke), psychologische (levensstijl, en dergelijke) en koopgedragcriteria (koopfrequentie, winkeltrouw,
merkentrouw, enzovoort).
Segmentatieproces – Zie ‘Marktsegmentatieproces’.
Segmentatiestrategie – Het vaststellen op welke markt of gedeelte(n) van de markt men zich met
zijn commerciële beleid zal gaan richten (doelgroepbepaling). Mogelijke strategieën zijn: gedifferentieerde, ongedifferentieerde en geconcentreerde marketing.
Segmentatiestrategieën – Strategieën voor de bewerking van de deelmarkten of de gehele markt.
We kennen de volgende strategieën: 1) ongedifferentieerde marketing (marktaggregatie): het bewerken van de gehele markt of een groot deel ervan met slechts één marketingmix; 2) geconcentreerde marketing: het bewerken van slechts één marktsegment met de daarvoor ontwikkelde marketingmix; 3) gedifferentieerde marketing: het bewerken van verscheidene marktsegmenten met
voor elk segment een eigen marketingmix. Binnen de geconcentreerde en gedifferentieerde marketing kennen we nog drie sub strategieën: productspecialisatie, marktspecialisatie en selectieve specialisatie (zie aldaar).
Seizoenkorting – Korting die gegeven wordt op grond van aankoop buiten het verkoopseizoen.
Seizoenpatroon – Component van een tijdreeks. Tijdreeks valt uiteen in trend, conjuncturele
schommelingen, seizoenschommelingen en incidentele schommelingen.
Seksuele intimidatie – a) De term seksuele intimidatie wordt meestal gebruikt in werksituaties, maar
het kan overal voor komen waar mensen samen zijn. Er wordt ook wel eens gesproken over ongewenste intimiteiten. Het is iedere vorm van toenadering of seksueel gedrag wat door het slachtoffer
als ongewenst wordt ervaren, ook al vindt degene die beschuldigd wordt vaak dat er niets aan de
hand is. b) Seksuele intimidatie kan variëren van een beledigend grapje, een al te amicaal schouderklopje tot gedwongen seks. Alleen de belaagde zelf kan bepalen wat seksuele intimidatie is: zij weet
welke handelingen voor haar ongewenst zijn. Op het moment dat zij het gevoel heeft lastig gevallen
te worden (op een lichamelijke of seksuele manier) is er sprake van seksuele intimidatie. De slachtoffers zijn meestal vrouwen. Ook homoseksuelen en jonge mannen blijken een kwetsbare groep te zijn.
3) Mensen laten de intimidatie vaak over zich heen komen, omdat ze bang zijn voor het verliezen van
hun werk of andere vervelende consequenties, zoals het mislopen van een promotie of het toegeschoven krijgen van vervelende klussen. Het typerende van seksuele intimidatie is dat het meestal
plaats vindt op het werk, tussen collega's of tussen een baas en een ondergeschikte. Seksuele intimidatie zien we vooral in bedrijven waar de traditionele mannen- en vrouwenrollen doorbroken worden. 4) De vrouwen in het eens hechte mannenbolwerk worden het mikpunt van seksistisch gedrag.
Uitgeverij Streutker

562

Bedrijfskunde, Begrippenbank

Bij bedrijven waar het aandeel van mannen en vrouwen in evenwicht is en in bedrijven waar van
oudsher veel vrouwen werken, komt dit gedrag minder vaak voor. Degene die het doelwit is van seksuele intimidatie kan er moeilijk tegen optreden. Tegen een collega of baas wordt niet zo snel gezegd
dat hij daar mee op moet houden omdat het slachtoffer dat niet prettig vindt. Het slachtoffer wil
degene die dit gedrag vertoont niet beledigen. 5) Slachtoffers proberen meestal wel op een indirecte
manier aan de betrokkene te laten blijken dat ze niet van zijn gedrag gediend zijn, maar ronduit zeggen gebeurt niet zo gauw. Ze willen de werkrelatie niet nog meer verstoren en zullen daarom ook
niet gauw naar hun chef of de directie stappen om hun verhaal te doen. 6) Meestal zijn slachtoffers
bovendien bang dat ze óf niet serieus worden genomen óf helemaal niet geloofd worden als ze met
hun verhaal komen. Die angst is ook terecht, want vaak wordt er negatief gereageerd op meldingen
van seksuele intimidatie. Er wordt gauw gezegd dat er tegenwoordig niets meer mag en dat je er niet
eens meer een grapje over mag maken. 7) Het slachtoffer krijgt vaak te horen dat ze overdrijft, zeurt
of aandacht wil trekken. De reacties kunnen zelfs ronduit agressief zijn, het slachtoffer wordt gezien
als een vervelende onrust stookster. Veel mannen zien het ook als een soort spel, ze nemen het verzet van de vrouw niet serieus en denken dat zij het eigenlijk wel leuk vindt. Zo leidt seksuele intimidatie tot steeds meer stress, met als gevolg klachten als concentratiestoornissen, hoofdpijn, buikpijn
etc. Voor het slachtoffer is de sfeer op het werk verpest, ze functioneert niet goed meer en is vaak en
lang ziek. 8) Uiteindelijk nemen vrouwen soms ontslag omdat ze de situatie niet meer aan kunnen.
Door de afhankelijke positie van het slachtoffer is het erg moeilijk om zelf op te treden tegen seksuele intimidatie. Soms lukt het vrouwen wel om het ongewenste gedrag zelf te veranderen, maar dat
blijft erg moeilijk. De kans dat dat lukt is het grootst als er op het werk goede bemiddeling aanwezig
is. 9) De Arbo-wet verplicht werkgevers om seksuele intimidatie op het werk zo veel mogelijk te
voorkomen. Vooral grotere bedrijven hebben een interne klachtenprocedure en ze hebben meestal
ook een vertrouwenspersoon in dienst, waar slachtoffers met hun klacht terecht kunnen zonder dat
ze bang hoeven te zijn dat hun positie in het geding komt. De vertrouwenspersoon vangt het slachtoffer op, luistert naar de klachten en denkt mee over mogelijke oplossingen. Zo kan een bedrijf seksuele intimidatie in een vroeg stadium aanpakken en stressklachten voorkomen. 10) De gevolgen van
seksuele intimidatie kunnen zowel voor de werknemer als voor de werkgever ingrijpend zijn. Werknemers kunnen het plezier in hun werk kwijtraken en zich niet meer veilig voelen op het werk. Werkgevers kunnen voor hoge kosten komen te staan als gevolg van verzuim. Ook het nemen van maatregelen ter preventie, opvang en nazorg kan tot hoge kosten leiden.
Selecteren – Functie van de handel waarbij de nadruk ligt op het vormen van het assortiment. Zie
ook ‘Functies van de handel’.
Selectie – Uit de aangeboden risico's selecteert de verzekeraar uitsluitend de risico's, die overeenkomen met het door hem ontwikkelde acceptatiebeleid en die overeenkomen met de opbouw van
zijn portefeuille van verzekeringen in de betreffende categorie. In principe zal hij de meest gunstige
risico's (dus met een schadekans die overeenkomt of gunstiger is, dan het gemiddelde in zijn portefeuille) selecteren en ongunstiger risico's weren, dan wel hiervoor beperkende voorwaarden stellen
of een hogere premie berekenen. Zie ook 'anti-selectie'.
Selectie van distributiekanalen – Het kiezen uit diverse mogelijke alternatieve distributiekanalen op
grond van bepaalde criteria zoals kosten, winst, omzet, flexibiliteit, beheersing, en dergelijke.
Selectie vragen – Normen op basis waarvan men bij het begin van een vragenlijst een selectie tot
stand brengt: met deze persoon verder gaan of stoppen. Bijvoorbeeld bij onderzoek over badzoutgebruik: heeft u een bad? Indien dit niet het geval is kan de ondervraagde verdere vragen ook niet beantwoorden.
Selectiecriteria (1) – De eerste vragen in een vragenlijst die tot doel hebben bepaalde personen verder te bevragen en het vraaggesprek met anderen te beëindigen. Deze vragen zijn bedoeld om de
beoogde doelgroep te pakken te krijgen. Zie ook ‘Trechtervragen’.
Selectiecriteria (2) – Ook ‘Split run vragen’. Vragen waarmee men aan het begin van een vragenlijst
vaststelt of men met de ondervraging verder gaat of niet. Voorbeeld: In een onderzoek naar het geUitgeverij Streutker
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bruik van badzout luidt de selectievraag: 'Hebt u een bad?' Indien dit niet het geval is, heeft verdere
ondervraging geen zin. Afhankelijk van de beantwoording wordt men anders door het vragenformulier geleid.
Selectie-indicator – Ook ‘Grootte-indicator’ of ‘Relatief marktbereik’. Maatstaf voor de grootte van
de ingeschakelde winkels. De selectie-indicator wordt berekend door de gewogen distributie te delen
door de numerieke distributie. Zie ‘Grootte-indicator’.
Selectieve aandacht/attentie – Mensen besteden alleen aandacht aan die stimuli die hun interesseveld betreffen of passen in hun wereldbeeld. Voorbeeld: er zijn maar weinig rokers die aandacht
besteden aan artikelen over roken en gezondheid. Zie ook ‘Selective attention’, ‘Selectieve perceptie’.
Selectieve blootstelling – Zie ‘Selective exposure’, ‘Selectieve perceptie’.
Selectieve confrontatie – Het zich openstellen voor specifieke informatie; dit betekent dus enerzijds
een selectieve keuze van de media en anderzijds een keuze van de informatie in het medium. Men
stelt zich van tevoren positief of negatief op t.o.v. wat op iemand afkomt. Zie ‘Selective exposure’.
Selectieve deals – Kortingen, bovenop de functionele (handels)korting, die aan bepaalde klanten
worden gegeven.
Selectieve distributie – Bij selectieve distributie kiest de producent detaillisten die in aanmerking
komen volgens zijn kwaliteitseisen, zoals grootte, locatie, imago, assortiment en deskundigheid van
het personeel. Het kenmerkende van dit stelsel is dat aan de erkende distributeurs contractueel kan
worden verboden te verkopen aan niet-erkende distributeurs; zo blijft het distributienetwerk ‘gesloten’. Selectieve distributie wordt met name toegepast bij luxegoederen en technologisch hoogwaardige producten. De mogelijke risico’s voor de mededinging zijn een vermindering van de intrabrandconcurrentie en, in het bijzonder in het geval van een cumulatief effect, uitsluiting van een bepaald
type of bepaalde typen van distributeurs en vergemakkelijking van collusie tussen leveranciers en
afnemers.
Selectieve distributie – Distributiewijze waarbij de aanbieder tracht via een beperkt aantal verkooppunten met een hoog marktbereik een bepaald marktaandeel te bereiken. Leidt tot middelmatige
numerieke distributie. Komt veelal voor bij shopping goods. Zie ‘Distributie-intensiteit’.
Selectieve herinnering – Van datgene wat men heeft waargenomen herinnert men zich niet alles.
Evenals bij selective perception wordt de herinnering beïnvloed door interesse, attitude, onderwerp
enzovoort. Zie ook ‘selective retention’ en ‘Selectieve perceptie’.
Selectieve perceptie (1) – Bij het luisteren naar sprekers en het lezen van informatie neemt men niet
alles waar. Onbewust vindt er een selectie plaats, welke afhangt van interesse, attitude, enzovoort.
Zie ook ‘Selectieve waarneming’.
Selectieve perceptie (2) – De mens neemt niet alles waar wat zich in zijn omgevingsveld bevindt, niet
iedereen neemt alles op dezelfde manier waar en niet iedereen onthoudt hetzelfde van het waargenomene. Mensen zijn verschillend. De mate van perceptie (waarneming) hangt af van de kwaliteit
van de prikkel, het omgevingskader van de prikkel en de eigen attitudes. De selectiviteit van de
waarneming komt tot uitdrukking in vier selectieve processen: 1) selectieve blootstelling (selective
exposure): mensen stellen zich alleen bloot aan media en boodschappen die bij hun denken passen
en waarvan ze menen dat ze er wat aan hebben; 2) selectieve attentie of aandacht (selective attention): men toont bij het lezen van de geselecteerde media alleen aandacht voor zaken waarvoor men
zich interesseert; 3) selectieve vetVorming (selective distorsion): feiten worden soms zodanig verdraaid waargenomen dat zij een bestaande mening bevestigen, of zodanig dat zij niet in conflict komen met bestaande attitudes; 4) selectieve herinnering (selective retention): van het waargenomene
onthoudt men die zaken die prettig zijn om te onthouden, die in bestaande attitudes passen.
Selectieve reclame – Zie ‘Reclame’.
Selectieve specialisatie – Substrategie binnen de marktsegmentatiestrategie. Het is het produceren
voor verschillende marktsegmenten zonder dat deze segmenten en de producten veel verband met
elkaar hebben: plastic speelgoed voor kinderen, plastic tuingereedschap voor tuinierders, plastic
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pijpen voor de bouw. Productie technisch is er wel een zekere verwantschap. In dit voorbeeld: de
grondstof. Zie ook ‘Segmentatiestrategieën’.
Selectieve vervorming – Zie ‘Selective distorsion’, ‘Selectieve perceptie’.
Selectieve vraag – Zie ‘Vraag’.
Selectieve waarneming – Zie ‘Selectieve perceptie’.
Selectievragen – Normen op basis waarvan men bij het begin van een vragenlijst een selectie tot
stand brengt: met deze persoon verder gaan of stoppen. Bijvoorbeeld bij onderzoek over badzoutgebruik: heeft u een bad? Indien dit niet het geval is kan de ondervraagde verdere vragen ook niet beantwoorden.
Selective attention – Ned.: Selectieve aandacht. Het selectieve proces waarbij personen bewust of
onbewust bepaalde stimuli wel waarnemen en andere niet. Zie ook ‘Selectieve perceptie’ en ‘Selectieve aandacht’.
Selective demand – Dat deel van de totale vraag dat gericht is op een bepaald merk/product. Ook
wel specifieke vraag. Staat tegenover primary demand. Selective demand advertising is dus reclame
die de vraag naar een merk binnen de productklasse poogt te beïnvloeden.
Selective distorsion – Ned.: Selectieve vervorming. Het verdraaid waarnemen van feiten. Zie ook
‘Selectieve perceptie’.
Selective exposure – Ned.: Selectieve blootstelling. Het zich openstellen voor specifieke informatie.
Enerzijds betekent dit een selectieve keuze van de media (selectieve blootstelling) en anderzijds een
keuze van de informatie die in het gekozen medium voorkomt (selectieve aandacht). In de meeste
marketingliteratuur worden beide begrippen vereenzelvigd met selective exposure (selectieve aandacht). Zie ook ‘Selectieve perceptie’ en ‘Selectieve confrontatie’.
Selective retention – Ned.: Selectieve herinnering. Het verschijnsel dat een persoon van het waargenomene slechts een beperkte hoeveelheid onthoudt, en wel datgene wat hij zich het liefst herinnert.
Zie ook ‘Selectieve perceptie’ en ‘Selectieve herinnering’.
Selective sampling – Het uitreiken van proefmonsters aan een geselecteerde groep personen.
Self billing – Bij self billing wordt de factuur verzorgd door de ontvanger van de producten of de
diensten. Soms is de ontvanger van de producten of de diensten beter in staat om de facturatie op
een zorgvuldige en tijdige manier te verzorgen. De belastingdienst gaat, in de regel, graag akkoord
met een voorstel om tot self billing over te gaan: het is voor hen de garantie dat alle administratieve
details in orde en inzichtelijk zijn. Het volgende zijn twee eisen van de belastingdienst. Facturatie van
goederen en diensten dient ‘volledig’ en ‘tijdig’ te zijn. ‘Volledig’ betekent dat alle verkochte goederen en geleverde diensten opgenomen moeten worden bij de BTW-aangifte. Als er producten geleverd worden in een bepaalde maand, of er wordt een dienst verricht, dan moet binnen vijftien dagen
na afloop van die maand een factuur gestuurd moet worden. Dat is dan ‘tijdig’. Bij self billing geldt
een andere regeling. Wel dient nog steeds het ‘volledige’ bedrag gefactureerd te worden. Maar er is
geen noodzaak meer om dit ‘tijdig’ te doen. Facturatie mag in dit geval één keer per jaar, in januari
van het volgende jaar, plaatsvinden. Het bedrag van het hele jaar moet dan worden meegenomen bij
de laatste aangifte van het jaar (normaal gesproken is dit de aangifte over het vierde kwartaal). Self
billing is aan beperkt aantal, maar wel strikte regels gebonden. Er zal altijd sprake moeten zijn van
een wederzijdse overeenkomst. Het bedrijf dat de self billing uitvoert, zal hiervoor toestemming
moeten ontvangen van degene voor wie dit verzorgd wordt. Het BTW-nummer van diegene zal tevens bekend moeten zijn. In principe dient de toestemming vooraf verleend te worden. Formeel is
degene die toestemming geeft tot self billing verantwoordelijk voor de correctheid en volledigheid
van de ontvangen factuur. Self billing is altijd een ‘recht’ en kan nooit verplicht worden gesteld. In
alle gevallen kan er voor gekozen worden om zelf facturen te maken en deze te versturen.
Self fulfilling prophecy – Voorspelling die uitkomt omdat men op basis van die voorspelling gaat
handelen. De tegenstanders van het productlevenscyclusconcept hanteren dit begrip als ze stellen
dat men zijn beleid niet kan afstemmen op de PLC, omdat deze in vorm en duur juist afhankelijk is
van het gevoerde marketingbeleid.
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Self liquidating premium – Artikel dat de koper van een bepaald product kan kopen tegen een gereduceerde prijs; een premium is self liquidating als de bepaalde prijs de kosten van de verkoper dekt.
Self liquidator – Premium waarvan de koper de kostprijs betaalt.
Sellers interest Insurance – Vorm van goederentransportverzekering. Wanneer een bedrijf goederen
verkoopt, waarbij is overeengekomen dat de koper het risico tijdens het transport draagt c.q. verzekert, en tijdens de reis ontstaat verlies van of schade aan de goederen op grond waarvan de koper
weigert de goederen te betalen terwijl ook de verzekeraar geen schadevergoeding biedt, ontstaat
voor de verkoper een schadepost die hij kan verzekeren op basis van een sellers' interest insurance.
Deze dekt naast de nadelige gevolgen voor de verkoper het risico van verlies of beschadiging van de
goederen tijdens het verdere verblijf, doorzending of retourzending.
Sellers market – Zie ‘Verkopersmarkt’.
Selling – 1) Verkopen 2) Overtuigen ('to sell the customer').
Selling concept – Zie ‘Verkoopconcept’ en ‘Verkooporiëntatie’.
Selling in – Selling-in activiteiten van producenten zijn die activiteiten die het product aantrekkelijker
doen zijn (schijnen) voor de detaillist. Daarbij speelt het benadrukken van prijs, marge, kortingen en
dergelijke een belangrijke rol.
Selling in activiteiten – Activiteiten ter versterking van de persoonlijke verkoop, bij het vullen van de
pijpleiding van de distributie.
Selling orientation – Zie ‘Verkooporiëntatie’.
Selling out – De producent helpt de volgende schakel in de bedrijfskolom bij de verkoop aan haar
afnemers. Uiteraard leidt selling out tot eigen omzet aan de volgende schakel. Een voorbeeld is het
optimaliseren van de schapindeling.
Selling out activiteiten – Activiteiten ter ondersteuning van de wederverkopers om zodoende de
goederen sneller uit de distributiepijpleiding te doen stromen.
Sellogram (1) – Matrix met als ene ingang de producteigenschappen en als andere ingang de door de
afnemer gewenste eigenschappen. Op de kruising van beide eigenschappen staan de voor de verkoper belangrijke verkoopargumenten. Het sellogram is dus een hulpmiddel bij de verkoop.
Sellogram (2) – Methode om verkoopargumenten te verzamelen door koopmotieven te vergelijken
met aanbodeigenschappen. Matrix met horizontaal de koopmotieven en verticaal de artikeleigenschappen.
SEM – SEM staat voor zowel Search Engine Marketing. Zie aldaar. SEM kan ook voor Search Engine
Manipulation staan, alhoewel die afkorting daarvoor (nog) niet algemeen gehanteerd wordt.
Semantisch differentiaal – (Osgoodschaal). Een semantisch differentiaal is een psychometrische
schaal met op de twee uitersten tegenovergestelde begrippen. De schaal wordt soms ook aangeduid
met Osgoodschaal, of semantische contrast paren. Semantische differentialen zijn bedoeld om de
betekenis of connotatie van een object, begrip of gebeurtenis meetbaar te maken. De semantisch
differentiaal is door Charles Osgood ontwikkeld. Voorbeeld: Een Psychometrisch instrument kan uit
diverse items bestaan die gemeten worden met behulp van een semantische differentiaal. Zo kan in
marktonderzoek gebruik gemaakt worden van semantisch differentialen om een product te evalueren. Respondenten kunnen dan op bijvoorbeeld een 5-punts schaal aangeven in hoeverre ze een
woord ze bij het product vinden passen. Een voorbeeld van een dergelijk instrument met 6 verschillende semantisch differentialen is: (1) Koud [---] [---] [---] [---] [---] Warm. (2) Goede kwaliteit [---] [---]
[---] [---] [---] Slechte kwaliteit. (3) Standaard [---] [---] [---] [---] [---] Uniek. (4) Serieus [---] [---] [---] [---]
[---] Grappig. (5) Zwak [---] [---] [---] [---] [---] Sterk. (6) Nuttig [---] [---] [---] [---] [---] Onnuttig.
Semantische definitie – Omschrijving die de betekenis van een begrip of grootheid aangeeft, los van
de vraag hoe de waarde van die grootheid berekend moet worden en los van de vraag welke eenheid
bij die grootheid past. Voor de berekeningswijze van de waarde en de eenheid van een grootheid is
de operationele definitie van belang. Synoniem: conceptuele definitie. Voorbeeld van een semantische definitie: de nettowinst is wat een ondernemer aan het eind van het jaar overhoudt om vrij te
besteden. Voorbeeld van een operationele definitie: de nettowinst is de brutowinst minus de beUitgeverij Streutker
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drijfskosten. Aangezien economen hun grootheden vaak in verschillende betekenissen gebruiken
kunnen er voor hetzelfde woord meer semantische definities zijn en/of meer operationele definities.
Dat maakt bedrijfseconomie juist zo verwarrend. Voorbeeld: kostprijs.
Semantische differentiaal – Woordparentest. Vraagtechniek om ten aanzien van attitude tot een
schaalindeling te komen waarbij aan de ondervraagde een aantal woordparen voorgelegd worden
waarbij elk van de woordparen een tegenstelling betreft. Zie ‘Osgood-schaal’ en ‘Schaaltechnieken’.
Semantische html – Semantische html betreft geen nieuwe html-versie, maar is een manier waarop
html toegepast kan en zou moeten worden. Door html semantisch op te maken, beschrijf je als het
ware de contentdelen door de juiste html-elementen te gebruiken en dus wordt het een bepaalde
relevantie meegegeven.
Semi gestructureerd interview – Zie ‘Half gestructureerd interview’.
Semigeïntegreerde distributiekanalen – Zie ‘Keuze van de organisatievorm van de distributie’.
Semi-gestructureerd interview – Zie half gestructureerd interview.
Semigestructureerd onderzoek – Ook ‘Halfgestructureerd onderzoek’. Onderzoek dat gedeeltelijk uit
een open gesprek bestaat en gedeeltelijk uit een gestructureerd gesprek (al of niet met open vragen).
SEMPO – SEMPO staat voor Search Engine Marketing Professional Organization en is een non-profit
organisatie die wereldwijd werkt aan het verhogen van de bekendheid en bewustzijn rond zoekmachine marketing.
Senaat – Andere benaming voor de Eerste Kamer.
Senator – Lid van de Eerste Kamer.
Sensitiviteit – Zich bewust tonen van andere mensen, de omgeving en de eigen invloed hierop. Gedrag dat getuigt van het onderkennen van de gevoelens en behoeften van anderen.
Sensitiviteit, Interpersoonlijke – Gedrag dat getuigt van het onderkennen van de gevoelens en behoeften van anderen. Zich verplaatsen in anderen en zich bewust tonen van de invloed van het eigen
handelen op anderen. Gedragsbeschrijvingen: a) Houdt in eigen gedrag rekening met de gevoelens
van anderen. b) Laat anderen in hun waarde en verplaatst zich in de positie van een ander. c) Laat
blijken gevoelens en behoeften van anderen te onderkennen. d) Toont zich bewust van de invloed
van het eigen handelen op anderen.
Sensorisch onderzoek – Zintuiglijk onderzoek. Denk aan smaak-, geur- en waarnemingstesten.
Sentence completion – Ned.: Zinsaanvullingstest. Zie ‘Projectietechnieken’.
Sentence completiontest – Zie ‘Zinsaanvullingstest’.
Sentiment – 1) Gevoel. 2) Gevoelsmatige stemming over de gang van zaken met betrekking tot de
aandelenkoersen op de effectenbeurs. 3) Negatieve stemming over de gang van zaken met betrekking tot de aandelenkoersen op de effectenbeurs.
SEO – SEO is de afkorting van Search engine optimization. Engelse term voor Zoekmachine optimalisatie. Zie aldaar.
Seponeren – Het door de Officier van Justitie ter zijde leggen van een strafzaak, zonder strafvervolging (sepot). Dit gebeurt als de schuldvraag onduidelijk is, of als de dader wel schuldig moet worden
geacht maar deze al gedupeerd is door bijvoorbeeld bij het incident opgelopen letsel.
SER (1) – SER staat voor search engine ranking. Dit betekent hetzelfde als SEO.
SER (2) – Sociaal-Economische Raad
Serieproductie – Meerdere stuks van een model worden gemaakt volgens dezelfde specificatie doch
niet in enorme aantallen.
Serieproductie – Meerdere stuks van een model worden gemaakt volgens dezelfde specificatie doch
niet in enorme aantallen.
SERM – SERM staat voor Search Engine Reputation Management, waarbij de resultaten op persoons, merk- of bedrijfsnamen in de zoekmachines gemonitord en daar waar nodig bijgestuurd worden. Zie
Search Engine Reputation Management voor meer informatie.

Uitgeverij Streutker

567

Bedrijfskunde, Begrippenbank

Server (1) – De tegenpool van een client. Een computer op het internet die een of meer diensten
aanbiedt aan andere computers (clients). Een dienst is bijvoorbeeld het opvragen van HTML pagina's,
het zoeken naar informatie (zoekmachines) of het afleveren van email. Zie ook Virtual Server.
Server (2) – Een server is een computer waarop programma's of applicaties draaien die requests van
clients afhandelen en juiste responses geven. Een computer zoals die bij vele mensen thuis staan, is
ook een server. In dit geval valt software zoals tekstverwerkers (Notepad, Word) onder clients, die
requests doen op de computer (server). Over het algemeen wordt onder een server een krachtigere
computer bedoeld die van betere hardware voorzien is dan thuiscomputers. Deze type servers (zoals
mailservers, ftpservers) dienen namelijk meerdere request tegelijkertijd af te handelen. Een voorbeeld is een browser, welke onder de categorie client valt. Deze doet requests op een webserver,
waarna de server de request afhandelt en een response geeft.
Server Header – Een Server Header is een boodschap van een server die bij de opvraag van een pagina de status weergeeft van deze pagina. Dit wordt ook wel een statuscode genoemd. Servers en
browsers communiceren door middel van de zogenaamde de HTTP-statuscodes ook wel server headers genoemd. Wanneer je een pagina opvraagt geeft de server waar de site op staat een code af
met een bepaalde boodschap.
Server Header Checker – Een server header checker is een tool waarmee je online de server header
of HTTP-statuscode kunt testen. Zo kun je controleren of deze correct wordt afgehandeld.
Server methods – Server methods worden onder anderen door een client (browser of spider) gebruikt om een webpagina op te vragen. De server geeft vervolgens een response. Hierin is onder
anderen een http-statuscode opgenomen. In de meeste gevallen zal dit HTTP/1.1 200 OK zijn. Wanneer een client een request doet op een server, handelt de server deze request af door bijvoorbeeld
informatie te halen uit databases of bestanden. Uiteindelijk schotelt de server de verzamelde informatie weer voor aan de client, zoals een browser. Wanneer een website druk bezocht is, worden er
meerdere request tegelijkertijd uitgevoerd op de server. De server moet vervolgens elke keer een
query uitvoeren om te zoeken in de database. Bij een database met veel inhoud, kan dit relatief veel
tijd in beslag nemen.
Server side caching – Net als bij client side caching wordt server side caching toegepast om laadtijd
te reduceren. Een client en een server communiceren met elkaar met behulp van verzoeken en antwoorden (requests and responses). In zo een request, welke via verschillende methoden gedaan kan
worden, worden verschillende eigenschappen meegegeven, zoals de user agent, een eventuele referrer en de methode waarop de pagina wordt opgevraagd.
Service – Service kan verwijzen naar: 1) Dienstverlening; 2) Dienst (economie), niet-fysieke goederen;
3) Service (computer), een achtergrondprogramma in Microsoft Windows; 4) Service (motorfiets),
een historische motorfiets; 5) service (tennis), de opslag bij tennis en soortgelijke (bal)spellen; 6) In
vertalingen uit het Engels leest men vaak 'service' waar reparatie wordt bedoeld
Service Dienst – Een niet-stoffelijk product. Ook: de voor- en nazorg met betrekking tot geleverde
producten. In deze zin is het een productattribuut. Zie ook ‘Product’.
Service merchandiser – Steunactiviteiten van de vertegenwoordiger bij plaatsing en beprijzing van
artikelen in de winkel. Zie ook ‘Rack jobber’. Zie ‘Soorten groothandel’.
Service retailing – Zie ‘Gespecialiseerde operatie’.
Servicedistributie (1) – Distributievormen met veel toegevoegde waarde vanuit de diverse marktinstrumenten.
Servicedistributie (2) – Winkelformule die zich richt op afnemers die men kan kwalificeren als kwaliteits-, service- of afstandsgevoelige kopers. Servicedistributie gaat gepaard met een groot dienstbetoon met hoge marges en dus hoge prijzen. Zie ‘Gespecialiseerde operatie’.
Servicegraad (1) – De mate waarin aan de vraag van afnemers uit voorraad kan worden voldaan. In
de detailhandel wordt als maatstaf gebruikt de frequentie van niet voorradig zijn van artikelen.
Servicegraad (2) – Eigenlijk: noodzakelijke servicegraad. Hier: het op de behoefte van de afnemers en
in relatie tot de gewenste concurrentiepositie vaststellen van de te leveren fysieke distributieprestaUitgeverij Streutker
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tie. Deze prestatie kan men vaststellen op basis van onder andere: 1) gewenste levertijden; 2) gewenste hoeveelheden (in totaal of per keer); 3) gewenste leveringsbetrouwbaarheid; 4) gewenste
mogelijkheden tot spoedlevering - toegestane beschadigingspercentages.
Servicekosten – Servicekosten zijn de maandelijkse bijdragen die appartementseigenaren verschuldigd zijn. Dit geld wordt gebruikt voor het onderhoud en schoonhouden van de gemeenschappelijke
ruimten en dient tevens als een reserve.
Servicemerchandising – Vorm van samenwerking tussen detaillist en leverancier waarbij de leverancier de volledige zorg voor een of meer artikelgroepen voor zijn rekening neemt.
Servicesector – Zie ‘Organisatie reclamebureau’.
Servituut – Servituut noemt men ook wel erfdienstbaarheid. Een erfdienstbaarheid is een last,
waarmede een onroerende zaak, het dienende erf, ten behoeve van een andere onroerende zaak,
het heersende erf, is bezwaard.
Settling agent – Agent van een verzekeringsmaatschappij (meestal in een buitenlandse haven), die
de bevoegdheid heeft een transportschade onder een niet door zijn tussenkomst gesloten verzekering met de ladingbelanghebbende te regelen en soms ook de schadepenningen aan deze uit te betalen. Zie ook ‘Avarij-agent’, ‘Claims paying agent’.
Shared resource – Hiervan is sprake als in een keten van 2 of meer product-/merkcombinaties een
gemeenschappelijke capaciteitsbron voorkomt.
SHBM: Staat van Herkomst en Besteding van Middelen – 1) Overzicht van mutaties in de balansposten door begin- en eindbalans met elkaar te vergelijken. Via een zgn. ‘Mutatiebalans’, d.w.z. een
overzicht van veranderingen in de balansposten, kreeg men basismateriaal om enerzijds de herkomst
van de financiële middelen te berekenen en anderzijds de besteding van de binnengekomen middelen. Inmiddels is de opzet van het overzicht nader uitgewerkt in wat heet een ‘Kasstroomoverzicht’.
2) Handhaving van de oude naam SHBM voor het kasstroomoverzicht, zoals dat nu wordt opgemaakt
conform de internationale ontwikkelingen.
Shock loss cover – Andere naam voor catastrofe cover. Zie ook ‘Schade-excedentcontract’.
Shop in the shop – Term om min of meer afgebakende, vaak met de bediening gepaard gaande, verkoopeilanden in een supermarkt of warenhuis aan te duiden. Men biedt daar gespecialiseerde artikelen aan (vleeswaren, kaas, banket, groenten, vis, noten).
Shopper – Is de winkelende klant. Hij staat in contrast met de consument (die gebruikt/verbruikt). De
shopper noemen we een buyer (koper) als hij effectief koopt.
Shopper research – Bijzondere vorm van marktonderzoek die zich richt op het in kaart brengen van
het winkelgedrag. Het behelst dominant registratiemethoden, aangevuld met rapporteringsmethoden.
Shopping for necessity – Koopgedrag waarbij de consument uit winkelen gaat omdat het zo nodig
moet: hij koopt producten die primaire behoeften bevredigen (noodzakelijke goederen). De prijs en
het koopgemak spelen een belangrijke rol.
Shopping for run – Ook ‘Pun shopping’. Koopgedrag waarbij de consument een zeker plezier beleeft
aan het winkelen: hij is op zoek naar producten die secundaire behoeften bevredigen (luxegoederen)
en die een bijdrage leveren aan de beklemtoning van zijn eigen identiteit. Het winkelen is veelal gericht op vergelijking van producten. De prijs is niet de doorslaggevende factor bij de beslissing te
gaan winkelen.
Shopping goods – Goederen waarvoor de consument bereid is een zekere koopinspanning te plegen;
vergelijkt aspecten als kwaliteit, prijs, stijl, en dergelijke. We onderscheiden: 1) homogene shopping
goods: goederen die door de consument als identiek worden gezien. Consumenten winkelen omdat
de prijs voor het product in diverse winkels kan verschillen; 2) heterogene shopping goods: de consument ziet de diverse alternatieve producten niet als gelijk en hij vindt de verschillen zo belangrijk,
dat hij gaat winkelen totdat hij het alternatief vindt dat hij prefereert. Vooral bij heterogene producten speelt de toegevoegde expressieve waarde een grote rol. Zie ook ‘Goederenclassificatie’. Zie ook
‘Copeland’.
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Shopping lady – Ondervraagster die in een winkel een aankoop doet en enkele vragen stelt met betrekking tot het product of merk. In feite een pseudokoopster. Ze maakt zich als zodanig niet aan het
winkelpersoneel bekend. Zie ook ‘Roving reporter’.
Shoptest – Detaillistenonderzoek waarbij de detaillist of de verkopers/verkoopsters niet officieel
worden ondervraagd, maar waarbij men informatie verkrijgt door pseudokoopsters enkele vragen te
laten stellen. Zie ook ‘Shopping lady’.
Short copy – Korte, aandachttrekkende tekst. Het tegenovergestelde hiervan is Long copy.
Short period scale – Zie ‘Kortetermijnschaal’.
Short tail keywords – Met short tail keywords worden de trefwoorden bedoeld die populair zijn, dus
de trefwoorden die een hoog zoekvolume hebben en waar dus veel op geoptimaliseerd wordt. Short
tail keywords kent dus een hoog competitieve wereld omdat een short tail keyword meer bezoekers
oplevert dan een long tail keyword. Dit is echter per combinatie. Ter illustratie: Veel mensen zoeken
op short tail keywords als vakantie of goedkope vakantie, waar ook veel websites op zullen optimaliseren. De concurrentie is echter groot. Door je meer te richten op long tail keywords als goedkope
culturele vakantie Frankrijk, goedkope culturele auto vakantie Frankrijk en andere variaties, trek je
weliswaar minder bezoekers per tail keywords, maar de click-through ratio ligt hoger, het totaal bezoekers van alle long tail keywords kunnen hoger liggen dan bezoekers die binnenkomen op de populaire short tail keyword. Het heeft vaak dus veel nut je ook te richten op long tail keywords.
Short-cut – Een short-cut is een verkorte versie van een berekening of bewerking. Handelingen die je
met regelmaat moet verrichten, ga je automatiseren en daardoor trek je stukjes van een bewerking
samen. Die verkortingen zijn reuze handig zolang de vragen die je moet beantwoorden maar veel op
elkaar lijken. Zodra er een addertje onder het gras zit, moet je terugvallen op de uitgebreide procedure. Het is dan echter de vraag of je die nog weet of kunt reconstrueren. Zo is het een short-cut om
25% van € 444,- uit te rekenen door die € 444,- door 4 te delen. Maar als je 17% moet berekenen van
€ 444,- moet je op een procedure terugvallen die meer algemene geldigheid bezit: eerst 1% berekenen.
SIC (Anglicisme) – 1) Standard Interpretations Committee: organisatie die in 1996 is opgericht om
interpretaties van IAS uit te brengen. Deze organisatie is in 2001 al opgevolgd door de IFRIC (de International Financial Reporting Interpretations Committee). 2) Adviezen die door de SIC zijn uitgebracht. Bijvoorbeeld: SIC12 is het twaalfde advies van de SIC.
Signaalwoord – Een signaalwoord roept schema's en verwachtingen op in de hoofden van de lezer.
Het activeert de mentale voorstelling die een lezer heeft van een situatie. Dat gebeurt ook bij woorden in het dagelijks spraakgebruik. Ieder heeft zijn eigen associaties bij woorden als 'huis' en 'school'.
Economen hebben ook associaties bij allerlei economische termen. Daardoor hebben zij een voorsprong op niet-economen die dezelfde economische tekst lezen. Zij activeren allerlei economische
noties bij woorden zoals afval, normaal of zebra en anticiperen zo op vragen en opmerkingen die
later gaan komen.
Signalisatie – De plaatsaanduiding van afdelingen en artikelgroepen in een winkel.
Significant – Betekenisvol. In de statistiek wordt gesproken over significante verschillen. Dit zijn verschillen die niet te herleiden zijn tot steekproefverschillen.
Significantietoets – Toets om vast te stellen of het verschil tussen twee uitkomsten uit een steekproef of de uitkomsten van twee steekproeven statistisch wel van betekenis is.
Simple random sample – Enkelvoudige a-selecte steekproef.
Simulatie – Gebruik van een model ter nabootsing van de werkelijkheid. Computermodellen bootsen
de marktsituatie na; door slechts één variabele in het model te wijzigen kan men het effect van die
variabele bepalen. Het is in feite een experiment.
Simulatie (1) – Geprepareerde examenomgeving, bijvoorbeeld in een praktijklokaal op school. Deze
omgeving is een simulatie binnen omstandigheden zoals in de beroepspraktijk, maar die door manipulatie (bijv. een opzettelijk gecreëerde storing, of de inzet van acteurs) afwijkt van de beroepspraktijk in de BPV, die aan de wetten van het toeval voldoet.
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Simulatie (2) – Nabootsing van de werkelijkheid via een model. Computermodellen bootsen de
marktsituatie na en men kan door steeds een variabele in het model te wijzigen het effect hiervan
bepalen. Een min of meer toepasbaar model is het NEWS-model (New Early Warning System).
Single license – Het single-license-beginsel houdt in dat een verzekeraar met een in het ene EU-land
verkregen vergunning ook in de overige EU-landen actief mag zijn. Men zegt wel dat een financiële
dienstverlener die in een EU-land een vergunning krijgt daarmee een Europees paspoort verwerft.
Zie ook ‘Home country control’, ‘Notificatie’.
Single line wholesaler – Zie ‘Soorten groothandel’.
Single parent captive – Captive verzekeringsmaatschappij die uitsluitend de risico's verzekerd van
een bedrijf (als regel het bedrijf dat de captive gevestigd heeft)
Single source onderzoek – Het uitvoeren van verschillende onderzoeken bij dezelfde groep respondenten en deze onderzoeken later aan elkaar relateren.
Single-price-policy – Een centraal vastgestelde prijs die onafhankelijk is van omgevings- en andere
vraagfactoren.
SIRE – Stichting Ideële Reclame. Voert belangeloos reclame voor acties voor het algemeen welzijn
van de Nederlandse bevolking.
Sistercar-clausule – Volgens deze clausule wordt onder de motorrijtuigverzekering een schade, die
het ene motorrijtuig bij een aanrijding veroorzaakt aan een ander motorrijtuig van dezelfde eigenaar
geregeld als waren het twee motorrijtuigen van verschillende eigenaren, dit ondanks het feit dat
aansprakelijkheid ontbreekt omdat beide motorrijtuigen dezelfde eigenaar hebben. Doorgaans is
deze regeling niet van kracht wanneer de aanrijding plaats vindt op het eigen (bedrijfs)terrein van de
verzekerde.
Site search engine – Een site search engine is een locale zoekfunctie (een zoekfunctie op een website
zelf), via welke gezocht kan worden naar trefwoorden binnen de website. Dit stelt bezoekers in staat
om op een website snel informatie te vinden waar ze naar op zoek zijn.
Sitemap – Een sitemap is een overzicht van links die binnen een website voorkomen. Deze interne
links zijn veelal op belangrijkheid of volgorde waarop ze op de website voorkomen, gesorteerd.
Voornamelijk voor grotere websites met subpagina's zijn sitemaps handig. Het doel is de gebruiker
inzicht te geven in de structuur van de website. Daarnaast bevordert het de toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid, alle verwijzingen zijn namelijk verzameld op een enkele pagina, waardoor men
met minder stappen naar een volgende webpagina kunnen navigeren. Een goede praktische uitoefening is dan ook om op elke pagina een link te plaatsen naar de sitemap van de betreffende website.
Behalve dat bezoekers van een website tegemoet gekomen wordt, kan een sitemap ook bevorderlijk
zijn voor de indexatie van je website. Crawlers zijn beter in staat pagina's op je website te vinden.
Onder andere Google heeft hiervoor een dienst bedacht om hun eigen spider hierin te ondersteunen: Google Sitemaps.
Situatie-analyse – Met behulp van in het bedrijf aanwezige gegevens een formulering van een probleem vinden. Soms levert hergroepering van gegevens een duidelijk inzicht op.
Skimming – Zie ‘Afroomstrategie’.
Skimming strategie – Eng.: ‘Skimming strategy’. Zie ‘Afroomstrategie’, ‘Cream skimming’ en ‘Market
skimming’.
SKV – Stichting Klachteninstituut Verzekeringen
Skyscraper – Banner soort welke rechthoekig en staand op websites geplaatst wordt.
Slaper – Niet-actieve, maar nog niet gepensioneerde deelnemer in een pensioenregeling
Slapers – Aanduiding voor ex-werknemers die bij uitdiensttreding anders dan wegens pensionering
premievrije aanspraken op pensioen hebben behouden. Zie ook ‘Waardeoverdracht’.
SLD – SLD is de afkorting voor Second Level Domainen is de domeinnaam zonder extensie. Zie voor
meer info bij Second Level Domain.
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Sleutelklaar – Een woning wordt sleutelklaar opgeleverd, dat betekent dat er in principe niets meer
hoeft te gebeuren. De definitie van sleutelklaar opleveren verschilt per aanbieder, bijvoorbeeld: wel
of geen vloer- of wandafwerking.
Slip – Zie ‘Sluitnota’.
Slippage – Zie ‘Redemptiepercentage’.
Sloopkosten – 1) Misconceptie: [bedrag gemeten in euro] kosten moet zijn: uitgaven, want feitelijk
zijn het: sloopuitgaven. Vergelijk ook met andere kosten die geen kosten zijn, zoals: emissiekosten,
installatiekosten en transactiekosten. 2) Kosten van de sloop voor zover de sloopuitgaven zijn toegerekend naar het bedrijfsresultaat in een bepaalde periode [euro/periode].
Sloopuitgaven – Uitgaven voor het verwijderen van een machine die afgeschreven is [euro]. De sloopuitgaven maken het verschil uit tussen de residuwaarde en de restwaarde.
Sloopvergunning – Een sloopvergunning is de vergunning die voor het slopen van een gebouw vereist is. Aan deze vergunning zijn voorwaarden verbonden met betrekking tot de veiligheid.
Sloopwaarde – Het bedrag dat verkregen zou kunnen worden voor de nog bruikbare of waardevolle
onderdelen van een gebouw, verminderd met de kosten voor het laten afbreken, wegruimen, afvoeren. storten en vernietigen.
Slotkoers – Koers van een aandeel of obligatie aan het eind van de dag op een (virtuele) effectenbeurs.
Slotting fee – Een bepaald bedrag dat adverteerders soms aan eigenaren/beheerders moeten betalen wanneer zij wensen te adverteren op prominente posities op een website.
Sluikreclame (1) – Communicatie die tot stand komt doordat een product of merk onbetaald wordt
genoemd of in beeld komt. Producenten zullen proberen zo extra communicatie te verkrijgen. Media
zullen trachten dit tegen te gaan. De overheid heeft een Regeling Sluikreclame uitgevaardigd.
Sluikreclame (2) – Het op 'illegale' wijze adverteren voor bedrijf, product of dienst, gebruikmakend
van het feit dat een medium vanwege het nieuwskarakter verslag uitbrengt.
Sluitbriefje – Een door de makelaar ondertekende en aan de verzekeringnemer gezonden mededeling ter bevestiging dat de verzekering (op de beurs) werd gesloten. Het sluitbriefje is veelal het origineel van een stuk waarvan een kopie als sluitnota dient. Zie ook ‘Sluitnota’.
Sluitnota – Schriftelijk stuk, waarop de gegevens van een te sluiten verzekering staan vermeld, dat
op de beurs door assuradeuren wordt getekend of geparafeerd. Een sluitnota geldt als voorlopig
bewijs, dat het omschreven belang/gevaarsobject door de assuradeuren, voor het bij zijn paraaf
vermelde aandeel, tegen de in de nota genoemde premie en op de aangegeven condities is gedekt.
SLURP – SLURP is de crawldienst van Yahoo!. Ook wel het indexeer genoemd. Het is de tegenhanger
van Google. In eerste instantie kijkt Yahoo! SLURP naar je robot.txt bestand. In dit bestand kun je
aangeven welke pagina's niet geïndexeerd moeten worden of opgeslagen in de cahche van de zoekmachine. Hiermee kan verkomen worden dat pagina's die nog niet helemaal af zijn toch geïndexeerd
worden door de zoekmachine.
SMA – De SMA is de Europese branche organisatie op het gebied van Zoekmachine marketing.
Smaaktest – Onderzoek naar de smaak van producten. Veelal vergelijkend en met gebruik van de
blind product test. Zie ook ‘Producttest’.
Smart URLS – Smart URL’s zijn verkorte URL’s die vaak de titel van een pagina in het adres bevatten.
Smartengeld – Een vergoeding voor immateriële schade in verband met smart en gederfde levensvreugde door opgelopen letsel als gevolg van een onrechtmatige gedraging van een ander. In Nederland kan in principe alleen degene die zelf het letsel heeft opgelopen smartengeld vorderen.
Smartphone – Een smartphone is een mobiele telefoon die is uitgerust met meer rekenkracht en een
uitgebreider besturingssysteem dan een reguliere telefoon. Een smartphone geeft toegang tot het
internet en het is mogelijk om de functionaliteit van de telefoon naar keuze uit te breiden door middel van apps. De smartphone is in feite een kruising tussen een mobiele telefoon en een palmtop
computer. Vrijwel alle smartphones zijn uitgerust met een aanraakscherm (touchscreen), gps en een
camera. Toegang tot het internet is zowel mogelijk over het 3G of 4G-netwerk van de mobiele proviUitgeverij Streutker
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der als via draadloos internet (WiFi). Bekende ontwikkelaars van smartphones zijn Apple (iPhone),
Samsung, LG, Blackberry en HTC. Populaire besturingssystemen zijn iOS (Apple), Android (Gooogle)
en Windows Phone (Microsoft). Telefoons waar de uitgebreidere mogelijkheden van een smartphone
ontbreken worden ook wel dumbphones genoemd.
SMM – Zie ‘Social Media Marketing’.
SMS (Short Message Service) – SMS-berichten zijn berichten tot maximaal 160 karakters die via een
GSM netwerk verstuurd kunnen worden. Indien degene aan wie het bericht wordt verstuurd, niet
bereikbaar is, wordt het bericht tijdelijk opgeslagen. In feite is SMS voor de mobiele telefoon wat email is voor de computer: een snelle en handige manier om korte berichten te versturen.
Snel schakelen. Zich in een informatierijke omgeving kunnen concentreren op snel wisselende onderwerpen en gebeurtenissen en hierin effectief handelen. Gedragsbeschrijvingen: a) Weet adequaat
in te spelen op onverwachte (urgente) zaken. b) Handelt effectief in een dynamische of snel wisselende omgeving. c) Weet moeiteloos het ene onderwerp los te laten om vervolgens het andere onderwerp op te pakken.
Snellopers – Engels: ‘Fast movers’. Artikelen in het assortiment met een zeer hoge omloopsnelheid.
Snippet – Een snippet is een korte omschrijving van een pagina die de zoekmachines in de resulaten
tonen.
So valued – Aldus getaxeerd; term in gebruik bij valued policies, bijvoorbeeld in de transportverzekering. Zie ook ‘Valued policies’.
Sociaal-Economische Raad (SER) – Een paritair samengesteld adviesorgaan dat tot taak heeft de
regering te adviseren over sociaaleconomische vraagstukken. Ook voert de SER bestuurlijke en toezichthoudende taken uit.
Sociaal-maatschappelijke, dimensie – De sociaal-maatschappelijke dimensie. Deze dimensie heeft
betrekking op de bereidheid en het vermogen om deel uit te maken van de gemeenschap en daar
een actieve bijdrage aan te leveren. Het gaat hier om het adequaat functioneren in de eigen woonen leefomgeving, in zorgsituaties en in de school; om de acceptatie van verschillen en culturele verscheidenheid. Om adequaat te kunnen functioneren in de sociale omgeving is het nodig dat de deelnemer de aspecten van breed geaccepteerde sociale omgangsvormen kent en deze kan toepassen in
verschillende situaties. De deelnemer heeft inzicht in de kenmerken van verschillende culturen. In
zijn opvattingen en gedrag toont hij respect voor culturele verscheidenheid. De deelnemer heeft
kennis over en inzicht in de volgende onderwerpen die bij de sociaal-maatschappelijke dimensie aan
bod komen: de grondrechten en plichten in Nederland, kenmerken van de verschillende
(sub)culturen in Nederland, kenmerken van – en oorzaken van spanningen tussen – verschillende
(sub)culturen en bevolkingsgroepen in Nederland, kenmerken van ethisch en integer handelen, en
het doel en de invloed van sociale en professionele netwerken.
Sociabiliteit – Zich zonder moeite onder andere mensen kunnen begeven. Gemakkelijk naar anderen
toestappen en zich in gezelschap mengen. Eenvoudig nieuwe contacten en relaties maken.
Social media – Zie ‘Sociale media’.
Social Media Marketing (SMM) – Social Media Marketing (SMM) is een marketingtechniek waarbij
sociale media worden ingezet met als doel marketing (communicatie) doelstellingen te realiseren.
Het is een interactieve vorm van marketing gericht op het aangaan van een dialoog. Echter is het een
middel en geen doel. Het moet dus alleen ingezet worden als het bedrijf en de markt hiervoor geschikt zijn. Waarom Social Media Marketing? Social Media Marketing blijkt een uitstekende manier
om een gesprek met de klant aan te gaan en hierdoor hogere doelen dan alleen verkoop na te streven. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld loyaliteit en klanttevredenheid.
Social networking – Vrij nieuwe vorm van netwerken via internet. Social networking websites maken
het voor de gebruiker mogelijk om zichzelf te profileren en vrienden aan te brengen in een persoonlijk netwerk. Deze personen kunnen ook weer andere vrienden aanbrengen waardoor er een steeds
groeiende structuur ontstaat van personen. Men ontmoet op deze manier mensen met dezelfde
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interesses via het netwerk van bijvoorbeeld vrienden of familie. Een welbekend voorbeeld van een
social networking website is Hyves.nl.
Sociale aspiratie – Wens om tot een bepaalde groep te behoren c.q. wens om een bepaalde positie
op de maatschappelijke ladder ter vervullen.
Sociale klasse (1) – Een nogal permanente en homogene groep mensen met hetzelfde soort gedrag,
levensstijl, interesses, en dergelijke. Met een gelijke positie en status in de sociale hiërarchie. Indeling hangt samen met inkomen, beroep, bezittingen, waardeoriëntaties, en dergelijke.
Sociale klasse (2) – In bijna elke maatschappij komen we een sociale stratificatie tegen, een indeling
in sociale lagen gebaseerd op sociaal prestige. Hierop is de indeling in sociale klassen gebaseerd met
als criteria: inkomen, buurt waar men woont, beroep, opleiding (socio-economische variabelen).
Sociale koopwoning – Een sociale koopwoning is een koophuis met een subsidie over meerdere jaren. Eerder noemde men dit ook wel een premie A- of premiekoopwoning.
Sociale marketing – Marketing van sociale ideeën. Ook ‘Non profit marketing’. Streven om mensen
te winnen voor bepaalde sociale ideeën. In tegenstelling tot 'gewone' marketing is sociale marketing
meer uit op het realiseren van veranderingen in denken en doen. bv. anti-rookcampagnes, energiebesparingscampagne, etc.
Sociale media – Eng.: ‘Social media’. Onder social media verstaan we websites en andere platformen
via het internet waar gebruikers zelf verantwoordelijk zijn voor de inhoud en waar mogelijkheden
worden geboden voor gebruikers om onderlinge contacten te onderhouden. Voorbeelden van sociale media zijn Facebook, Twitter en LinkedIn. Sociale media zijn, naast weblogs, wiki's en forums, onderdeel van 'web 2.0', waarbij het wereldwijde web niet langer eenrichtingsverkeer is maar gebruikers in staat zijn zelf informatie te delen via het internet. Waar vanaf de opkomst van het internet in
de jaren '90 lange tijd e-mail het populairste digitale communicatiemiddel was, wordt deze rol steeds
meer overgenomen door social media. De mogelijkheden om te communiceren en verbinden via
social media zijn niet onopgemerkt gebleven door bedrijven en organisaties. Sociale mediamarketing via Twitter en Facebook wordt volop ingezet voor promotie en klantenbinding.
Sociale verzekeringen – Verplichte verzekeringen op het gebied van de bestaanszekerheid van (bepaalde groepen van) de bevolking.
Sociale verzekeringsbank (SVB) – De Sociale Verzekeringsbank voert een aantal volksverzekeringen
uit (AKW, Anw en AOW). Zij verricht ook uitkeringen op grond van de Asbestregeling, de Remigratiewet en de TOG-regeling (Tegemoetkoming onderhoudskosten gehandicapte kinderen) en treedt bovendien op als servicecentrum met betrekking tot het persoonsgebonden budget.
Sociale voorzieningen – Door de overheid uit de algemene middelen gefinancierde verstrekkingen
op het gebied van de bestaanszekerheid van de bevolking.
Socialisatie – Proces waarbij een individu zich in de omgang met anderen een cultuur eigen maakt.
De primaire socialisatie vindt plaats in het gezin, de secondaire op school, en dergelijke.
Socialisten (Socialisme) – Een politieke stroming waarbij het uitgangspunt is: gelijkheid voor de burger, de overheid zorgt er voor dat in de behoeften van de burgers wordt voorzien, door beperking
van particulier bezit.
Societal marketingconcept – Ondernemingsdenken waarbij het langetermijn-welzijn van de consument (en dus van de maatschappij als geheel) centraal staat.
Socio-economische criteria – Groep criteria om markten te segmenteren. Eronder vallen: sociale en
inkomensklasse, beroepsgroep, e.d. Soms vallen demografische criteria hier ook onder.
Socio-economische kenmerken – Verworven eigenschappen van personen waardoor zij tot een bepaalde groep gaan behoren: opleiding, beroep, inkomen, bezitten eigen huis etc.
Socio-economische segmentatie – Segmentatie op basis van socio-economische variabelen, zoals
inkomen, beroep, sociale klasse en opleiding.
Sociologie – Gedragswetenschap die zich bezighoudt met het gedrag van mensen als sociaal wezen:
dus in hun relatie met groepen, sociale klassen, subculturen, de maatschappij en dergelijke.
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Soft bounce – Een soft-bounce treedt op wanneer een bericht niet bezorgd kan worden, bijvoorbeeld doordat de mailserver van de geadresseerde overbelast is of doordat iemand zijn mailbox vol
zit. Zie voor meer informatie bounce.
Soft law – Het geheel van regelingen dat door zelfregulering tot stand is gekomen. Doorgaans gaat
het om regelingen die (gedrags)normen bevatten voor degenen die tot een bepaalde beroepsgroep
behoren. Een nadeel van soft law is dat het afdwingen van nakoming van de betreffende regeling
moeilijk is. De meest ingrijpende sanctie op niet-nakoming is royement. Softwareschade.
Soft market – In het geval van een 'soft market' is er sprake van een markttendens waarbij verzekeraars de neiging hebben om lage premies te offreren en een ruimhartig acceptatiebeleid te voeren
(zie ook 'hard market').
Software Development – Projectmanagement, planning, ontwerp, realisatie en implementatie van
klant¬specifieke applicaties met een in het contract vastgelegde resultaatverantwoordelijkheid.
Software Factory – Het industrialisatieproces van de ontwikkeling van applicatiesystemen. Met behulp van diverse geautomatiseerde hulpmiddelen wordt het steeds beter mogelijk, op basis van specificaties, systemen en programmatuur volledig automatisch te genereren. Het industrialisatieproces
maakt hergebruik mogelijk.
Software Products – Het leveren, implementeren en het op continue basis ondersteunen van kanten-klare softwareoplossingen in pakketvorm.
Solidariteitsbeginsel – Dit beginsel ligt ten grondslag aan verzekeringen en houdt in dat een groot
aantal leden van een groep verzekerden premie betalen waaruit de schade, die enkele van hen lijden, kan worden vergoed. De schade van enkelen wordt omgeslagen over de gehele groep. Op grond
van dit beginsel is het denkbaar dat een verzekerde, die nog nooit schade behoefde te claimen, toch
een verhoging van de premie moet accepteren als het schadeverloop binnen de groep daartoe aanleiding geeft.
Solidariteitsbeginsel – Het beginsel waarbij een groep van verzekerden de binnen de groep ontstane
gedekte schade draagt.
Solvabel – Het in staat zijn van de onderneming om aan alle financiële verplichtingen op een bepaald
moment te kunnen voldoen.
Solvabel – Het in staat zijn van de onderneming om aan alle financiële verplichtingen op een bepaald
moment te kunnen voldoen.
Solvabiliteit (1) – 1) Maatstaf voor de mogelijkheid van een onderneming om op lange termijn (> 1
jaar) aan haar betalings- en aflossingsverplichtingen te kunnen voldoen. 2) Verhouding tussen de
liquidatiewaarde van de activa en het vreemde vermogen [onbenoemd getal, want een deling van
euro door euro laat de eenheid uit teller en noemer tegen elkaar wegvallen]. De eerste benadering is
dan: totale activa / totaal vreemd vermogen. 3) Elke andere verhouding die een benadering geeft
voor de bovenstaande grootheid, of die daarvan is afgeleid. Het hangt van de situatie af welke vorm
op welk moment het meest geschikt is. Voor de onderstaande geldt: hoe hoger de waarde, hoe gunstiger het is: a) totale vermogen / vreemd vermogen; b) eigen vermogen / vreemd vermogen; c) eigen vermogen / totaal vermogen. Voor de onderstaande geldt: hoe lager de waarde, hoe gunstiger
het is: a) vreemd vermogen / totaal vermogen; b) vreemd vermogen / eigen vermogen; c) totale
vermogen / eigen vermogen.
Solvabiliteit (2) – Financieel kengetal waarmee wordt aangegeven in hoeverre een onderneming
ingeval van liquidatie in staat is om uit de verkoopopbrengsten van de activa de verplichtingen t.o.v.
derden na te komen. Te berekenen door het eigen vermogen te delen door het vreemd vermogen.
Zie ook ‘Kengetallen’.
Solvabiliteit (3) – Het vermogen om financiële verplichtingen na de komen. De Nederlandsche Bank
is belast met het toezicht op de solvabiliteitspositie van verzekeraars. De grote makelaarskantoren
houden de ontwikkeling van de solvabiliteit van binnen- en buitenlandse verzekeraars scherp in het
oog. Zie ook ‘Extra waarborgen’, ‘Rating’, ‘Technische reserves’.
Solvabiliteitsmarge – Zie ‘Extra waarborgen’.
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Solvabiliteitspercentage – ((Totale verkoopwaarde activa) / (totaal vreemd vermogen)) x 100%.
Solvabiliteitsverzekering – Deze wordt gesloten door een verzekerde die betwijfelt of zijn bestaande
verzekeraar bij schade wel aan zijn verplichtingen tot schadevergoeding zal kunnen voldoen. De solvabiliteitsverzekering keert alleen dan uit wanneer de eigenlijke verzekeraar uit solvabiliteitsgebrek
een gedekte schade niet of niet geheel blijkt te kunnen vergoeden.
Som der kosten – 1) Misconceptie: som van alle kosten die een bedrijf in een periode gemaakt heeft.
2) Som van verkoopkosten en algemene beheerskosten (dus de inkoopkosten en de interestkosten
vallen hier buiten [euro/periode] {Externe Verslaggeving}, zie: model F, model H en model J). 3) Som
van loonkosten, sociale lasten, afschrijvingskosten en overige bedrijfskosten met uitsluiting van inkoopkosten en interestkosten {Externe Verslaggeving}, zie: model I).
Sommenverzekering – Een verzekering die op een vooraf omschreven tijstip of tijdstippen, of wanneer een in de polis genoemde gebeurtenis of omstandigheid zich voordoet, een overeengekomen
geldsom uitkeert. Het indemniteitsbeginsel is bij een sommenverzekering niet van toepassing.
Somregel voor kansen – Indien 2 gebeurtenissen 'a' en 'b' onafhankelijk van elkaar zijn geldt dat de
kans op gebeurtenis 'a of b' gelijk is aan de kans op 'a' plus de kans op 'b'.
Sondering – Sondering is een onderzoek en registratie van de bodemgesteldheid naar draagkracht.
Soorten groothandel (1) – We kunnen bij het onderscheiden van diverse typen groothandel een onderscheiding maken op basis van het gevoerde assortiment, de functie-uitoefening en het operatiegebied. 1) Het assortiment. In de Amerikaanse literatuur maakt men op basis van het assortiment de
volgende indeling: a) de general merchandise wholesaler: groothandel met een breed scala van niet
aan bederf onderhevige goederen; b) de single line wholesaler: groothandel met een smal assortiment dat echter niet diep is; c) de specialty wholesaler: groothandel met een smal en diep assortiment. Beschikt over een specifieke marktkennis. 2) de junctie-uitoefening. We onderscheiden groothandelaren die de functie in meerdere of mindere mate uitoefenen: a) de cash and carrygroothandel, ook zelfbedieningsgrossier: groothandel die uit het magazijn tegen contante betaling
aan detaillisten en grootverbruikers verkoopt. Voor veel kleine detaillisten is de full service- groothandel te duur; b) de drop shipper: deze verzamelt orders bij detaillisten en geeft die door aan producenten, die zelf voor levering zorgen. De drop shipper heeft geen eigen voorraad. Komt vooral bij
bulkgoederen voor; c) de verzendgroothandel: groothandel die volgens hetzelfde principe werkt als
het postorderbedrijf op de consumentenmarkt. Het gaat vooral om kleine bestellingen van kleine,
verafgelegen winkels en grootverbruikers; d) de service merchandiser, ook rack jobber: deze voorziet
supermarkten van non-foods die het management kopzorgen geven wegens branchevreemdheid,
modegevoeligheid, enzovoort. Het dienstenpakket van de rack jobber is zeer uitgebreid: zorg voor
schap en display, financiering van de voorraad in de winkel, bijvulling van de schappen, prijs- en assortimentsbepaling. De winkel verzorgt bij verkoop de incasso en krijgt hiervoor een provisie; e) de
juli servicegroothandel: groothandel die alle hiervoor genoemde functies verricht. 3) het operatiegebied. We onderscheiden landelijke en regionale grossiers.
Soorten handel (2) – We onderscheiden: 1) de collecterende of verzamelende handel: de handel die
kleine partijen opkoopt bij de oerproducenten en de verkregen producten in grotere partijen aanbiedt aan de volgende schakel in de bedrijfskolom; 2) de distribuerende of verdelende handel: de
handel die grote partijen van de voorgaande geleding in de bedrijfskolom koopt en deze weer verkoopt in kleinere partijen aan de volgende geleding in de bedrijfskolom; 3) de effectieve handel: de
handel waarbij het gaat om koop en verkoop en werkelijke levering van de betrokken goederen; 4)
de groothandel of grossier: alle handel die niet direct aan de finale consument levert; 5) de kleinhandel: de handel die direct aan de finale consument levert; 6) de speculatieve handel: hierbij gaat het
niet om de levering van goederen, maar om het uitschakelen van het prijsrisico door het afsluiten
van een tegengestelde transactie op een later tijdstip. Het aldus uitschakelen van het prijsrisico
noemt men hedgen; 7) de tussenhandel: het geheel van groot- en kleinhandel.
Soorten monopolies – Naar de wijze van ontstaan zijn: het natuurlijk monopolie, het overheidsmonopolie, technologisch monopolie en het feitelijke monopolie.
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Soorten planning – We kunnen de diverse soorten planning systematisch als volgt indelen: 1) De
planning naar bedrijfsonderdeel: a) concernplanning (corporate planning); b) ondernemingsplanning
(business unit planning); c) afdelingsplanning. 2) De planning naar functioneel gebied: a) productieplanning; b) financiële planning; c) personeelsplanning; d) marketingplanning. 3) de planning naar
onderdelen van een functioneel gebied: bijvoorbeeld voor marketing: assortimentsplanning, reclameplanning, verkoopplanning. 4) de planning naar tijdsperiode: a) langetermijnplanning (meer dan
vijf jaar); b) middellangetermijnplanning (van twee tot vijf jaar); c) kortetermijnlening (één jaar of
korter). 5) de planning naar gedetailleerdheid van het plan: deze hangt met de termijn samen. We
onderscheiden: a) strategische planning (een globale planning op langere termijn); b) operationele
planning of tactische planning (een gedetailleerde planning op korte termijn).
Soorten verkopers – Naast de specifieke verkoper, de salesman, zien we in de praktijk een grote
verscheidenheid van 'verkopers'. We noemen er enkele: 1) de merchandiser: door schaalvergroting
in de detailhandel verschuift de werkelijke verkooptaak naar de verkoopleider/verkoopdirecteur. De
functie van verkoper is uitgehold en hem blijft weinig meer over dan het vullen van de rekken in de
winkels, het prijzen van artikelen, enzovoort. In wezen komt het werk neer op verkoopondersteuning, merchandising, waaronder we alle activiteiten verstaan die op de plaats van de verkoop het
product beter zichtbaar of beter grijpbaar maken; 2) de missionary salesman: vertegenwoordiger
wiens taak niet primair op direct verkopen is gericht. Hij vervult een ondersteunende rol. Hiertoe
kunnen we rekenen: het adviseren van detaillisten, het controleren of er geen gaten in de distributie
van de producent aanwezig zijn, het introduceren van nieuwe producten, het verklaren van de voordelen ervan aan detaillist en consument, het informeren van de detaillist over komende reclamecampagnes of komende promotionele acties. Indien een missionary salesman toch een order boekt,
geeft hij deze door aan de verantwoordelijke vertegenwoordiger van producent of grossier. Een missionary salesman is in dienst van de producent. Voorbeeld: artsenbezoeker; 3) de sales engineer: een
technisch-commerciële functie, die belangrijk is bij de verkoop van technisch ingewikkelde producten; 4) de sales manager: verkoopleider die zelf de belangrijkste afnemers bezoekt om orders af te
sluiten 5) de wagenrijder-vertegenwoordiger: verkoper die rechtstreeks vanuit de wagen verkoopt en
aflevert (van selling); 6) verder kennen we nog: de technisch-commerciële verkoper, de servicemonteur, de huis-aan-huisverkoper, de verkoper binnendienst, de demonstratrice, de winkelverkoper, de
sales executive, de verkoopdirecteur, de verkoopleider, de accountmanager.
Soorten zoekmachines – Er zijn verscheidene zoekmachines gespecialiseerd op onderwerpen, zoals:
Afbeeldingen, Algemeen, Antwoorden, Bedrijven, E-mail, Financieel, Nieuws, Personen, Trefwoorden, Wetenschappelijk, Woordenboek, Zakelijk, enz.
Soortnaam – Naam van een productsoort die in veel gevallen wordt afgeleid van het bekendste en
sterkste merk van die productsoort. Voor bronwater: Spa; voor pijnstillers: Aspirine. Een sterk merk
loopt het risico tot soortnaam te worden. Het onderscheidend effect van het merk gaat dan verloren.
Source – Zie ‘Bron’.
Souterain – Een souterrain is een half onder de grond gesitueerde bouwlaag.
SOX – Sarbanes-Oxley Act
Spaaractie – Promotieactie waarbij de consument van meerdere verpakkingen een waardebon of
zegel moet opsturen om al of niet met bijbetaling een geschenkartikel te verkrijgen.
Spaarbeleggingshypotheek – Bij een spaarbeleggingshypotheek kan zowel worden gespaard (zoals
bij een spaarhypotheek) als worden belegd (zoals bij een beleggingshypotheek) binnen de levensverzekering. De verhouding tussen beide kan naar eigen inzicht worden ingevuld. Gedurende de looptijd
kan men daarin nog enige veranderingen aanbrengen. Volledig sparen (spaarvariant) of volledig beleggen (beleggingsvariant) kan ook. Voor het switchen tussen sparen en beleggen, kunnen kosten in
rekening worden gebracht. Deze hypotheekvorm wordt ook wel hybride hypotheek genoemd.
Spaarhypotheek – Een spaarhypotheek is een variant op de traditionele levenhypotheek. Het is een
hypotheek op basis van een gemengde verzekering, waarbij er gedurende de looptijd niet wordt afgelost. Het bijzondere van een spaarhypotheek is dat de rente die de verzekeringnemer over de
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spaarpremie vergoed krijgt, in beginsel gelijk is aan de hypotheekrente en dat de hoogte van de verzekeringsuitkering daardoor van tevoren kan worden vastgesteld. Dat betekent dus dat indien, bij
het ingaan van een nieuwe rentevastperiode, de hypotheekrente hoger wordt, de rentelasten stijgen
maar de periodiek te sparen bedragen dalen. Bij een hogere rente groeit het spaartegoed immers
harder en hoeft er dus minder premie ingelegd te worden om op het beoogde (van tevoren vastgestelde) eindbedrag uit te komen. Het koppelen van de hypotheekrente en de spaarrente leidt ertoe
dat bij veranderingen in het rentepercentage de effecten daarvan op de te betalen maandlasten
gedempt worden. Een sterk stijgende rente wordt afgezwakt door een dalende spaarpremie. Daarentegen wordt een dalende rente ongedaan gemaakt door een hoger maandelijks te betalen spaarpremie. Bij een gewone levenhypotheek doet dit effect zich niet voor.
Spaarloon – Sinds 1 januari 2006 kunt u kiezen om mee te doen met de reeds bestaande spaarloonregeling of met de nieuwe levensloopregeling. U kunt niet aan beide regelingen tegelijk meedoen.
Uw werkgever is overigens niet verplicht u een spaarloonregeling aan te bieden, maar is wel verplicht
mee te werken aan de levensloopregeling. Bij de spaarloonregeling spaart u maximaal € 613,- van uw
brutojaarsalaris. Dit wordt gespaard op een speciaal daarvoor bestemde spaarrekening welke is geblokkeerd voor de duur van 4 jaar. Voor de duur dat uw spaartegoed is geblokkeerd, betaalt u geen
vermogensrendementsheffing in box 3. U mag in een aantal gevallen uw tegoed eerder opnemen. Dit
kan bijvoorbeeld bij de aankoop van een woning, het starten van een onderneming, maar ook als u
het gebruikt voor een lijfrenteverzekering.
Spaarloonregeling – Overeenkomst tussen werkgever en werknemer, waarbij werkgever maandelijks/jaarlijks een bedrag inhoudt van het brutoloon en dit stort op een geblokkeerde rekening. Spaartegoed komt vrij na 4 kalenderjaren. Vervroegde deblokkering mogelijk bij aanschaf eigen woning,
starten studie of starten eigen bedrijf + deblokkeren sommige levensverzekeringen. Spaarbedragen
zijn vrijgesteld van belastingen en sociale premies tot bepaalde vrijstellingsgrens.
Spaarplan – Zie ‘Aandelenspaarplan’.
Spaarpremie – Premie voor een levensverzekering die door de levensverzekeraar wordt gereserveerd voor in beginsel de uitkering bij leven.
Spaarverzekering – Dat deel van een levensverzekering dat niet de dekking van het overlijdensrisico
beoogt, maar de vorming van een in de toekomst, onafhankelijk van het overlijden van de verzekerde, uit te keren kapitaal. Zie ook ‘Spaarpremie’.
SPAM – Sending People Annoying Messages. SPAM (spamming) is het ongevraagd toezenden van
commerciële en/of marketing e-mails. Spamming is een van de ergste zondes op het Internet. Het is
een gegronde reden voor een klacht en de meeste providers zijn snel met het afsluiten van accounts
van klanten die zich aan SPAM schuldig maken. Daarnaast mist SPAM volledig zijn doel: mensen die
SPAM ontvangen zullen voortaan het bedrijf dat het gestuurd heeft zeer negatief bekijken. Een acceptabele manier van e-mail marketing is het sturen van marketing mails aan mensen die zich hebben opgegeven om deze mails te ontvangen. De meeste spamberichten komen niet aan, omdat deze
door spamfilters van Internetproviders worden uitgefilterd.
Span of control – Ned.: ‘Spanwijdte’. Het aantal direct ondergeschikten dat door één persoon kan
worden geleid.
Spanwijdte van de leiding – De spanwijdte is het aantal ondergeschikten aan wie feitelijk leiding
wordt gegeven. Het gaat hierbij dus om het werkelijke aantal mensen. De spanwijdte wordt ook wel
span of control genoemd. Organisaties proberen altijd om het omspanningsvermogen zo veel mogelijk in overeenstemming te brengen met de spanwijdte. Als de spanwijdte van een manager onder
zijn omspanningsvermogen zit, hoeft dit niet slecht te zijn of te betekenen dat hij tijd over heeft. Het
geeft de manager de gelegenheid meer aandacht aan andere taken te besteden of zijn ondergeschikten beter te begeleiden. Zie ook ‘Span of control’.
Sparen – 1) Geld niet uitgeven (synoniem = besparen) {Spreektaal}. 2) Geld niet consumeren {Macroeconomie}. 3) Geld uitzetten tegen vergoeding op een bank of geld beleggen in aandelen of obligaties (het geld blijft dus in circulatie) {Monetaire Economie}. Tegenhanger van oppotten. 4) Geld reUitgeverij Streutker
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serveren voor later via banktegoeden, beleggen of pensioenrechten opbouwen. 5) Geld vastzetten
op een rekening om later de hypotheek af te lossen.
Speciaalzaak – Winkel met een smal en diep assortiment die vakbekwaamheid, service, sfeer en bediening benadrukt; hoge toegevoegde waarde en een relatief hoge prijs. Naar assortiment is een
verdere indeling mogelijk. Ook de gift shop (cadeau winkel) en de boetiek zijn als speciaalzaken aan
te merken.
Special interest blad – Tijdschrift dat door een speciale groep wordt gelezen omdat dit tijdschrift
gaat over onderwerpen die de speciale interesse van de groep hebben. Voorbeeld: De Philatelist, een
blad voor postzegelverzamelaars.
Special purpose vehicle – Vennootschap die is opgericht om bepaalde projecten of activiteiten van
een onderneming uit te voeren en de daarbij behorende activa en hun financiering onder te brengen
op een aparte balans - en dus niet te laten voorkomen op de balans van het moederbedrijf.
Specialisatie – 1) Beperking van het verkoopassortiment (tegenhanger van parallellisatie dat verbreding van het assortiment in houdt) {Externe Organisatie}. Zie ook de tegenstelling tussen integratie
en differentiatie. 1) Uitsplitsing van de organen in een bedrijf in kleinere eenheden, zodat ieder zich
toe kan leggen op een beperkt aantal taken {Interne Organisatie}. 2) Verhoging bekwaamheid door
iemand die zich toelegt op een bepaald soort werk in een organisatie, met als doel de arbeidsproductiviteit te verhogen {Personeelswerk} .
Specialisatie (1) – Het zich terugtrekken naar 1 niveau in 1 bedrijfskolom vanuit een positie waarin
men werkzaam was op 1 niveau in meerdere bedrijfskolommen. In de industriële economie wordt dit
verschijnsel aangeduid met de term 'horizontale differentiatie'.
Specialisatie (2) – Onze moderne maatschappij berust op het principe van de arbeidsverdeling of
specialisatie. Productie en consumptie vinden meestal gescheiden plaats. Men produceert voor de
markt. Zie ook ‘Bedrijfskolom’.
Specialistenopleiding – Opleidingen in het mbo kennen vier niveaus. De specialistenopleiding is de
vierde van de vier kwalificatieniveaus (samen met de middenkaderopleiding). Om een specialistenopleiding te kunnen volgen, moet met goed gevolg een vakopleiding (niveau 3, 2-4 jaar) zijn gevolgd. De
specialistenopleiding duurt dan nog 1-2 jaar.
Specialistische zoekmachines – Specialistische zoekmachines zijn zoekmachines die zich richten op
een bepaald specialistische gebied en zijn de tegenhanger van algemene zoekmachines zoals Google.
Denk voor specialistische zoekmachines bijvoorbeeld aan Medische zoekmachines, Boeken zoekmachines, RSS zoekmachines en wetenschappelijke zoekmachines.
Specialty goods – Consumentengoederen met unieke kenmerken en/of sterke merkidentificatie,
waarvoor een belangrijke groep consumenten bereid is zich een speciale koopinspanning te getroosten om het product te verkrijgen. De consument weet precies wat hij wil hebben; het winkelen is
gericht op het vinden van het verkooppunt. In het meest extreme geval spreken we van merkinsistentie, goederen waarvoor sterke merkenvoorkeur bestaat. Zie ook ‘Goederenclassificatie’.
Specialty wholesaler – Zie ‘Soorten groothandel’.
Specifieke commerciële aspecten – De persoonlijke verkoop kent een aantal specifieke commerciële
aspecten zoals: 1) De verkoper vertegenwoordigt zijn onderneming. Zijn presentatie en verschijning
hebben wezenlijke invloed op de relatie. 2) Er is een persoonlijk contact tussen leverancier en afnemer en dat maakt de communicatie veel effectiever dan bij reclame. 3) De verkoper kan de communicatie aanpassen aan het specifieke karakter van de afnemer, aan de persoonlijke eigenschappen
van de inkoper en aan de situatie van het moment. 4) De koop komt aan het eind van het verkoopgesprek tot stand. Bij andere vormen van communicatie is dit niet zo. 5 De verkoper kan gericht informatie verzamelen over de klant en over de markt.
Specifieke kenmerken van diensten – Met 'specifiek' wordt bedoeld: in vergelijking met concrete
producten. Specifieke kenmerken zijn: ontastbaarheid, heterogeniteit, niet op voorraad houdbaar,
gelijktijdigheid van productie en consumptie.
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Specifieke vraag – Betreft de vraag naar een merk/specifiek product binnen een productsoort of klasse. Zie ook ‘Selective demand’. Zie ‘Vraag’.
Speculant – Iemand die waardepapieren (bijvoorbeeld aandelen of obligaties koopt) of goederen
(eventueel op termijn) koopt of verkoopt, in de hoop daar geld mee te verdienen als gevolg van prijsveranderingen tussen twee tijdstippen. Misconcepties: arbitrage en belegger.
Speculatief risico – Een risico, dat bewust genomen wordt met de bedoeling een positieve uitkomst
(winst) te realiseren, maar met een kans op een negatieve uitkomst (verlies). Deze risico's worden
ook wel 'ondernemersrisico' of 'dynamisch risico' genoemd en zijn in de regel niet verzekerbaar.
Speculatieve handel – Zie ‘Soorten handel’.
Speculeren – Kopen of verkopen van waardepapieren of goederen in de hoop daar geld mee te verdienen als gevolg van prijsveranderingen tussen twee tijdstippen. Misconcepties: arbitrage en beleggen.
Spider – Een spider is een andere naam voor een robot of crawler. De spider is eigenlijk niets anders
dan een relatief simpel programmaatje dat door mensen is geprogrammeerd om het web te Indexeren. De meeste spiders hebben als doel om pagina's aan de zoekmachines toe te voegen of up te
daten. De spider (spin in het web) bezoekt link na link en plaatst de pagina's die zij tegenkomt in een
database. Nu het web inmiddels zo groot is, is deze spider zo slim gemaakt dat zij alleen nieuwe of
gewijzigde websites opnieuw opneemt in de database en de rest over kan slaan.
Spiderability – (Spiderbaar). Spiderbaar wil zeggen dat de spiders van zoekmachines volledig toegang
hebben tot een site. Het spiderbaar maken van een site is de allereerste stap in zoekmachine optimalisatie. Het principe is eenvoudig: een pagina die niet in de zoekmachines staat is ook niet vindbaar in
de zoekmachines. Zie voor meer info over het Spiderbaar zijn van een site bij zoekmachine blokkades.
Spiegelen – Het verzorgen van de schappen in de supermarkt. Alles moet goed gevuld zijn, recht
staan enz.
Splash page – Een splash page is de pagina waarop men het eerst terecht komt bij het benaderen
van de website. De openingspagina, vaak index.html, maar het kan ook een andere pagina zijn welke
speciaal is ingericht om als beginpagina te fungeren. Denk aan een Flash intro pagina. Zie ook homepage.
Split preference – Hiervan spreekt men als de voorkeur ten aanzien van bepaalde productkenmerken
onder consumenten uiteenvalt in groepen met duidelijk verschillende voorkeuren.
Split run test – Zie ‘Reclame-effectonderzoek’.
Split run vragen – Zie ‘Selectiecriteria’, ‘Vragen’.
Splitlevel woning – Een splitlevel woning is een woning waarbij de vloeren een halve verdiepingshoogte ten opzichte van elkaar verspringen.
Split-run-techniek – Bij deze techniek wordt de groep ondervraagden in 2 min of meer select gekozen kleinere groepen verdeeld. Een groep ontvangt een bepaalde impuls, de andere groep fungeert
als controlegroep. Ook wel gedeeltelijk gescheiden vraagstellingen.
Splitsingsakte – Door middel van een door de notaris opgestelde splitsingsakte ontstaat het appartementsrecht. Deze akte dient in de openbare registers ingeschreven te worden.
Sponsored magazine – Tijdschrift met redactionele inhoud en advertenties dat wordt gefinancierd
en gecontroleerd door een niet-uitgever. Het is het eigen reclamemedium van een onderneming.
Men probeert daarin een product- en merkvriendelijk 'umfeld' voor de eigen advertenties te kweken,
waardoor de impact wordt vergroot. Men neemt ook advertenties van andere ondernemingen op.
Voorbeelden: Philips Magazine en Allerhande van Albert Heijn.
Sponsored programma's – Een mediavorm van reclame, waarbij de adverteerders niet alleen de
commerciële boodschappen, maar ook het gehele programma eromheen verzorgd.
Sponsoring – Het beschikbaar stellen van financiële middelen aan sporters of aan andere organisaties met de afspraak om als tegenprestatie reclame of publiciteit voor de sponsor te verzorgen. Indien er geen tegenprestatie is, dan is er sprake van subsidie of een stipendium.
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Spontane bekendheid – Bekendheid met een product. Zie ‘Geholpen merkbekendheid’.
Spontane herinnering – Zie ‘Recall test’.
Spontane merkbekendheid – De merken van een product die men zonder hulp van de ondervrager
kan opnoemen.
Sportsponsoring – Overeenkomst waarbij de ene partij (de sponsor) geld en/of een op geld waardeerbare prestatie levert, waartegenover de andere partij (de gesponsorde) communicatiemogelijkheden en/of andere zakelijke tegenprestaties levert, direct of indirect voortvloeiend uit de sportbeoefening. Sportsponsoring kan een rol spelen bij meerdere instrumenten van de promotiemix: 1) bij
reclame: de sporter als medium, bijvoorbeeld shirtreclame - bij publiciteit: de sporter komt met
shirtreclame in de media; 2) bij sales promotion: de gesponsorde is aanwezig bij SP-acties - bij PR: de
gesponsorde kweekt goodwill. Met sportsponsoring streeft men één of meer van de volgende doelstellingen na: verhoging van de naambekendheid van onderneming of merk, imagoverbetering of
imagoverandering, omzetvergroting en beïnvloeding van de publieke opinie.
Spotlight – Spotlight is de Desktop zoekmachine van Apple. Spotlight wordt standaard geleverd met
de nieuwe versies van OSX. Een van de voordelen is dat de zoekmachine direct begint te zoeken zodra je begint met typen. Dus als je al een half woord hebt getyped dan krijg je al resultaten. Nadeel
van Spotlight is dat het niet mogelijk is om direct ook op het Internet te zoeken. daarvoor heb je dan
bijvoorbeeld toch weer een desktop zoekmachine van een andere partij voor nodig, of je gaat vanuit
je browser zoeken.
Spread loss cover – Zie ‘Carpenter plan’.
Spreiding (1) – Het gespreid zijn van resultaten van een onderzoek. De afwijking naar boven en beneden vanuit het gemiddelde; ook het verschil tussen hoogste en laagste waarneming. Zie ook ‘Distributie-intensiteit’, ‘Numerieke distributie’.
Spreiding (2) – Mate waarin de individuele waarnemingen afwijken van de centrale tendentie. Voor
de vaststelling van de mate van de afwijking van de centrale tendentie worden spreidingsmaatstaven
gebruikt als: 1) de variatiebreedte of spreidingsbreedte: het verschil tussen de hoogste en de laagste
waarneming. Het is niet zo'n goede maatstaf, omdat extreme uiterste waarden het beeld sterk kunnen vertekenen; 2) de halve kwartielafstand: hierbij neemt men de helft van de afstand tussen het
eerste en het derde kwartiel; 3) de standaardafwijking of standaarddeviatie: de gemiddelde afwijking
van de waarnemingen ten opzichte van het kwadratisch gemiddelde. Dit is de meest gebruikte spreidingsmaatstaf. De standaarddeviatie wordt als volgt berekend: . het rekenkundig gemiddelde van alle
waarnemingen vaststellen: a) het verschil tussen dit rekenkundig gemiddelde en elke afzonderlijke
waarneming vaststellen; b) dit verschil per waarneming kwadrateren . de gekwadrateerde verschillen
optellen; c) deze som delen door het aantal waarnemingen . uit de uitkomst de wortel trekken.
Spreidingsbreedte – Zie ‘Spreiding’.
Spreidingsdiagram – Assenstelsel waarbij men op de horizontale as (x-as) de oorzaak en op de verticale as (y-as) het gevolg plaatst. Waarnemingsuitkomsten, geplaatst in dit assenstelsel, geven de
mate van correlatie weer.
Spreidingsmaatstaf – Maatstaf die probeert in een getal een indicatie te geven van de verschillen in
de getalsverdeling.
Sprinklercertificaat – De aanleg van sprinklers is vastgelegd in het Voorschrift voor Automatische
Sprinklerinstallaties, dat wordt uitgegeven door het Nationaal Centrum voor Preventie. De Stichting
Kwaliteitsbeoordeling Sprinklerinstallaties ziet tot op de juiste aanleg en onderhoud van de installatie
en verschaft elk half jaar een certificaat van goedkeuring, het sprinklercertificaat.
Sprinklerclausule – Clausule die de verzekeraar het recht geeft de verzekering te beëindigen of een
premieverhoging te verlangen wanneer het sprinklercertificaat zijn geldigheid verliest en de registratie van de sprinkler wordt ingetrokken.
Sprinklerinstallatie – Net van waterleidingbuizen, dat aan het plafond (of op een lager niveau) van
ruimten is bevestigd en waarin op bepaalde afstanden sprinklerkoppen zijn aangebracht. Een sprink-
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lerkop opent zich wanneer eronder een bepaalde (te hoge) temperatuur wordt gemeten, waarna het
bluswater uit de buizen door de geopende sprinklerkop naar buiten stroomt.
Sprinklerlekkageverzekering – Verzekering tot dekking van schade aan gebouwen en/of inhoud door
het lekken van of het onvoorzien uitstromen van water uit een sprinklerinstallatie. Wordt als regel
zonder premieopslag meeverzekerd op de brandpolis indien de installatie is voorzien van een automatische doormeldinstallatie naar de brandweer of een permanent bezette meldcentrale. Sproei/spuitschade
Sprinklerlekkageverzekering – Verzekering waaronder de materiële beschadiging van de verzekerde
roerende en onroerende zaken is gedekt als gevolg van het lekken en onvoorzien uitstromen van
water uit de sprinklerinstallatie. Vormt doorgaans een onderdeel van de brandverzekering voor met
sprinkler beveiligde objecten.
Spyware – Elke vorm van software de gegevens van de gebruiker verzameld door via die internet
verbinding software te installeren op de computer van de gebruiker, zonder dat de gebruiker hiervan
weet. Spyware kan veel schade aanrichten en komt vaak op de computer terecht bij het installeren
van bepaalde (gratis) programma's die gedownload zijn van het internet.
SRCC – Strikes, riots, civil commotions
SRI (Anglicisme) – SRI staat voor Socially Responsible Investing: beleggen op een maatschappelijk
verantwoorde wijze, ofwel groen beleggen (variant 1). Een soortgelijke vorm is beleggen op basis van
ESG: Environmental, Social and Governance factors. Insitutionele beleggers die zich hierop richten,
kunnen zich aansluiten bij het PRI.
SSL – SSL staat voor Secure Sockets Layer en is een protocol om informatie-uitwisseling tussen server
en client versleuteld te kunnen versturen. SSL wordt dan ook voornamelijk gebruikt bij online betalingen of wanneer gegevens of bestanden in hun originele vorm niet onderschept mogen worden.
Deze gegevens worden versleuteld voordat het verstuurd wordt naar de andere partij.
Staafdiagram – Een weergave van getallen met behulp van staven, waarbij de lengte van een staaf
overeenkomt met de frequentie.
Staat – 1) De juridische positie van een land. Een gedefinieerd gebied dat gekenmerkt wordt door
een geordend gezag. Het politieke instituut dat dit gezag uitoefent. {Staatsrecht}. 2) Financieel overzicht van twee of meer kolommen {Administratie}, zoals ‘De Staat van Herkomst en Besteding van
Middelen’ als formeel overzicht van alle inkomsten en betalingen die in een NV hebben plaatsgevonden in een jaar, of ‘De Staat van Baten en Lasten’ als formeel overzicht van alle ontvangsten en uitgaven die hadden moeten plaatsvinden in een niet-commerciële organisatie. 3) De stand van zaken
(Volksmond}, onder andere een staat van dienst.
Staatshoofd – Persoon die in een land (=staat) het hoogste gezag heeft. In een koninkrijk is dit de
koning, in een republiek is dit de president.
Staatsinrichting – Op welke manier een staat wordt bestuurd.
Staatssecretaris – Een soort onderminister die belast is met een gedeelte van het takenpakket van
een minister. De staatssecretaris is voor dit gedeelte verantwoordelijk, samen met zijn minister, tegenover het parlement.
Stabielrente – Stabielrente wordt ook wel bandbreedterente genoemd en is een variatie op een variabele rente. Het is een vaste rente met over het algemeen een boven- en een ondermarge (bandbreedte) van een contractueel vastgelegd rentepercentage. Wanneer de marktrente de marge overschrijdt wordt ‘vaste’ rente verhoogd of verlaagd. De verhoging of verlaging is ter grootte van het
verschil tussen de boven/ondermarge en de marktrente.
Stability clause – Zie ‘Index clause’.
Stadia in het koopproces – Zie ‘Koopproces’.
Stadsdeelwinkelcentrum – Winkelcentrum met stadsdeelverzorgende functie. Naast convenience en
shopping goods ook diensten als horeca, bioscoop enz. Actieradius tot 2.000 meter. 50.000 tot
200.000 mensen. Vloeroppervlak minimaal 20.000 m².
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Stadswinkelcentrum – Meestal historisch gegroeide winkelconcentratie. Weinig convenience goods,
heeft stadsverzorgende en regionale functie.
Staffel (1) – (Rekentechniek). Je bent in de supermarkt en je koopt wat spullen voor een feest. Je
levert lege flessen in en krijgt het statiegeld retour. De caissière rekent het bedrag in verticale vorm
uit. Eerst allerlei optellingen, dan de bedragen die eraf gaan, dan het bedrag dat je geeft en tot slot
het saldo dat je terugkrijgt. Dit is rekenen in staffelvorm. De staffel is een rekentechniek die het mogelijk maakt om door te werken met het subtotaal van de vorige fase in de berekening. Daardoor is
ze beknopt en overzichtelijk. Het is een fraaie techniek, maar toch niet zo beknopt als rekenen in
scontro. Zie ook: ‘Staffel’ als bedrijfseconomische term.
Staffel (2) – (Bedrijfseconomische term). Kolom die een overzicht geeft van optellingen en aftrekkingen waarbij na elke bewerking het saldo wordt bepaald. Deze manier van rekenen is een verkorte
manier om een reeks bewerkingen uit te voeren door steeds verder te gaan met het bedrag dat al
berekend was en daar een volgend bedrag bij op te tellen of af te trekken.
Staffunctie – Zie ‘Secundaire functie’.
Staforganisatie – Organisatievorm waarbij staffuncties (die geen gezagsrelatie hebben met anderen)
worden toegevoegd aan de lijnfunctionarissen.
Stage – Zie ‘bpv’ (beroepspraktijkvorming).
Stagneren – Stilstaan, gestremd zijn.
Stakersrisico – Bij goederentransportverzekering: gewelddaden gepleegd in verband met staking,
uitsluiting van werknemers en arbeidsonlusten, gewelddaden gepleegd uit politieke overwegingen,
evenals oproer, opstootjes en plaatselijke ongeregeldheden, e.e.a. voor zover niet vallend onder het
oorlogsrisico. Het stakersrisico kan worden meeverzekerd door de Oorlogsclausule (aangeduid met
M3) in de polis te laten opnemen. Vergoed wordt dan de materiële schade en verliezen die door de
stakers aan de goederen zijn toegebracht. Niet verzekerd is de vertragingsschade, die zou kunnen
ontstaan.
Stamgegevens – Gegevens met een min of meer permanent karakter, waarvan bij het invoeren van
de gegevens van de financiële feiten kan worden gebruikgemaakt.
Standaard cliëntenonderzoek – Tot het standaard cliëntenonderzoek hoort: a) het identificeren van
de klant; b) het verifiëren dat de identiteit juist is (d.m.v. documenten of andere gegevens); c) het
vaststellen van het klantprofiel en risicoprofiel. De financiële instelling moet het gedrag van zijn klant
blijvend controleren en indien nodig een onderzoek doen naar de herkomst van het vermogen.
Standaard kostprijs – De som van de toegestane offers per eenheid product, bestaande uit het product van de standaardhoeveelheid van de opgeofferde productiemiddelen en de standaardprijs.
Standaard Referentiebestek Woningbouw – Standaard Referentiebestek Woningbouw is een uitgebreide checklist voor het opstellen van een bestek, inclusief alle bepalingen en voorwaarden met
betrekking tot gesubsidieerde woningbouw.
Standaard voorwaarden – De standaard voorwaarden rechtsverhouding opdrachtgever-architect is
een regeling van de rechtsverhouding tussen architect en opdrachtgever. Deze voorwaarden zijn in
1997 voor het laatst herzien.
Standaardafwijking – Bekende statistische afwijking die een steekproef heeft ten opzichte van de
werkelijkheid. Zie ook ‘Onnauwkeurigheid’ en ‘Spreiding’.
Standaarddeviatie – Zie ‘Standaardafwijking’.
Standaardfout – Standaarddeviatie uit een steekproef van verschijnselen met een discontinue uitkomst.
Standaardisatie – Het (vaak bedrijfstakgewijs) onderling op elkaar afstemmen van productspecificaties.
Standaardkosten – Vastgestelde normen voor de toename van de waarde van de voorraad goederen
in bewerking of de voorraad gereed product bij homogene massaproductie, tijdens het productieproces [euro/periode]. Zie ook: bedrijfseconomische-modellen.nl {Kostencalculatie}. Synoniemen:
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toegestane kosten en kosten. Misconceptie: verwachte kosten, want deze kunnen ook betrekking
hebben op verspilling die de ondernemer verwacht.
Standaardkostprijs – De som van de toegestane offers per eenheid product, bestaande uit het product van de standaardhoeveelheid van de opgeofferde productiemiddelen en de standaardprijs.
{Kostencalculatie}. Synoniemen: kostprijs en commerciële (standaard)kostprijs (als onderscheidende
term van de fabricagekostprijs). Zie ook ‘Kostprijs’.
Standaardpremie – Dit is het gemiddelde van de premies van de zorgverzekeringswet zoals ze zich in
de markt voordoen. De standaardpremie wordt vergeleken met de normpremie die voor elk individu
verschillend kan zijn. Is de standaardpremie hoger dan de normpremie dan krijgt de verzekerde het
verschil in de vorm van een zorgtoeslag van de Belastingdienst terug.
Standaardprijs – 1) Prijs die een bedrijf hanteert als norm voor de kostencalculaties [euro/stuk, euro/kg, euro/liter, etc.]. {Kostencalculatie}. 2) Vaste verrekenprijs (bijzondere vorm van een norm,
omdat naast de inkoopprijs ook opslagen voor inkoopkosten zijn opgenomen in de norm). {Kostencalculatie}.
Standard Applications – Applicatiepakketten voor marktspecifieke of generieke behoeften (zoals
logistieke en financiële systemen).
Standsorganisaties – Naast de brancheorganisaties zijn er ook zogenaamde standsorganisaties. Enkele voorbeelden van standsorganisaties zijn de plaatselijke winkeliersvereniging en alle bedrijven die
op een bepaald industrieterrein zitten. Bij standsorganisaties gaat het om bedrijven uit verschillende
branches die verenigd zijn met een bepaald maatschappelijk doel.
Stapelgoederen – Frequent gekochte dagelijkse benodigdheden. Zie ook ‘Convenience goods’, ‘Goederenclassificatie’.
Stapelschaal – Ook ‘Scalometer’. Een non-verbale schaal. Aan de verschillende posities op de schaal
wordt niet in woorden een bepaalde betekenis gehecht. Zie ook ‘Schaal’, ‘Schaaltechnieken’, ‘Non
verbale schaal’.
Star – Zie ‘Portfolio analyse’.
Starch rating – 1. gezien worden 2. gelezen worden 3. geloofd worden 4. herinnerd worden 5. tot
koop aansporen. Zie ‘Reclame-effectonderzoek’.
Startadres – Het eerste adres dat bij de random walk methode bezocht wordt. Zie ‘Random walk
methode’.
Starterslening – Gemeenten die de startersregeling voeren, bieden huishoudens tot een bepaalde
inkomensgrens de mogelijkheid om de woonlasten van hun eerste koophuis te verlagen. Dat gaat
met behulp van een heel aantrekkelijke lening, de zogeheten starterslening. Met deze lening kan
men in veel gevallen toch de woning kopen die men op het oog heeft. 1) De Starterslening overbrugt
het verschil tussen de totale koopsom van uw woning en het maximale bedrag dat u, op basis van uw
inkomen, bij een bank kunt lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie. De Starterslening kent een rentevastperiode van 15 jaar, de looptijd is maximaal 30 jaar. De eerste drie jaar
daarvan betaalt u geen rente en aflossing voor de Starterslening. Na het derde jaar gaat u wel rente
en aflossing betalen als uw inkomen voldoende gestegen is. Als dit niet het geval is, dan kunt u
een hertoets aanvragen en gaat u een maandlast betalen die past bij het inkomen dat u op dat moment heeft. Aan deze hertoets zijn kosten verbonden. 2) De totale financiering van uw huis bestaat
uit een normale (eerste) hypotheek en – als aanvulling daarop – de Starterslening. De (eerste) hypotheek moet een rentevastperiode hebben van minimaal 10 jaar en kunt u afsluiten bij een bank naar
keuze. De Starterslening sluit u af bij SVn (stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse
gemeenten). Beide leningen (eerste hypotheek + Starterslening) moeten voldoen aan de voorwaarden van de NHG. Dit houdt in dat beide leningen samen niet meer mogen bedragen dan de verwervingskosten van de woning. De verwervingskosten zijn de koopsom of de koopprijs van de woning
met daar bovenop een vaste opslag van 8% bij een nieuwbouwwoning of 12% bij een bestaande woning. Meerwerk of onderhoud kan worden meegenomen in de financiering, maar telt niet (altijd)
mee bij het bepalen van de hoogte van de benodigde Starterslening.
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Startkapitaal – Het bedrag aan contante middelen dat een ondernemer inbrengt bij de start van een
onderneming, zoals een BV. Dit bedrag dient als eigen vermogen bij aanvang van de onderneming en
is (c.q. was) bedoeld als zekerstelling van de schuldeisers dat de onderneming een buffer heeft om
aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Bij de start is het bedrag zowel kapitaal in de vorm van
contante middelen als vermogen in de vorm van eigen vermogen. Door betalingen nemen de contante middelen af, maar als eigen vermogen blijft het gehandhaafd zolang de onderneming geen verlies
leidt.
Startkwalificatie – Het minimale niveau dat nodig is om voldoende toegerust de arbeidsmarkt te
betreden en om zich gedurende de beroepsloopbaan verder te kunnen ontwikkelen. Dit niveau komt
overeen met het niveau van degenen die een basisberoepsopleiding (niveau 2) hebben gevolgd bij
een bve-instelling.
Startpagina – Een startpagina is een pagina waarop vrijwel alleen links zijn geplaatst. Deze hebben
allemaal betrekking op hetzelfde onderderwerp. De pagina's zorgen vaak voor een goed overzicht
met hyperlinks naar zeer interessante websites. Startpagina.nl is een voorbeeld van een startpagina.
Startpagina.nl – Startpagina.nl is het domeinnaam van Startpagina bv. Op de beginpagina vindt men
meer dan 300 hyperlinks naar zoekgidsen, restaurants, maildiensten et cetera. Achter de beginpagina
vindt men meer dan 6000 dochter pagina's over allerlei onderwerpen.
Statement – Uitspraak (op basis van een uitkomst van onderzoek). Zie ‘Average adjuster’, ‘Schaderekening’.
Staten-Generaal – Wordt ook wel parlement of volksvertegenwoordiging genoemd. Bestaat uit Eerste en Tweede Kamer. In de Staten-Generaal zitten de democratisch gekozen afgevaardigden van de
burgers.
Stationaire markt – Markt die in omvang constant blijft. De verkopen zijn uitsluitend vervangingsaankopen.
Statistiek – Deze term wordt gebruikt voor zowel een onderdeel van de wiskunde als voor statistische bewerkingen: verzamelen, rangschikken, bewerken, analyseren en weergeven in leesbare vorm.
Statistische uitbreidingsvraag – Dat deel van de totale vraag naar een duurzaam consumptiegoed
dat leidt tot een uitbreiding van het aantal exemplaren in gebruik. Optelsom van de initiële en de
additionele vraag.
Status – De relatieve positie (rang) die iemand bekleedt, of die anderen aan hem toedichten. Het
sociale aanzien dat iemand heeft, denkt te hebben of nastreeft.
Statusprijzen – Zie ‘Prestigeprijzen’.
Statussymbool – Object waaraan de bezitter of anderen een zeker sociaal aanzien toekennen. Dit
object of symbool dient de status van de bezitter te verhogen, reden waarom het wordt gekocht
(demonstratieve consumptie). Statussymbolen zijn per groep verschillend.
Statutaire reserve – Reserve die voortvloeit uit richtlijnen over de winstverdeling die in de statuten
zijn opgenomen. Toevoeging (dotatie) aan de statutaire reserve wordt meestal in de voorgestelde
winstverdeling opgenomen.
Stay out pricing – Het stellen van zodanig lage prijzen, dat het voor potentiële concurrenten oninteressant is tot de markt toe te treden. Zie ‘Concurrentiegerichte prijsdoelstellingen’.
Stealth – Een brede term die slaat op het verbergen van data voor een gebruiker of spider. Een voorbeeld zijn stealth meta tags: meta tags welke niet zichtbaar zijn voor de gebruiker maar wel voor de
spider. Stealth heeft dus vaak te maken met spam.
Steekproef – Een aantal personen uit een grote populatie dat aan een onderzoek deelneemt. Op
basis van de gegeven antwoorden kan men iets zeggen over de populatie zelf. We kennen verschillende steekproeven: 1) de aselecte steekproef: steekproef waarbij elk lid van de populatie een gelijke
kans heeft om in het onderzoek te worden betrokken; 2) de geclusterde steekproef: men trekt niet
alle personen die deel uitmaken van de steekproef afzonderlijk, maar verscheidene tegelijk (clusters).
Hierdoor is de geclusterde steekproef goedkoper dan de blinde steekproef en toch maar weinig minder betrouwbaar; 3) de gestratificeerde steekproef, ook gelaagde steekproef: aselecte steekproef
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waarbij de populatie in homogene deelgroepen (strata) wordt verdeeld (bijvoorbeeld leeftijdsklassen), waarna per stratum aselect de steekproef wordt getrokken; 4) de quota steekproef: gebruik
makend van bekende kenmerken laat men de ondervragers in het veld een vooraf naar grootte bepaalde steekproef trekken met overeenkomstige verdeling van de kenmerken. Dit is dus een imitatie
van de aselecte steekproef; 5) de scheve steekproef: niet-representatieve steekproef, die echter
door een correctie wel representatief kan worden gemaakt.
Steekproefafwijking – Verschil tussen de uitkomst van een steekproef en het gemiddelde van een
aantal steekproeven.
Steekproeffout – Ook ‘Onnauwkeurigheidsmarge’. Elke steekproef wijkt af van de werkelijkheid in
het universum. Afwijking is te berekenen en is voor de meeste onderzoeken acceptabel.
Steekproefgemiddelde – Gemiddelde waarde van de steekproefuitkomsten.
Steekproefgrootte – Noodzakelijke grootte van de steekproef om gefundeerd uitspraken te kunnen
doen over de populatie. Op basis van de gewenste nauwkeurigheid en een gewenste betrouwbaarheid kan men de noodzakelijke grootte van de steekproef berekenen.
Steekproefverantwoording – Een onderdeel van een marktonderzoekrapport waarin men naast de
uitkomsten van het onderzoek ook verantwoording aflegt over de wijze van steekproeftrekking.
Steekproefverdeling – Een normale verdeling van de steekproefgemiddelden.
Stelling-grossier – Zie ‘Rack jobbing’.
Stelselkeuze – Een stelselkeuze vindt plaats als een bedrijf voor de eerste keer in een jaarverslag
informatie moet verstrekken over een economisch proces of een boeking van een post voor de jaarrekening moet zij een wijze van rapporteren kiezen (bijvoorbeeld historische kostprijs of actuele
waarde). {Externe Verslaggeving}
Stelselwijziging – Zodra een bedrijf voor het jaarverslag gekozen heeft voor een bepaalde wijze van
rapporteren zal elke aanpassing of verandering in de wijze van rapporteren in latere jaren als stelselwijziging gezien worden.{Externe Verslaggeving}
Stembiljet – Op het stembureau krijg je op de verkiezingsdag een stembiljet uitgereikt, een lijst met
namen van mensen die kandidaat staan voor een politieke partij.
Stemmenoverschot – Nadat de stemmen door de kiesdeler zijn gedeeld houdt een partij vaak nog
een aantal stemmen over, dit is het stemmenoverschot (reststemmen).
STER – Stichting Ether Reclame; verzorgt de reclame-uitzendingen op radio en TV (Ned. 1, 2 en 3).
Stereotype – Een niet op eigen ervaring berustende, binnen een sociale groepering algemeen voorkomende, opvatting over een categorie personen (of zaken). bv. Twentenaren zijn stug.
Sterftecoëfficiënt – Het percentage van een op een bepaald moment afgezette hoeveelheid product,
dat in een bepaald toekomstig gebruiksjaar buiten gebruik zal worden gesteld.
Sterftetafel – Zie ‘Overlevingstafel’.
Sterftewinst – Een van de winstbronnen van de levensverzekeraar. Treedt op als de waargenomen
sterfte in de portefeuille in voor de verzekeraar gunstige zin afwijkt van de verwachte sterfte. Zie ook
‘Ondersterfte’, ‘Oversterfte’.
Sterke merken – Merken met van de zijde van de afnemers een duidelijke voorkeur. Men neemt
geen genoegen met alternatieven.
Stichting Examens Financiële Dienstverlening – Instelling die zich bezighoudt met examinering,
waaronder examinering voor een ingevolge de Wet financiële dienstverlening vereist diploma.
Stichting Garantie en Waarborgfonds Nederland – Stichting Garantie- en Waarborgfonds Nederland
is een waarborg met een aan de GIW-regeling vergelijkbare verzekering die kan worden afgesloten
door een opdrachtgever wanneer de aannemer niet is aangesloten bij het GIW.
Stichting Kennisnet Ict op school – Fusie tussen stichting Kennisnet en stichting Ict op School. De
nieuwe ict-ondersteuningsorganisatie richt zich op dienstverlening (Kennisnet) en belangenbehartiging (Ict op School). De missie luidt: ‘Leren vernieuwen met ict’.
Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) – Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen is de
privaatrechtelijke stichting, die de Nationale Hypotheek Garantie afgeeft. Het WEW wordt bestuurd
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door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Nederlandse Vereniging van Banken, het ministerie van VROM en de VEH.
Stichtingenregister – Door elke Kamer van Koophandel en Fabrieken bij te houden register van alle
Stichtingen in haar ressort. Elke Stichting is verplicht zich te laten inschrijven. Namen van bestuurders, de stichtingsakte, statuten, enzovoort dienen hiervoor te worden overgelegd.
Stichtingskosten – De stichtingskosten zijn alle kosten, die gemaakt worden voor de aankoop van
een nieuwbouwwoning (incl. meerwerk).
Sticky sites – Sticky sites zijn websites waar bezoekers gedurende een lange tijd op blijven "plakken".
Deze websites hebben dus een hoog stickyness gehalte.
Stijgend pensioen – Pensioen, waarbij de ingegane uitkering met een vooraf bepaald percentage per
jaar stijgt. Zie ook ‘Indexatie’.
Stijgingsclausule, Automatische – Zie ‘Klimmende verzekering’.
Stil pandrecht – Stil pandrecht is een bezitloos pandrecht dat ook kan worden gevestigd op toekomstige vorderingen, mits deze voortkomen uit een reeds bestaande rechtsverhouding. Het dankt zijn
naam aan het feit dat de verpanding wordt “stilgehouden” voor de debiteur van de verpande vordering. Er is dus altijd een derde, onwetende, partij bij betrokken. Stil pandrecht wordt gevestigd door
middel van een notariële of geregistreerde onderhandse akte.
Stille cessie – Bij een stille cessie behoeft geen mededeling aan de schuldenaar (debiteur) te worden
gedaan. Er is echter wel een registratie vereist van het document bij de belastingdienst (Je kunt als
alternatief door een notaris een notariële akte laten opstellen waarmee hetzelfde wordt bereikt).
Registratie bij de belastingdienst houdt in dat het bestaan van het stuk op die datum in de registers
bij de belastingdienst wordt vastgelegd. Vaak wordt gekozen voor een stille cessie als het bekend
worden van de cessie (doordat die moet worden meegedeeld) gevoelig ligt in de markt, bijvoorbeeld
omdat de schuldeiser er financieel niet zo goed voor staat. Soms kan het ook nuttig zijn de vorderingen of rechten niet over te dragen maar ‘stil’ aan de derde te verpanden.
Stilzwijgende verlenging – Verzekeringsvoorwaarde op grond waarvan de verzekeringsovereenkomst
na het verstrijken van de overeengekomen duur voor eenzelfde duur wordt verlengd, tenzij de verzekeringsovereenkomst op geldige wijze door de verzekeraar of de verzekeringnemer is beëindigd.
StimuIus-respons-techniek – Zie ‘Technieken van verkoop’.
Stimuli – De stimulerende informatie uit de omgeving van de consument. Deze stimuli kunnen voor
de onderneming beheersbaar zijn (marketingmix) en soms enigszins beïnvloedbaar (informatie van
mensen uit de sociale omgeving).
Stimulus – Prikkel, een factor in de omgeving van de mens die een proces op gang kan brengen.
Stimulus generalisatie – Een begrip uit de leerpsychologie. Het wordt gebruikt bij producten die samen een range vormen, waarbij kennis van en het geleerde over al bestaande producten wordt
overgebracht op het nieuwe product, dat om een of andere reden al op het bestaande lijkt.
Stimulus Organisme Respons model – Een model dat het gedrag (respons) van de consument poogt
te verklaren vanuit enerzijds beïnvloedende stimuli en anderzijds vanuit tussenliggende processen
binnen de consument (organisme) zoals motivatie en cognities.
Stimulus specialisatie – Een begrip uit de leerpsychologie. Het betreft de positionering van een bedrijf.
Stimulus-Respons-Model (1) – Het stimulus-respons-model of black-box-model is een model waarin
de werking van de mentale processen in de black box niet waarneembaar is en niet verklaard wordt.
Bij zo'n model kan een onderneming, uitgaande van een gewenste respons, alleen maar via experimenten vaststellen welk verband er is tussen noodzakelijke stimuli (= marketingmixinstrumenten) en
deze respons. Men noemt deze wijze van vaststelling een impliciete benadering. Zie ook ‘Gedragsmotivatiemodel’.
Stimulus-Respons-Model (2) – Model dat het gedrag (respons) van de consument poogt te verklaren
vanuit beïnvloeden de stimuli zonder dat expliciet wordt gemaakt wat zich in de geest van de consument afspeelt. Staat tegenover het SOR-model. Zie ook ‘Black-box-model’.
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Stipendium – Bijdrage in de kosten van levensonderhoud bestemd voor sporters die aan bepaalde
kwalificaties voldoen [euro/periode]. Zie ook beurs. Indien sprake is van een tegenprestatie van de
sporter in de vorm van reclame of publiciteit, dan gaat het om sponsoring.
Stochastisch – De aanwezigheid van een toevalsvariabele. Een stochastisch proces houdt in dat het
systeem een element van toeval kent (bijvoorbeeld merkenwissel wordt vaak als een stochastisch
proces gezien).
Stop error/go error – Gevaar dat men loopt in de screeningfase. Men kan een goed idee (achteraf
onterecht) afkeuren. Dan maakt men een stop error. Men kan echter ook een idee naar later blijkt
ten onrechte hebben goedgekeurd. Dan heeft men een go error gemaakt.
Stop loss herverzekering – Vorm van non-proportionele herverzekering. De verzekeraar en herverzekeraar komen voor een bepaalde periode een bedrag overeen (meestal de door de verzekeraar ontvangen premie gedurende die periode of een percentage hiervan). Wanneer gedurende deze periode
de door de verzekeraar uitbetaalde schade het overeengekomen bedrag overschrijdt, vergoedt de
herverzekeraar aan de verzekeraar het verschil tussen het overeengekomen bedrag en de uitbetaalde schade.
Stopkoers – De koers die een belegger kiezen kan om effecten te kopen of te verkopen. Deze stopkoers kan op voorhand doorgegeven worden aan een effectenmakelaar om orders uit te voeren op
het moment dat de beurskoers gelijk is aan de stopkoers.
Stoplimiet-order – Prijsconditie binnen de effectenhandel waarbij de stoploss-order en de limietorder worden gecombineerd. De opdracht is een opdracht om de beursorder om te zetten in een limietorder, zodra de koers op een vooraf vastgestelde prijs (de trigger) komt. Bij verkoop gaat de effectenhandelaar tot verkoop over zodra de koers in een prijsinterval komt tussen de trigger en de limiet
die is opgegeven. Bij aankoop gaat de effectenhandelaar tot koop over zodra de koers in een prijsinterval komt tussen de trigger en de limiet die is opgegeven. Bij de stoplimiet-verkooporder gelden de
volgende basisregels: a) de stopkoers moet lager zijn dan de laatste koers op de beurs; b) de limietkoers moet kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de stopkoers. Er is dus een bandbreedte waarbinnen de
verkooporder van kracht is. Bij de stoplimiet-aankooporder gelden de volgende basisregels: a) de
stopkoers moet hoger zijn dan de laatste koers op de beurs; b) de limietkoers moet hoger zijn dan of
gelijk zijn aan de stopkoers. Er is dus een bandbreedte waarbinnen de aankooporder van kracht is.
Voorbeeld voor stoplimiet-verkooporder: Als de koers 15,00 euro is en de limiet voor verkoop ligt op
18,00 euro dan kan als trigger een koers van 17,00 euro worden opgegeven. Zolang de koerst onder
de 17,00 euro is, zal de order op de plank liggen, maar zodra de koers boven de 17,00 euro komt,
wordt de verkooporder actief en wordt de order uitgevoerd zolang de koers tussen 17,00 euro en
18,00 euro ligt.
Stoploss-order – Prijsconditie binnen de effectenhandel waarbij de opdracht wordt gegeven om de
beursorder uit te voeren zodra de koers op een vooraf vastgestelde prijs (de trigger) komt. Dit gebeurt vervolgens op basis van de bestens conditie, d.w.z. de order wordt uitgevoerd tegen de best
mogelijke prijs van dat moment. Bij verkoop gaat de effectenhandelaar tot verkoop over zodra de
koers onder de opgegeven prijs komt. Bij aankoop gaat de effectenhandelaar tot koop over zodra de
koers boven de opgegeven prijs komt. Bij dit ordertype gelden de volgende basisregels: a) stopmarket-verkooporder: de stopkoers moet lager zijn dan de laatste beurskoers; b) stop-marketaankooporder: de stopkoers moet hoger zijn dan de laatste beurskoers.
Stop-order – Type order binnen de effectenhandel waarbij de opdracht wordt gegeven om de beursorder uit te voeren zodra de koers op een vooraf vastgestelde prijs (de trigger) komt. Bij verkoop
gaat de effectenhandelaar tot verkoop over zodra de koers onder de opgegeven prijs komt en bij
aankoop gaat de effectenhandelaar tot koop over zodra de koers boven de opgegeven prijs komt. Er
zijn twee soorten stop orders: stoploss-order en stoplimiet-order. Andere typen van orders zijn: bestens-order en limiet-order.
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Store Audit – Onderzoek bij de detailhandel teneinde periodiek consumentenaankopen vast te stellen. Procedure: verkopen = inkoop - eindvoorraad + beginvoorraad; levert informatie over omzet,
afzet, marktaandeel, out-of-stock, gemiddeld betaalde prijs, distributie, enzovoort.
Storm – Onder storm verstaat men een door het KNMI waargenomen windsnelheid van minstens 14
m per seconde. (75 km per uur). Windkracht 9 op de schaal van beaufort.
Stormschadeverzekering – Deze verzekering wordt meestal gekoppeld aan een brandverzekering of
als onderdeel van een uitgebreide brandverzekering gesloten. Vergoed wordt, doorgaans met in
achtneming van een eigen risico, materiële schade als gevolg van storm. Onder storm verstaat men
een, door het KNMI waargenomen windsnelheid van minstens 14 m per seconde. Wanneer er geen
KNMI waarneming voorhanden is, kan de verzekerde aanlonen dat hij stormschade heeft geleden,
wanneer ook andere gebouwen in een straal van 10 km stormschade hebben geleden.
Stortbesluit bodembescherming. Zie aldaar.
Stortplaats – Zie ‘Vuilnishoop’.
Straathandel – Verkoopvorm waarbij de verkoop bij de consument voor of aan de deur plaatsvindt.
bv. de SRV-man. Zie ‘Ambulante handel’, ‘Reizende handel’ en ‘Colporteurs’.
Straight rebuy – Ongewijzigde herhalingsaankoop. Aankoop van een industriële onderneming die
voor de tweede of volgende keer een identiek product koopt. Zie ‘Industriële koopsituaties’.
Strategic Business Unit – Zie ‘SBU’.
Strategic Consulting – Ontwerp en implementatie van oplossingen voor bedrijfsproblemen, op strategisch niveau. Advies en begeleiding van topmanagement bij het formuleren van de strategie, het
nemen van strategische besluiten, op basis van een analyse van bedrijfsproblemen, en tenslotte assistentie bij het realiseren van correctieve acties, strategische opties en plannen.
Strategic gap – Zie ‘Strategische kloof’.
Strategie (1) – De meerjarenaanpak door het management uitgewerkt om visie en missie te kunnen
realiseren. (3 tot 5 jaar). Planmatige en doelgerichte inzet van mensen en middelen om beleidsbeslissingen te realiseren om de visie en missie van de organisatie en de daaruit afgeleide doelen te realiseren. Het vormt de krijtlijnen waarop het management van medewerkers, middelen en processen
afgestemd wordt.
Strategie (2) – Het maken en uitvoeren van plannen om belangrijke doelen te bereiken. Een strategie
is grootser dan een tactiek. De tegenhanger van een strategie is de vaardigheid om de strategie toe
te passen. Onderwijs in vaardigheden is eigenlijk niet mogelijk, maar wel onderwijs in strategieën.
Een docent kan wel aanwijzingen geven hoe je plannen kunt maken en uitvoeren, maar hij heeft
geen invloed op je bereidheid om ze ook echt toe te passen.
Strategisch niveau – Vaak lijken strategische plannen los te staan van de meer concrete uitvoeringsplannen; alsof ze niets met elkaar te maken hebben. Strategische plannen zijn gericht op de langere
termijn (meestal 3 tot 5 jaar) en meestal vrij algemeen geformuleerd zonder concrete maatstaven
om het resultaat te kunnen bepalen. Op strategisch niveau wordt vooral aandacht besteed aan de
aandachtsgebieden Leiderschap, Strategie en Beleid en (financiële) Eindresultaten.
Strategisch planningsproces – Proces waarin de koers van de onderneming in haar geheel wordt
bepaald voor een periode van een aantal jaren. Het omvat beslissingen over de inhoud van de doelstellingen van de onderneming en geeft globaal aan langs welke weg die doelstellingen kunnen worden bereikt. Het strategisch planningsproces valt in een aantal stappen uiteen: 1) de bepaling van de
huidige situatie: bezinning over de ondernemingsmissie en formulering van de huidige beleidsuitgangspunten; 2) de externe en interne analyse: onderzoek van kansen en bedreigingen en van de
sterke en zwakke punten van de onderneming; 3) de analyse van de strategische kloof bepalen of de
onderneming bij ongewijzigd beleid de noodzakelijke ondernemingsdoelstellingen kan realiseren; 4)
het verzamelen van alternatieve strategieën: welke strategieën kunnen een eventuele kloof dichten;
5) de keuze van de definitieve strategie: de keuze moet niet plaatsvinden op basis van de alternatieve strategieën afzonderlijk. Verder moet elke strategie in het totale ondernemingsbeleid passen.
Keuze kan plaatsvinden op basis van bijdrage in de winst, de omzet, de marktpositie en het beslag op
Uitgeverij Streutker

589

Bedrijfskunde, Begrippenbank

middelen van de onderneming; 6) de evaluatie: in feite is de controle of evaluatie het begin van een
nieuwe planningscyclus.
Strategische analyse – Betreft de competenties die nodig zijn om beleidsrelevante, wetenschappelijk
verantwoorde analyses te maken over veiligheidsfenomenen.
Strategische doelen – Algemene resultaten die door de korpsleiding worden vooropgesteld en die
men wil bereiken binnen een termijn van drie tot vijf jaar, rekening houdende met de belanghebbenden.
Strategische kloof – Eng.: Strategic gap. Kloof tussen gewenste doelstelling en uitkomsten van het
huidige beleid. Door veranderingen in de markt als gevolg van veranderingen in macro- en microomgeving van de onderneming zullen bij handhaving van de huidige strategieën deze strategieën niet
meer in staat zijn de gewenste ondernemingsdoelstellingen te realiseren.
Strategische ondernemingsplanning – Strategische ondernemingsplanning is in de onderneming het
proces van het zich planmatig aanpassen aan verwachte omgevingsveranderingen.
Stratificatie – Opsplitsen van de populatie in verschillende groepen.
Streepjescode – Zie ‘Barcode’.
Stressbestendigheid – Effectief blijven presteren onder tijdsdruk, druk van meer of moeilijke taken,
sociale druk, of bij tegenslag, teleurstelling, tegenspel of crises. Gedragsbeschrijvingen: a) Blijft onder
tijdsdruk gelijkmatig presteren. b) Blijft effectief presteren, ook als het tegenzit. c) Laat zich niet uit
het lood slaan.
Stroomdiagram – Engelse term: ‘Flow chart’. Een schets, die de voortgang van een proces toont. In
een grafiek zien we door middel van productiestromen waar de producten vandaan komen (de
breedte van de diverse stromen komt met hun belangrijkheid overeen).
Stroomgrootheid – Een grootheid die afhankelijk is van de factor tijd. Voorbeeld: snelheid, deze is
uitgedrukt in kilometer per uur. Kosten vormen een stroomgrootheid, omdat ze de relatie aangeven
tussen een voorraadgrootheid en de periode waaraan die voorraadgrootheid gerelateerd moet worden. De productie van een bedrijf vindt plaats in een periode: aantal stuks per periode
[stuks/periode]. De afzet gaat over stuks in een bepaalde periode [stuks/periode]. Als je dat aantal
vermenigvuldigt met de prijs [euro’s/stuk] ontstaat de omzet: euro’s per periode. Ook dat is een
stroomgrootheid, net als alle andere posten van de resultatenrekening. Tegenover de stroomgrootheden staan de voorraadgrootheden, zoals alle balansposten.
Stroomschema – Zie ‘Stroomdiagram’.
Stroppenpot – Voorziening voor verliezen die in de nabije toekomst hoogstwaarschijnlijk gaan optreden. Het bedrag staat nog wel credit op de balans, maar is al in mindering gebracht op de winst voor
belastingen.
Structureel marktonderzoek – Onderzoek naar de aard, omvang en samenstelling van een markt,
naar het marktgedrag van de marktparticipanten en naar de marktontwikkelingen. Onderzoek naar
gebruiks- en koopgewoonten. Zie ook ‘Marktstructuuronderzoek’.
Structureel schadeverloop – Het schadeverloop, dat de verzekeraar op grond van zijn ervaringen in
het verleden in redelijkheid ook voor de toekomst mag verwachten. Hierbij gaat het over het gros
van de kleine en middelgrote schades en incidentele grote schades blijven bij de bepaling van het
structurele schadeverloop buiten beschouwing. Elke verzekeraar bepaalt individueel waar hij de
grens legt en een schade beschouwd wordt als qua omvang te vallen buiten het structurele schadeverloop.
Structurele relatie – Ook ‘Relatiemarketing’. In de DM-definitie wordt gesproken van een structurele
relatie: de aanbieder is niet uit op eenmalig resultaat maar streeft naar een duurzame omzetmogelijkheid.
Structuuronderzoek – Het in kaart brengen van een markt aan de hand van algemeen gehanteerde,
veelal openbare kenmerken en gegevens dan wel het doen van onderzoek naar eenvoudige en objectieve marktparameters. Onderwerpen zijn marktomvang, marktsegmenten, aanbieders en de belangrijkste koop- en gebruiksgewoonten.
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Studentenpakket – Vorm van levensverzekering, die wordt gesloten op het leven van een ouder of
Stukskosten – Kosten van een eenheid.
Stuksproductie – 1) Productie op bestelling, meestal per stuk, maar het kan ook in grote aantallen.
Bij de productie kan rekening gehouden worden met de specifieke wensen van een klant. Bijzonderheid: geen voorraadvorming, hooguit onderhanden werk. De tegenhanger is massaproductie. 2) Productie in kleine aantallen of in een enkel exemplaar. Ook als dat niet op bestelling, maar op voorraad
gebeurt, zoals bij kunstwerken. Ook hier is de tegenhanger massaproductie.
Style Sheets (1) – Een nieuwe technologie die geïmplementeerd is in Netscape 4, Internet Explorer 4
en Opera 3.60. Door middel van style sheets kunnen zeer precieze definities gegeven worden voor
bijvoorbeeld een paragraaf tekst. Je kunt bijvoorbeeld de tekst een kleur geven, de eerste regel van
de paragraaf vetter maken en zelfs de paragraaf over een andere paragraaf heen plaatsen en onzichtbaar maken (totdat de gebruiker op een knop drukt, bijvoorbeeld). Nadeel is dat Netscape 3
geen style sheets ondersteunt en Internet Explorer 3 weinig. Niettemin worden ze al regelmatig gebruikt (onder andere in deze site).
Stylesheet (2) – Een stylesheet is een tekstbestand waarin styledeclaraties opgenomen zijn. Het betreft hier een extern bestand welke met een html-regel in de head tags geplaatst kan worden in een
html-document om de styledeclaraties op de betreffende document toe te laten passen. Zo’n stylesheet regelt de positionering en opmaak (vormgeving ofwel presentatie) voor bijvoorbeeld htmldocumenten (webpagina's) of xml-documenten. Het voordeel is dat een stylesheet op meer pagina's
toegepast kan worden. Indien de vormgeving van een website gewijzigd dient te worden van kleine
opmaakdetails tot positionering in lichtere mate, dan hoeft enkel dit centraal bestand aangepast te
worden waarna het direct van toepassing is op alle documenten die gebruik maken van de externe
stylesheet. Meer informatie over CSS, de syntax en styledeclaraties vind je bij ‘CSS’.
Subagent – Een tussenpersoon die voor een andere tussenpersoon zijn bemiddeling verleent bij het
sluiten van een verzekering.
Subcultuur – De culturele omgeving van de onderneming is niet homogeen: een groep met een aantal eigen opvattingen, normen en waarden die soms niet in de overkoepelende cultuur. Ze kan worden opgedeeld in diverse subculturen: redelijk grote groepen mensen met een specifieke eigen leefwijze en/of opvatting. Vergelijk: jongeren/ouderen.
Subdiscipline – Een deelgebied binnen de wetenschap. Binnen de bedrijfseconomie zijn verschillende
subdisciplines, zoals interne verslaggeving, externe verslaggeving, boekhouding en financiering. Elke
subdiscipline heeft een eigen jargon en gaat ervan uit dat dit de beste manier is om de economische
verschijnselen te verwoorden. Soms gebruiken ze dezelfde woorden in dezelfde betekenis, soms
andere woorden met dezelfde betekenis (synoniemen), of dezelfde woorden met een andere betekenis (homoniemen). Zo heeft de vergoeding op het gebruik van vreemd vermogen in allerlei subdisciplines een andere naam: werkelijke interestkosten {Interne verslaggeving}, betaalde rente {Jaarverslagen}; interestkosten {Financiering}; interest vreemd vermogen {Bedrijfsadministratie}; rentelasten
{Externe Verslaggeving}; werkelijke interestkosten {Interne Verslaggeving}.
Subdomein – Een subdomein kan als onderdeel van een domeinnaam gezien worden. Op zich staande diensten worden veelal onder een subdomein geplaatst, zoals de Google Earth dienst van Google,
het bijbehorende subdomein is earth waardoor de gehele url er als volgt uit komt te zien:
http://earth.google.nl. Hiervoor moet eerst een domeinnaam in zijn geheel vastgelegd worden. Afhankelijk van de mogelijkheden van de hostbedrijf via welke je een domeinnaam vast laat leggen,
kun je subdomeinen aanmaken.
Subgroep – Een deelgroep die bepaalde eigen kenmerken heeft.
Subject to approval – Onder voorbehoud van goedkeuring (van verzekeringnemer of van verzekeraar). Wordt wel gemaakt als een makelaar een post sluit, maar nog niet weet of de klant wel akkoord zal gaan met premiestelling of voorwaarden. Een verzekeraar kan bijvoorbeeld een voorbehoud van gunstig inspectierapport maken.
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Subject to placement – Onder voorbehoud dat de verzekering op de genoemde condities en tegen
de geoffreerde premie geheel kan worden ondergebracht. Voorbehoud dat een makelaar somtijds
maakt bij het uitbrengen van een premieofferte voor een verzekering.
Subjectieve gegevens – Subjectieve gegevens zijn alle gegevens die een weergave zijn van de mening
en de waardering van de interne en externe belanghebbenden van het politiewerk en betrekking
hebben op of uitgaan van hun persoonlijke zienswijze.
Subjectieve onveiligheid – Het gevoel van angst om slachtoffer te worden van misdrijven en ongevallen en die kan gepeild worden.
Subjectiviteit – Persoonlijke invloeden die de objectiviteit van een onderzoek bedreigen. Kunnen bij
de ondervraagde maar ook bij de ondervrager liggen.
Sublimatie – Men onderdrukt de niet-vervulbare behoeften en zoekt een andere bevredigingsmogelijkheid. Zie ook ‘Frustratie’.
Subrogatie – Op grond het recht van subrogatie treedt de verzekeraar, die een gedekte schade conform de polisvoorwaarden aan zijn verzekerde heeft betaald, in de rechten die de verzekerde heeft
met betrekking tot deze schade ten opzichte van derden. Met andere woorden, hij krijgt het recht
van regres. Op grond van wettelijke bepalingen en jurisprudentie kan de verzekeraar nooit meer
vorderen dan het bedrag van de schadevergoeding aan zijn verzekerde en het bedrag dat de aansprakelijke derde gehouden is te vergoeden. Volgens artikel 6:197 Wetboek van Koophandel echter
geldt het subrogatierecht niet als de aansprakelijke partij de schade moet vergoeden op grond van
risicoaansprakelijkheid. Het recht van subrogatie is niet van toepassing op sommenverzekeringen en
uitkeringen krachtens een sociale verzekering.
Subsidiaire dekking – De verzekeringsdekking krachtens de polis is alleen van kracht wanneer er
geen andere verzekering is, al of niet van oudere datum, die voor de schade dekking biedt. Er is sprake van een subsidiaire dekking wanneer de zogenaamde 'na-u-clausule' of 'non-contribution clause'
is opgenomen. Zie ook ‘Non contribution clause’.
Subsidie – Toekenning van een bedrag om praktische, sociale, sportieve of ideële doelstellingen te
realiseren zonder dat een tegenprestatie gevraagd wordt van de ontvanger. Zie ook: sponsoring en
stipendium.
Subsidie bij aankoop huurwoning – Sinds eind 1997 kunnen diegenen die een huurwoning kopen in
het begin een subsidie krijgen om te wennen aan de hogere woonlasten. De huizen moeten minimaal
één jaar verhuurd zijn geweest. De regeling heeft een terugwerkende kracht tot 23 mei 1997 en is
bedoeld voor personen die voor het eerst een woning aanschaffen en een laag tot middelbaar inkomen hebben.
Substandard risks – Bijzondere risico's waarvoor geen standaard verzekering bestaat. Het gaat daarbij vaak om risico's waarbij de kans op schade door hun unieke karakter moeilijk in te schatten valt,
terwijl ook de aard van de schade moeilijk te bepalen valt. Te denken valt aan het verzekeren tegen
het risico van stemverlies van een populaire zanger of een ongeschonden gelaat van een beroemde
filmster. Een alternatieve benaming is 'outside risks' .
Sub-standardrisico – Term, in het verzekeringsbedrijf gebruikt om een post aan te duiden die een
meer dan normale kans op verwezenlijking van het onzekere voorval waartegen de verzekering dekking biedt, inhoudt, bijvoorbeeld ten gevolge van leeftijd, bestaande en bekende gebreken of andere,
ongunstige, eigenschappen, schadeverloop in het verleden e.d.
Substantialisme – Aanhangers van het substantialisme gaan ervan uit dat de onderneming pas winst
maakt nadat het totale vermogen van een onderneming fysiek in waarde gelijk is gebleven. Dus dan
moet op een of andere manier de inflatie gecompenseerd zijn voordat er sprake is van winst. Dit
staat tegenover het nominalisme dat ervan uitgaat dat elke toename van het eigen vermogen als
winst aangemerkt moet worden. Bij het nominalisme worden de gevolgen van inflatie buiten beschouwing gelaten.
Substitueerbare productiefactoren – Productiefactoren die inwisselbaar zijn.
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Substitutie-effect – Mede een verklaringsfactor voor het negatieve verband tussen de gevraagde
hoeveelheid en de prijs van een product. Als de prijs van product A (bijvoorbeeld katoen) daalt ten
opzichte van de prijs van product B (bijvoorbeeld wol), gaat men bepaalde hoeveelheden van product B vervangen door het goedkoper geworden product A. De gevraagde hoeveelheid van product A
stijgt. Zie ook ‘Inkomenseffect’.
Substitutie-effecten van de reclame – Kopers van concurrerende producten stappen onder invloed
van de reclame over op het product waarvoor reclame wordt gemaakt.
Substitutiegoederen – Goederen die elkaar kunnen vervangen. zoals margarine en roomboter. Bij
sterk stijgende prijzen gaat de consument zich afvragen of de bevredigende waarde van het product
nog wel in overeenstemming is met de prijs die ervoor moet worden betaald. Is dit niet meer het
geval, dan zal de consument uitwijken naar substitutiegoederen, die misschien een kleinere of andere bevredigende waarde hebben, maar die ook veel goedkoper zijn. Een grote mate van substitueerbaarheid brengt een hoge prijselasticiteit met zich mee. De kruislingse elasticiteit is positief. Zie ‘Concurrerende goederen’.
Substitutiemethode – Voorspelling van de vraag uitgaande van producten die in aanmerking komen
om te worden vervangen (gesubstitueerd).
Subtotaalrekeningen – Grootboekrekeningen waarop geen rechtstreekse boekingen worden gemaakt, maar die uitsluitend dienen om op overzichten tot een fraaiere presentatie te komen.
Suburbanisatie – De vlucht uit de binnenstad naar de buitenwijken en stedelijke randgebieden.
Succesbepalende factoren – Zie ‘Kritieke succesfactoren’.
Successierechten – Successierechten zijn belastingen die wordt geheven over erfenissen en schenkingen. Het tarief van deze belasting is sterk progressief en afhankelijk van twee factoren: 1) De
hoogte van de verkrijging; 2) De mate van verwantschap tussen de schenker of erflater en de begunstigde. Zo betaalt een dochter, die erft van haar moeder, minder belasting dan een nicht die van zijn
tante hetzelfde bedrag erft. Het hoogste tarief geldt voor een erfenis of schenking van een
'vreemde', dat wil zeggen van een niet bloedverwant of echtgenoot(e).
Successiewet – De successiewet is een wet die de fiscale gevolgen bij vererving of schenking regelt.
Sue and labour charges – Kosten gemaakt op grond van de sue and labour clause. Zie ook ‘Sue and
labour clause’.
Suggestieve vragen – Vragen die de ondervraagde niet vrij laten in zijn antwoord. De vraag suggereert eigenlijk het antwoord al.
Summo Scanner – Mediumbereikonderzoek. Tot in 1982 verzamelde de Stichting Nationaal Onderzoek Persmedia (NOP) gegevens over bereik van dagbladen en tijdschriften en leesgewoonten door
middel van lezerskringonderzoeken. Sinds 1987 wordt dit onderzoek uitgevoerd onder de naam
Summo Scanner door AGB Intomart BV, een onderneming die behoort tot de AGB-groep (Audits of
Great Britain). Hiervoor voert Inter/View BV per jaar 39.000 telefoongesprekken die elk ongeveer 22
minuten duren. De steekproefuitkomsten worden gecorrigeerd op non-respons en op verschillen in
telefoonbezit bij de diverse groepen Nederlanders.
Supercontractuele aansprakelijkheid – Aansprakelijkheid die voortvloeit uit een, in een overeenkomst opgenomen, boete-, schadevergoedings-, garantie-, vrijwarings- of soortgelijk beding. Deze
aansprakelijkheid is doorgaans uitgesloten bij aansprakelijkheidsverzekeringen, tenzij de uit dit (deze) beding(en) voortvloeiende aansprakelijkheid ook zou hebben bestaan zonder dat een dergelijk
beding was opgenomen. Zie ‘Dienstenaansprakelijkheid’, ‘Productaansprakelijkheidsverzekering’.
Supermarkt – Een vorm van kleinhandel met een verkoopoppervlak van tenminste 400 m² waar
hoofdzakelijk levensmiddelen worden verkocht terwijl het assortiment in de non food sector maximaal 30% van de totale omzet mag uitmaken. Dit winkeltype dat berust op parallellisatie van diverse
levensmiddelengroepen en diverse non-foods. Meestal breed en redelijk diep assortiment, vooral bij
de grotere zaken.
Superstitial – In tegenstelling tot pop-up en interstitial advertenties die worden getoond bij het opvragen van een pagina, wordt een superstitial getoond bij het verlaten van de website. Een superstiUitgeverij Streutker
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tial maakt pas gebruik van de internetverbinding als er geen dataverkeer meer nodig is, waardoor het
laden van opgevraagde pagina's niet vertraagd wordt. Deze techniek blijkt door internet users zeer
hoog te worden gewaardeerd.
Superstitial ads – Een reclame uiting die verschijnt bij het sluiten van een bepaalde pagina. Deze
uitingen bevatten vaak vormen van Rich media.
Superstore – Zie ‘Zelfbedieningswarenhuis’ of ‘Hypermarkt’.
Supplemental Liability Insurance – De SLI wordt is met name bedoeld als extra dekking aansprakelijkheidsdekking voor huurders van een auto of camper in de USA of Canada. In de USA en Canada
gelden relatief lage bedragen voor een aansprakelijkheidsverzekering die dekking biedt tegen schadeclaims van derden. Met een aanvullende aansprakelijkheidsverzekering is deze dekking te verhogen tot soms $ 1.000.000,-.
Suppletiepremie – Te betalen aanvullende premie in verband met bijverzekering, premieverhoging,
dekkingsuitbreiding; vaak over deeltermijnen (pro rata temporis).
Supplier development (Anglicisme) – De moeite die de ondernemer doet om de kwaliteit van de
leveranciers te verhogen, dan wel de leverancier helpen om zijn kosten te verlagen. Vaak betekent
dit dat de leverancier al tijdens de ontwerpfase betrokken wordt bij de ontwikkeling van een nieuw
product. Supplier development is behulpzaam bij een systeem van target costing en is vaak onderdeel van het TQM-beleid.
Supporter – Vertegenwoordiger die niet in de eerste plaats belast is met verkoop maar een ondersteunende taak heeft bv. merchandiser missionary salesman.
Supportfunctie – Zie ‘Secundaire functie’.
Supra-nationale reclame – Reclame die voor verschillende landen geheel uniform is en die meestal in
de supra-nationale media (bv. Time, Readers' Digest) worden geplaatst.
Surcharges, Combined marine – Zie ‘Combined marine surcharges’.
Surety bond – Zie ‘Bond’.
Surfen – Het bekijken van verschillende pagina's op het World Wide Web via een browser. Het surfen/navigeren van website naar website.
Surplus treaty – Vorm van herverzekering, ook wel 'excedenten contact' genoemd.
Surveybureau – Zie ‘Classificatiebureau’.
Surveyor – Schade-expert, speciaal in de zeeverzekeringssector.
Switchen – Switchen is de optie om gedurende de looptijd binnen bijvoorbeeld een hybride hypotheek een andere strategie te kiezen. U kunt er voor kiezen om de premie naar de beleggingsfondsen
te laten vloeien waarmee een bepaald risico kan worden gelopen of naar een garantiefonds.
SWOT-analyse – Een SWOT-analyse kijkt naar de sterke en zwakke punten van een bedrijf of product. SWOT staat voor: 1-Strengths (sterke punten); 2-Weaknesses (zwakke punten); 3-Opportunities
(kansen); 4-Threaths (bedreigingen). Het doel van een SWOT-analyse kan zijn om producten, diensten en bedrijfsprocessen te verbeteren. Een SWOT-analyse wordt vaak uitgevoerd tijdens het uitvoeren van een concurrentie-analyse of marketingscan. Het uitvoeren van een SWOT-analyse maakt
ook verbanden zichtbaar tussen sterke punten, zwakke punten, kansen en bedreigingen. Het optimaal profiteren en uitlichten van een positieve eigenschap van een product kan een kans zijn, maar
teveel afhankelijk zijn van één succesfactor kan ook een bedreiging zijn. Omgekeerd kan het aanduiden van zwakke punten binnen een organisatie kansen voor verbetering en groei opleveren.
SWOV – Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid
Symbool – Beeldmerk van een artikel of merk.
Symboolwaarde van een artikel – De mate waarin het ene artikel voorziet in de immateriële behoeften van de consument.
Symmetrisch oligopolie – Is de marktvorm van het oligopolie, waarvan de belangrijkste bedrijven
ongeveer een gelijk marktaandeel hebben. Er is dus dan geen prijsleider.
Synergetisch effect – Extra opbrengst die wordt verkregen doordat bij samenvoeging van activiteiten
de opbrengst groter is dan de som van elk der afzonderlijke activiteiten (1+1=3).
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Synergie – 1) Samenwerking tussen kerk en staat (Van Dale). 2) Maximale concentratie en gemeenschappelijk gebruik {Interne Organisatie}. 3) Voordelen door het samenvoegen van activiteiten {Interne Organisatie}. 4) Voordeel door het samenwerken met andere bedrijven {Externe Organisatie}.
5) Voordelen doordat verschillende activiteiten van een bedrijf elkaar ondersteunen {Externe Organisatie}. 6) Waardecreatie in de vorm van goodwill die ontstaat doordat de waarde van gecombineerde
ondernemingen groter is dan de waarde die verwacht kan worden van twee onafhankelijke ondernemingen. N.B. De term synergievoordelen is dus alleen zinvol bij betekenis 1.
Synoniem – (Taalmechanisme). 1) Verschillende termen voor hetzelfde begrip. De term vormt een
begrippenpaar met homoniem. Bijvoorbeeld standaard kosten en toegestane kosten. Aangezien
termen vaak meer dan een betekenis hebben, kan het zijn dat termen soms wel en soms niet hetzelfde begrip aangeven. Zie ook bij de term Kennis. 2) Toevallige overeenkomst in betekenis die
voortvloeit uit het kwantitatieve karakter van de economie. Als er geen korting verstrekt wordt, is er
geen verschil tussen bruto-omzet en netto-omzet. In dat geval kan voor beide termen het synoniem
‘omzet’ gebruikt worden. Dit is een van de grootste bronnen van verwarring in de economische literatuur, omdat de termen ook door elkaar gebruikt worden als er wel aanleiding is om onderscheid te
maken. 3) Verkorte aanduidingen voor begrippen waarvan de spreker aanneemt dat de ander wel
begrijpt wat hij bedoelt. Prijs staat doorgaans voor verkoopprijs, maar als het over inkoop van grondstoffen gaat, staat het voor inkoopprijs. Synoniemen zijn dan een gevolg van een algemeen taalmechanisme om bondig te formuleren.
Syphoning – Een term die verschillende manieren omvat m.b.t. diefstal van gegevens vanaf populaire/bekende sites, om via deze weg verkeer naar andere websites te leiden. Bijvoorbeeld het gebruik
van keywords die niets met de website van doen hebben (zoals de naam van grote organisaties, bedrijven, websites enz).
Systeembouw – Bij systeembouw wordt er gebouwd volgens een bepaald systeem. Voorbeelden
hiervan zijn betonelementenbouw, houtskeletbouw en stapelbouw.
Systematische fouten – Er is sprake van een systematische fout als de waarnemingsuitkomsten de
neiging hebben alle in een bepaalde richting af te wijken. Voorbeeld: het werken met een onjuist
geijkte meetlat.
Systematische steekproef – Steekproef waarbij na een a-selecte start uit een bestand telkens het xe
element wordt gekozen.
Systems Integration – Het hoofdaannemerschap en het projectmanagement van planning, ontwerp,
realisatie en implementatie van een compleet informatiesysteem door de integratie van componenten (hardware, software, communicatie etc.) van diverse leveranciers.
S-zinnen – Zie R- en S-zinnen
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T
T.V.-reclame – Alle via TV uitgezonden commerciële boodschappen.
Taak – Het geheel van verrichtingen dat nodig is om een doel te bereiken. Een functie bestaat uit een
of meer taken. Een taak bestaat uit diverse werkzaamheden.
Taak – Het geheel van verrichtingen dat nodig is om een doel te bereiken.
Taak – Het geheel van verrichtingen dat nodig is om een doel te bereiken.
Taak – Werkzaamheid, activiteit. Een aantal gelijksoortige en gelijkwaardige taken vormt samen een
functie.
Taakgericht leiderschap – Op een resultaatgerichte en doelgerichte wijze richting en sturing geven
aan medewerkers. Afdelings- en functiedoelen formuleren, taken verdelen, instructies geven, afspraken maken, de voortgang bewaken, corrigeren.
Tabel – Systematische rangschikking van cijfers in een assenstelsel.
Tabellenrapport – Een marktonderzoekrapport dat uitsluitend uit tabellen bestaat waarin de onderzoekgegevens staan vermeld.
Tachistoscoop – Apparaat waarmee het identificatie/communicatievermogen van bv. verpakkingen,
posters, etc. kan worden gemeten door deze in een reeks van oplopende tijden - vanaf 0,01 sec. aan consumenten te laten zien. Projectieapparaat waarmee zeer korte tijdsmomenten kunnen worden geprojecteerd (flitsen) en dat wordt gebruikt bij merknamenonderzoek en reclameonderzoek.
Zie ‘Atpak’.
Tachtig-twintig-regel – (Twintig-tachtig-regel). Hiermede wordt in de marketing bedoeld dat een
klein gedeelte van de door de onderneming gevoerde producten (20%, maar dit percentage moet
niet stringent opgevat worden, het is meer een indicatie voor klein) een groot deel (80%, niet stringent opvatten) van de omzet en/of winst vertegenwoordigt.
Tacit renewal clause – Zie ‘Stilzwijgende continuatieclausule’.
Tactiek – Een slimme manier van handelen om een gesteld doel te bereiken met behulp van plannen
die zijn aangepast aan de omstandigheden. Een tactiek ligt op het vlak van uitvoering en is minder
groots dan een strategie.
Tactisch gedrag – Indien zich problemen of kansen voordoen de eigen gedragsstijl / tactiek / strategie veranderen om een gesteld doel te bereiken, improvisatie- en omschakelvermogen.
Tactisch niveau – De besturing op tactisch niveau is meer op de middellange termijn gericht –
meestal 1 tot 3 jaar – met als focus de inrichting van de organisatie, de inzet van medewerkers, de
toewijzing van middelen en het management van de uitvoeringsprocessen. Daartoe beschikt het
management – als het goed is – over een uitgewerkte reeks doelstellingen, kritieke succesfactoren,
maatstaven en prestatie-indicatoren die alle aandachtsgebieden van het EFQM-/INK-/CAFmanagementmodel bestrijken.
Tag – Een tag is kortweg een term of sleutelwoord geassocieerd met, toegewezen aan of opgenomen
in een digitaal bestand zoals afbeeldingen, video, audio. De tag geeft meer aanvullende informatie
over een bestand weer waaraan het is gekoppeld en maakt zodoende sleutelwoordgebaseerde classificatie en indexering mogelijk.
Tailor-made promotions – Een vorm van consumer promotions, die speciaal door de fabrikant voor
een bepaalde winkel(organisatie) is ontwikkeld en alleen in die winkel(organisatie) plaatsvindt.
Tangible product – Het fysieke product plus (volgens de indeling van Kotler) een deel van de attributen (merk, kwaliteit, stijl, verpakking). Zie ‘Tastbaar product’.
Tantième – Een doorgaans eenmaal per jaar gedane uitbetaling van extra loon/salaris boven en los
van het gecontracteerde inkomen, die meestal is gerelateerd aan de hoogte van de winst.
Target (Anglicisme) – Concrete doelstelling voor de korte termijn.
Target (return) pricing – Zie ‘Cost plus pricing’.
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Target costing (Anglicisme) – Planning van een product en de kosten die daarvoor gemaakt mogen
worden op basis van een inschatting van de kwaliteit en de prijs die afnemers willen betalen. Deze
redering geldt voor de hele levenscyclus van een product en dus tot een continue evaluering van
gewenste kwaliteit en prijs enerzijds en technische kwaliteit en kosten anderzijds. Onderdeel van
target costing is supplier development. Target cost = target selling price - target profit marging. Toegestane kosten = verwachte verkoopprijs - gewenste winstopslag [euro/stuk] {Management Accounting}.
Target pricing – Prijsstelling die is gericht op het behalen van de vastgestelde omzet- of winstdoelstelling.
Target rate of return pricing – Hierbij wordt de opslag bepaald door het gewenste rendement op het
geïnvesteerde vermogen. Komt veel voor! Voorbeeld: stel dat een bedrijf een nieuwe machine wil
kopen voor 50.000 en een rendement wil bereiken van 10%, dan moet er dus 5.000 winst gemaakt
worden.
Target risk – Gevaarsobject dat door de opeenhoping van grote waarden op een betrekkelijk klein
oppervlak de kans in zich bergt tot een zeer grote schade te leiden.
Targeting – Vaak wordt er onderscheid gemaakt tussen profiel targeting en technische targeting.
Profiel targeting is gebaseerd op het surfgedrag van de bezoeker. Op welke site is hij nog meer geweest, met welke content is hij in aanraking geweest en wat zijn zijn interesses? Technische targeting
is onder andere gebaseerd op de browser en het inbelpunt van de bezoeker. De adverteerder kan
bijvoorbeeld aansluiten bij de inhoud van de website, accenten leggen naar aanleiding van de geografische locatie van de bezoeker (gebaseerd aan de hand van IP-adres of inbelnummer). Een ander
voorbeeld is segmenteren op basis van het domeintype van de bezoeker (bijvoorbeeld .net of .nl). Zie
ook ‘Profiling’.
Targetmarket – Zie ‘Doelmarkt’.
Targetpricing – Vorm van kostengerichte prijsstelling uitgaande van bepaalde door de bedrijfsleiding
gestelde doelen (targets).
Tariefovereenkomsten – Tussen verzekeraars bestonden lange tijd een aantal tariefovereenkomsten
(betreffende brandverzekeringen bijvoorbeeld: de Pakhuisovereenkomst, Het Contactcommissietarief en het Tarief Industriële risico's). Als gevolg van de Europese regelgeving met betrekking tot kartelovereenkomsten zijn deze tariefovereenkomsten niet meer toegestaan en daarom
vervallen. In aan deze tariefovereenkomsten ten grond liggende kennis is verwerkt in geadviseerde
model polissen en clausules, alsmede in risicoklasse-indelingen en risicobeoordelingsmodellen.
Tarievenboek – Overzicht van verzekeringstarieven dat, aangevuld met een beknopte beschrijving
van acceptatie- en verzekeringsvoorwaarden door een verzekeraar ter hand gesteld wordt aan de
tussenpersonen waarmee de verzekeraar zaken doet. Met de komst van internet is het tarievenboek
in papierenvorm steeds minder te krijgen. Intranetten bieden de informatie digitaal.
Tastbaar product – Zie ‘Tangible product’.
Taxateur – Een onafhankelijk, dikwijls beëdigt deskundige, die de waarde van het te verzekeren object of de omvang van het te verzekeren belang vast stelt en/of de hoogte van de schade bepaalt. In
dit tweede geval is er sprake van schadetaxatie.
Taxatie (1) – Een begrip dat in het verzekeringsbedrijf in twee betekenissen kan worden gebruikt: 1)
Een begroting van de waarde van roerende en onroerende zaken en van de omvang van het te verzekeren belang, welke als grondslag dient voor de vaststelling van het te verzekeren bedrag en de
schadeberekening in het geval van schade (voortaxatie). 2) Een begroting van de omvang van een
schade na het zich voordoen van een gedekt gevaar (schadetaxatie).
Taxatie (2) – Een taxatie is een waardebepaling, die door een taxateur wordt uitgevoerd. In Nederland vereisen geldverstrekkers een taxatierapport, zodat ze de waarde van het huis vast kunnen te
stellen. Aan de hand van de executiewaarde wordt bepaald of de waarde van het onderpand voldoende dekking biedt voor de financiering.
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Taxatie door deskundigen – Waardevaststelling van roerende en onroerende zaken door, in het algemeen beëdigde deskundigen ten behoeve van verzekering. Het rapport van deze deskundigen
wordt aan de verzekeraar gezonden, die het aan de polis kan hechten of er in de polis naar kan verwijzen. De gerapporteerde waarde van de getaxeerde zaken wordt als verzekerd bedrag in de polis
opgenomen. De wet bepaalt dat de verzekeraar de in het taxatierapport vastgestelde waarde niet
kan aanvechten tenzij in geval van bedrog of aperte fouten. De geldigheidsduur van het rapport is 3
jaar behalve in geval van indexatie, wanneer de geldigheidsduur (voor opstallen) 6 jaar. Wanneer na
die periode geen hertaxatie heeft plaatsgevonden geldt de taxatie als partijentaxatie voor de duur
van 6 maanden. Alternatieve benamingen zijn 'Deskundigentaxatie' of 'Vaste taxatie'.
Taxatiekosten – Er is geen vaststaand tarief voor een taxatie, dus de taxatiekosten variëren per taxateur.
Taxatierapport – Rapport waarin de taxateur de verzekerde objecten omschrijft en de waarde van
deze objecten aangeeft. Het rapport wordt ter hand gesteld van de verzekeraar en als deze dit accepteert, maakt hij hiervan aantekening in de polis. Het gevolg van deze handelwijze is dat de verzekeraar de op het taxatierapport gebaseerd verzekerd bedrag aanvaardt als identiek met de verzekerde
waarde en deze ingeval van schade niet kan aanvechten. Onderverzekering is bijgevolg niet mogelijk.
Een taxatierapport heeft een geldigheidsduur van 36 maanden, eventueel uitgebreid tot 72 maanden
wanneer indexatie wordt toegepast. De kosten van het taxatierapport zijn voor rekening van de verzekeringsnemer.
Taxatiewaarde – De taxatiewaarde is de waarde van een woning zoals vastgesteld door een beëdigde taxateur (bijvoorbeeld een makelaar), rekening houdende met de huizenmarkt van dat moment
en de woonomgeving.
Taxatiewaarde – De waarde van het gevaarsobject of de omvang van het te verzekeren belang, welke is vastgesteld door een (of meer) externe deskundige.
TBA – To be advised, To be agreed.
TBA – Wet terugdringing beroep op arbeidsongeschiktheidsregelingen
TCP – TCP is de afkorting van Transmission Control Protocol en is het basis protocol waarop het verkeer op het internet draait (transportniveauprotocol). Een andere naam voor TCP is ook wel TCP/IP.
Hiermee geeft men in feite aan dat TCP vrijwel net zo belangrijk is als het Internet Protocol (IP). Het
TCP zorgt in de TCP/IP-stack voor betrouwbaarheid doordat data in dezelfde volgorde afgeleverd
wordt als waarin het verzonden is. Er gaan geen data verloren en er wordt ook geen data ongewenst
gedupliceerd.
TCP/IP – TCP/IP is een samenvoeging van TCP (ofwel Transmission Control Protocol) en IP (ofwel
Internet Protocol). Door te spreken over TCP/IP heeft men het over de twee basis protocollen waarop het internet draait. Behalve op het Internet wordt TCP/IP veel toegepast voor internetten binnen
grote organisaties en ook steeds meer in kleinere organisaties. Het TCP/IP-lagenmodel kent 5 lagen;
applicatielaag, transportl, internet, netwerkinterface en de fysieke laag. Zie voor meer info bij TCP en
bij IP.
Team Support – Professionele ondersteuning van documentverwerkende en documentcreërende
kantoororganisaties en processen.
Teambuilding - Ontwikkelen van gemeenschappelijke doelstellingen en uitgangspunten in een groep.
Vergroten van de onderlinge betrokkenheid van teamleden en daarmee de samenwerking te bevorderen.
Teaserreclame – Reclame waarin met opzet essentiële informatie is weggelaten en die dient om de
nieuwsgierigheid op te wekken.
Technical Training – Het verzorgen van trainingen voor de verbetering van de competentie en prestaties van IT¬-professionals bij het efficiënt en effectief ontwerpen, realiseren en bedienen van systemen binnen specifieke technische omgevingen (programmeertalen, systeemsoftware, DBMS, etc.).
Technieken van verkoop – Er zijn drie verschillende verkooptechnieken die bij de klant via de hiërarchie kennis - waardering - actie tot succes kunnen leiden: 1) stimulus-respons-techniek: de klant
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moet reageren op verschillende stimuli (verkoopargumenten); 2 formuleverkoop: een voor meerdere
klanten geschikte uitgebalanceerde verkooppresentatie moet de klant tot koop aanzetten; 3) behoeftebevredigende verkoop: nadat is nagegaan welke motieven de klant heeft, wordt op basis hiervan in de verkooppresentatie met individuele verkoopargumenten gewerkt.
Technisch resultaat, winst of verlies – De winst of verlies van een verzekeraar, die voortvloeit uit
zowel de concrete verzekeringsactiviteiten (zoals het innen van premies en bijdragen, het uitkeren
van schadevergoedingen, de verrekeningen met herverzekeraars), als uit de direct met de verzekeringsactiviteiten verbonden kosten, interest en wijzigingen in de technische voorzieningen, e.e.a.
zonder rekening te houden met de beleggingsresultaten.
Technisch voortbrengsel – Ieder technisch voortgebrachte waar, niet zijnde een eet- of drinkwaar.
Technische levensduur – Het tijdsbestek waarin een duurzaam productiemiddel in het productieproces prestaties kan leveren. Vervanging van het oude exemplaar op het moment dat deze technisch is
versleten. Zie ook ‘Economische levensduur’.
Technische observatietechnieken – Apparatuur waarmee men 'ongemerkt' kan observeren of reacties kan meten. Hierbij valt te denken aan: 1) de verborgen camera; 2) de 'one war' mirror (doorkijkspiegel); 3) de oogcamera, die oogbewegingen registreert (bijvoorbeeld bij het lezen van een blad);
4) de tachistoscoop, een snelprojectie-apparaat. Deze projecteert in flitsen; 5) de psychogalvanometer, die emotionele reacties meet (een vorm is de pupilmeter).
Technische reserve transport en luchtvaart – De gereserveerde saldi van de jongere tekenjaren,
evenals een reserve voor eventueel nog niet afgewikkelde schades uil het afgesloten tekenjaar en
oudere jaren, e.e.a. betrekking hebbend op transport- en luchtvaartverzekeringen.
Technische reserves – Benaming van de reserves die een (schade)verzekeraar aanhoudt in verband
met toekomstige verplichtingen. De technische reserves bestaan uit de premie- en schadereserves.
De technische reserves vormen de belangrijkste passivaposten op de balans van de verzekeraar. Ze
worden ook wel aangeduid als "technische voorzieningen'. Ook het transportverzekeringsfonds valt
onder het begrip technische reserves. Er staan verplichtingen tegenover, in tegenstelling tot zogenaamde vrije reserves. Zie ook ‘Premiereserve’, ‘Schadereserve’, ‘Transportverzekeringsfonds’.
Technische vervanging – Vervanging van het oude exemplaar op het moment dat deze technisch is
versleten.
Technische verzekeringen – Aanduiding van de groep verzekeringen waarbij het verzekerde object of
belang een uitgesproken technisch karakter heeft. Vrij algemeen worden tot deze groep gerekend de
machinebreuk en machinebreuk-bedrijfsschadeverzekering, de computer- en elektronicaverzekering
en daaraan gekoppelde bedrijfsschade-, extra kosten- en reconstructieverzekeringen, de garantieverzekering, de montageverzekering terwijl sommigen ook de constructie all risks verzekering ertoe
rekenen.
Technische voorraad – 1) Het aantal goederen dat op een bepaald moment fysiek aanwezig is in het
magazijn. Dit aantal kan om twee redenen afwijken van de economische voorraad: leveringsverschillen (wel verkocht, maar nog niet geleverd bijvoorbeeld) en boekingsverschillen (de oudste exemplaren zijn afgeboekt, terwijl de laatst binnengekomen goederen zijn afgeleverd) [stuks]. 2) De waarde
van de goederen die op een bepaald moment fysiek aanwezig is in het magazijn [euro]. Synoniem:
voorraad.
Technology assesment – Systematisch nieuwe technieken identificeren, informatie er over verzamelen en samenvatten, de gevolgen ervan voor de onderneming of maatschappij schatten en conclusies
onder beleidsmakers verspreiden. Zie ‘Technology forecasting’.
Technology forecasting – Zie ‘Technology assesment’.
Tegenpartij – Bij aansprakelijkheidskwesties de partij met het tegengestelde belang.
Tegenrekening – Grootboekrekening die wordt gedebiteerd (gecrediteerd) tegenover een andere
rekening die wordt gecrediteerd (gedebiteerd).
Tekencommissie – De gedurende de looptijd van een verzekering aan een gevolmachtigd agent toekomende beloning voor de door hem te verrichten werkzaamheden in het kader van het sluiten van
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een overeenkomst van verzekering op naam en voor risico zijn volmachtgever. Zie ook ‘Gevolmachtigd agent’, ‘Winstcommissie’.
Tekening – De verzekeringen van een bepaalde soort, die een verzekeraar in een bepaalde periode
heeft geaccepteerd en in portefeuille heeft.
Tekenjaar – Het jaar waarin de verzekering is ingegaan of verlengd en ten gunste of ten laste waarvan de in dat jaar vervallende premie en ontstane schades worden geboekt. Vooral in de branche
Transportverzekeringen, waar schades dikwijls pas veel later wordt gemeld, werkt men met tekenjaren terwijl in andere branches vaak gewerkt wordt met boekjaren, waarbij de premies en schadebetalingen worden geboekt in het jaar waarin ze zijn gefactureerd respectievelijk zijn verricht.
Tekortkoming, Toerekenbare – Zie ‘Toerekenbare tekortkoming’.
Telecommunicatie – Telecommunicatie is communicatie tussen mensen en/of datacommunicatie
tussen computers die over grotere afstanden plaatsvindt via netwerken zoals het telefoonnet en
Internet.
Telefonische enquête – Vraagstelling per telefoon. Nadelen: slechts eenvoudige vragen zijn mogelijk
en het gesprek kan slechts van korte duur zijn.
Telemarketing – Het gebruik maken van moderne communicatietechnieken bij direct- marketingactiviteiten, zoals marktonderzoek, telefonisch verkopen en teleshopping.
Teleshopping – Op de televisie getoonde artikelen kan men elektronisch of per telefoon bestellen.
Teller – Een teller is een stukje software dat aan een website wordt toegevoegd om bij te houden
hoeveel bezoekers er op de website komen. Tegenwoordig bieden tellers veel meer informatie dan
allen bezoekers. Zo kun je vaak ook bekijken hoeveel pageviews een pagina heeft, waar bezoekers
vandaag komen, welk besturingssysteem zij gebruiken, via welk kanaal zij op je website terecht zijn
gekomen en ga zo maar door. Een teller is dus een must voor elke website die een goede strategie
wil uitwerken. Meten is weten.
Template – Een template is een basis document welke wordt gebruikt om een website te maken.
Vanuit dit basisdocument wordt de gehele website gebouwd. Een template bevat html-code en gebruikt, in een ideale situatie, een externe stylesheet om de vormgeving, zoals kleuren en lettertypen,
te regelen. In de html code worden contentblokken gedefinieerd, zoals een header, footer, menu en
een blok voor de broodtekst. Deze bevatten zogenaamde templatevariabelen die door een parser
worden vervangen door de uiteindelijke inhoud. Een template is dus als het ware een sjabloon of in
deze situatie een blauwdruk voor de htmlopzet van een webpagina. Het voordeel van templates is
dat men een keer een hele goede pagina moet bouwen en daarna de rest eromheen kan creen.
Wanneer de template aangepast wordt, wordt de hele presentatie van de site aangepast. Het gebruik van templates vergt wel wat kennis maar kan erg veel tijd schelen. Templates worden onder
anderen toegepast in Content Management Systemen, weblogs, webshops, et cetera.
Tentoonstellingsverzekering – Verzekering van op tentoonstellingen en beurzen tentoongestelde
goederen, eventueel uitgebreid met de bijbehorende stand en inventaris hiervan. Ook schade tijdens
de reis naar- en van de tentoonstellingsplaats is verzekerd. De verzekering wordt gezien als een vorm
van transportverzekering en de dekking vindt plaats op basis van de hierbij gebruikelijke all risks
clausule.
Termijncontract – Overeenkomst om op een toekomstig tijdstip op basis van een reeds nu vastgestelde prijs goederen, valuta of andere financiële instrumenten te leveren of te ontvangen.
Termijnmarkt – 1) Het geheel van vraag en aanbod naar een bepaald goed (goud, zilver, etc.) voor
wat betreft koop en verkoop in de toekomst. 2) Afspraken over mogelijke leveringen in de toekomst
met de intentie om niet daadwerkelijk te leveren en te betalen, maar om contracten onderling te
verrekenen, zodat het prijsrisico wordt uitgesloten. Dus als ik nu iets koop en later geleverd krijg en
betalen moet, dan kan ik het nu direct verkopen, zodat ik later de verkoop weer kan compenseren
met een kooptransactie. Voor- en nadelige prijsverschillen zijn dan afgewenteld. De levertijd loopt,
maar de definitieve prijs wordt vastgesteld in de toekomst.
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Terrorisme (1) – Een op 2 november 1981 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank in Den Haag
gedeponeerd molestbegrip: gewelddadige handelingen die worden begaan door een organisatie om
indruk te maken op de bevolking en om een klimaat van onzekerheid te scheppen.
Terrorisme (2) – Gewelddadige handelingen begaan door enige organisatie teneinde indruk te maken op de bevolking en een klimaat van onzekerheid te scheppen (definitie Verbond van Verzekeraars).
Tertiaire sector – De dienstensector.
Teruggangsfase – Zie ‘Afloopfase’.
Terugvalfase – Fase van de productlevenscyclus waarin de vraag naar het product terugloopt, voornamelijk als gevolg van het feit dat nieuwe producten beter in de consumentenbehoefte voorzien.
Terugverdientijd – Eng.: Pay back period. Zie ‘Investeringsselectie’, ‘Terugvloeiingstijd’ en ‘Pay back
period’.
Terugvloeiingstijd – De tijd waarin de activa na investering gemiddeld worden terugverdiend. Het
bestaat uit: (vaste activa) / (cash flow).
Testament – Door het opstellen van een testament kan afgeweken worden van de wettelijke regels
voor de verdeling van een nalatenschap. Het testament wordt door de notaris in de vorm van een
akte vastgelegd. Het is een schriftelijke verklaring van iemand, waarin staat wat hij wil dat er na zijn
dood met zijn bezittingen gebeurt. Het testament kan slechts door één persoon gemaakt worden.
Partners moeten dus altijd twee testamenten laten maken. Een testament kan altijd, met tussenkomst van de notaris, herroepen of gewijzigd worden. De notaris is verplicht het door hem opgemaakte testament te melden bij het Centraal Testamentenregister van het Ministerie van Justitie in
Den Haag.
Testateur – Een testateur is een erflater die een testament maakt of heeft gemaakt.
Testbatterij – De tests die voor een onderzoek worden gebruikt. Kan per onderzoek verschillen.
Soms heeft men voor weerkerende onderzoeken een vaste of permanente testbatterij (psychotechnisch onderzoek).
Testen direct marketing – Een groot aantal tests is mogelijk. Ze liggen deels in de productsfeer (concepttest, producttest) , deels in het bestand (monthly index test, regiotest), deels in de prijs (prijstest) en deels bij de doelgroepen zelf (reacties op het geleverde product, doelgroepentest). Een groot
voordeel van DM is dat iedere actie in de beginfase kan worden getest, zodat men kan vaststellen of
het verdere verloop van de actie succesvol zal zijn.
Testen van promotions – Ook hier kennen we pretesting en posttesting. Bij pretesting tracht de onderneming zich van tevoren een beeld te vormen van de effectiviteit van de promotion: slaat het
promotiontype aan, slaat het concept aan, is de communicatie voldoende. Posttesting geschiedt via
directe meting (omzetstijging of marktaandeelmeting) of via indirecte meting (schapruimte, voorraadhoeveelheid, door de handel afgenomen hoeveelheid).
Testimonial advertising (1) – Autoriteiten, bekende persoonlijkheden, pseudo-intimi fungeren in de
reclame; uiting als bron. Deze autoriteit geeft op basis van deskundigheid of eigen ervaring positieve
informatie over de kwaliteit van een product of merk. In feite is deze manier van werken een simulering van het broneffect. Doordat de fabrikant in de reclameboodschap op de achtergrond blijft, komt
de boodschap geloofwaardiger over.
Testimonial advertising (2) – Reclame waarbij een (bekend) persoon als gebruiker optreedt om de
voordelen van een product proefondervindelijk te presenteren.
Testimonials – Verklaringen van derden zoals gebruikers, klanten, experts of een combinatie daarvan
(vaak door een bekend persoon) om de kwaliteit van een product aan te tonen, bv. in een reclamecampagne. Testimonials komen we tegen in allerlei branches.
Testmarketing – Het introduceren van een nieuw product in een zorgvuldige gekozen en beperkt
marktgebied.
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Testmarkt – Het testen van een marketingplan door introductie op beperkte schaal (in een beperkt
gebied) met als primair doel het verkrijgen van meer zekerheid over de mogelijke omzet en met als
secundair doel het uittesten van marketingmix alternatieven. Zie ook ‘Proefmarkt’, ‘Markttests’.
Testmarktreclame – Reclame gevoerd voor een bestaand product in een regionaal begrensd gebied
(testmarkt).
Tevredenheidmeting – Zie ‘Doelstellingen op tussenniveau’.
Text Link Ads – Text Link Ads (TLA) zijn klikbare advertenties in de vorm van tekst, bijvoorbeeld de
naam, slogan of omschrijving van een product, bedrijf of website. Behalve dat een tekstlink de positie
in de organische zoekresultaten bevordert, kan het ook voor meer relevante bezoekers zorgen. Een
veel voorkomend principe is dat Text Link Ads ingevoegd worden met behulp van javascript. TLA's
kunnen op meerdere websites geplaatst worden maar ook de vormgeving kan aangepast worden aan
de website waarop TLA's geplaatst worden. Op deze manier lijken de TLA's onderdeel van de website
zelf.
Text to Code ratio – Text to code ratio houdt de verhouding content versus html code in, wat uitgedrukt wordt in procenten. Text to code ratio wordt dan ook wel content to code ratio genoemd. Omdat geclaimed wordt dat spiders een beperkt aantal bytes van een webpagina indexeren, wordt aanbevolen om deze text to code ratio boven de 25% te houden. Naast deze beperking hechten zoekmachines ook waarde aan een hoge relevantie van trefwoorden. Een hogere text to code ratio geeft een
pagina om die reden een betere kans goed te scoren in de rankings van zoekmachines.
Thema – De centrale gedachte, die als een rode draad door de campagne heen loopt.
Themareclame – Reclame gericht op effect op langere termijn en voortvloeiend uit productkenmerken en/of voordelen van het product/dienst. Zie ‘Reclame’.
Thematische apperceptie – Zie ‘Projectietechnieken’.
Throughput – Zie 'Activiteiten' .
Throw away domain – Een domeinnaam met een lage waarde. Throw away domains worden vaak
gebruikt om te testen op het vlak van zoekmachine optimalisatie. Mocht dit domein een Penalty
krijgen, dan kan het domein eenvoudig vervallen zonder grote schade op te lopen.
Thuisrisico – Zie ‘Overnachtingsrisico’.
Thurnstoneschaal – Zie ‘Schaaltechnieken’.
Thurstone schaal – Een ouderwetse methode om attitudeschalen te creëren. Lijkt veel op de Likert
schaal.
TIFF – TIFF is een flexibele bestandsindeling voor de opslag van beelden. TIFF staat voor Tagged Image File Format. Het werd ontwikkeld door Aldus Corporation om beelden op te slaan van scanners en
fotobewerkingsprogramma's. Het is een flexibel formaat en kan beelden met verschillende eigenschappen opslaan. oor TIFF-bestanden bestaan verschillende, meestal zogenaamde lossless (verliesloze), compressiemethodes. Het LZW-algoritme is het meest bekend. Een nadeel is dat, door de grote
flexibiliteit van TIFF, niet alle programma's de vele vormen van TIFF kunnen lezen.
Tijdelijk partnerpensioen – Een tijdelijke verhoging van het partnerpensioen voor je partner. Eindigt
meestal op 65-jarige leeftijd. Het kan bedoeld zijn om het hogere belastingtarief en de hogere sociale
premies vóór 65 jaar te compenseren. Of om het gemis aan Anw te compenseren.
Tijdelijk pensioen – Zie overbruggingspensioen.
Tijdelijk vastpolis – Milieuschadeverzekering voor bedrijven (bijvoorbeeld installatiebedrijven) die
projectmatig werkzaamheden uitvoeren op locaties bij derden. De werklocatie alsmede de periode
gedurende welke verzekerde de werkzaamheden zal gaan uitvoeren worden in de polis genoemd.
Tijdelijke Kapitaalverzekering bij Overlijden (TKBO) – Levensverzekering waarbij een kapitaal tot
uitkering komt, uitsluitend wanneer de verzekerde overlijdt binnen de overeengekomen periode.
Andere benamingen zijn' Tijdelijke overlijdensverzekering', 'Tijdelijke risicoverzekering". Tijdelijke
Kapitaalverzekeringen bij Overlijden kunnen gesloten worden met een gelijkblijvend kapitaal of met
een lineair dalend of annuïtair dalend kapitaal.
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Tijdelijke oudedagslijfrente – Met een tijdelijke oudedagslijfrente ontvangt u minimaal 5 jaar lang
een lijfrente-uitkering, die niet eerder ingaat dan in het jaar waarin u AOW-gerechtigd wordt. Deze
uitkeringen beginnen uiterlijk 5 jaar na het jaar waarin u de AOW-leeftijd bereikt en stoppen op een
vastgestelde einddatum, bijvoorbeeld als u 80 jaar wordt. Het jaarlijkse bedrag van de uitkeringen
mag in 2014 niet hoger zijn dan € 20.953 (jan. 2015).
Tijdreeksanalyse – Historische gegevens (bv. afzet) ontleden in verklarende componenten zoals:
trend, conjunctuur, seizoen en toevalligheden, ter voorspelling van bijvoorbeeld toekomstige afzet.
Tijdschrift – Magazine, periodiek.
Tijdsevenredige aanspraak bij ontslag – De Pensioen- en spaarfondsenwet eist dat bij tussentijdse
dienstverlating een tijdsevenredig pensioen wordt meegegeven. Tijdsevenredig is de totale pensioenaanspraak, verminderd met de aanspraak die betrekking heeft op de periode van de ontslagdatum tot de pensioendatum.
Tijdwaarde (optie) – Surplus in de optiepremie of de in het verleden betaalde optiekoers boven de
intrinsieke waarde (= verkoopwaarde) van de optie.
Timesharing – Onder timesharing verstaat men het kopen van diverse verblijfsaccommodaties in
populaire vakantiebestemmingen, waarbij men slechts voor bepaalde gedeeltes van een jaar eigenaar wordt van een accommodatie. Een kalenderjaar wordt verdeeld in 52 weken of 12 maanden en
voor elke periode kan een potentiële eigenaar zich inschrijven om de accommodatie voor die periode
te kopen. Wanneer iemand zich dan bijvoorbeeld voor de eerste twee weken van juni inschrijft, dan
mag deze persoon elk jaar de eerste twee weken van juni gebruik maken van de accommodatie.
Soms is het ook mogelijk om met andere 'eigenaren' van het complex te wisselen van dagen.
Titelbalk – De titelbalk is, net als de adresbalk, een horizontale balk welke over het algemeen geheel
bovenaan de browserscherm te vinden is. Deze wordt vaak een andere vormgeving meegegeven dan
andere balken, aangezien de titelbalk de inhoud van een webpagina beknopt dient te beschrijven en
dus opvallender wordt gemaakt. Vaak kan een webmaster zelf de inhoud van de titelbalk bepalen
door, in HTML, de title tag in te vullen. Sommige browsers plaatsen hun eigen browsernaam, zoals
Internet Explorer, achter de eigenlijke titel. Afhankelijk van het type browser (Safari, FireFox, Internet
Explorer) en besturingssysteem, biedt de titelbalk ook enkele functionaliteiten. Veel voorkomend is
dat je het scherm kunt verplaatsen door de titelbalk te slepen. Daarnaast vind je knoppen in de titelbalk, bijvoorbeeld om het scherm te verkleinen/minimaliseren, vergroten/maximaliseren of te sluiten. Op Windows staan deze aan de rechterkant, op de Apple Macintosh aan de linkerkant.
Title Tag – De title tag is een stukje code welke geplaatst wordt in de head van de broncode. (zie ook
head tag) De titel is de tekst die bovenin de browserbalk verschijnt bij het openen van een pagina.
Ook zoekmachines maken vaak gebruik van de titel door deze te tonen in de zoekresultaten. Een
goede titel voldoet aan een aantal voorwaarden. Zo mag deze maar een beperkt aantal woorden en
tekens bevatten. Tevens dient elke pagina haar eigen titel te krijgen. De titel wordt geplaatst tussen
de tags in de head van de broncode. Een title tag kan in sommige gevallen wel tot 80% van je zoekmachine optimalisatie zijn. De titel van een artikel is misschien wel het belangrijkste en lastigste gedeelte van de zoekmachine optimalisatie. Continu zul je een afweging moeten maken tussen leesbaarheid en vindbaarheid.
TLA – TLA staat voor Text Link Ads wat het online adverteren door middel van tekstlinks inhoudt, zie
aldaar voor meer informatie.
TLD – Op het gebied van zoekmachine optimalisatie staat TLD voor Temporary Link Devaluation, wat
een vermeende algoritme is. Vaker wordt met de afkorting TLD Top Level Domain bedoeld, een deel
van een domeinnaam.
TLO – Total loss only
TM – TM is de afkorting voor "Trademarks". Trademarks zijn de merkrechten van organisaties. De
trademarks kunnen vastgelegd worden op merken, productnamen maar bijvoorbeeld ook op slogans
of afbeeldingen. Zie voor meer info bij Trademarks.
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To please the broker – Uitdrukking die wordt gebruikt door verzekeraars om bij acceptatie van een
verzekering die men liever niet wenst of bij het goedkeuren van een schade die twijfelpunten bevat,
toch in te stemmen teneinde de makelaar te gerieven in zijn positie tegenover diens klant.
Toading – Toading is een techniek waarbij met behulp van de beschikbare informatie uit de database
van een klant, zoekmachine advertentie campagnes worden gegenereerd. Zo kunnen landingspagina's worden gemaakt voor de pay per click advertentieprogramma's van Google, MSN en Yahoo!.
Tobacco index – Retail store index voor de sigaren- en sigarettenbranche. Zie ‘Retail store audit’.
Toegankelijkheid – De toegankelijkheid van een website moet op het gebied van zoekmachines zeer
goed zijn. Dit betekent dat er geen Zoekmachine blokkades mogen voorkomen. Toegankelijkheid is
daarnaast zeer belangrijk om bezoekers op een website te houden.
Toegestane kosten – Toename van de waarde van de voorraad goederen in bewerking of de voorraad gereed product tijdens het productieproces, dus na vaststelling welke kosten wel zijn toegestaan en welke niet. Kijk voor een toelichting bij: bedrijfseconomische-modellen.nl. Kosten die niet
zijn toegestaan vallen onder ‘verspilling’. Deze omschrijving geldt ook voor handelsondernemingen
die werken met de opslagmethode nettowinst. Synoniemen: standaardkosten (bij homogene massaproductie), kosten. Misconcepties: begrote kosten en verwachte kosten, want deze kunnen ook betrekking hebben op verspilling die de ondernemer verwacht. Zie ‘Normatieve kosten’.
Toegevoegde dienst – Zie ‘Basisdienst’.
Toegevoegde waarde – Eng.: ‘Added value’. De meerwaarde die door de uitvoering van de handelsfuncties (o.a. reclame) aan een product wordt toegevoegd, vaak ook subjectieve, emotionele toegevoegde waarde. De toename in waarde tussen begin (input) en einde (output). Zie ook ‘Product’.
Toekomstvisie hebben – Afstand nemen van de dagelijkse praktijk. Het formuleren van hoofdlijnen
en het uitzetten van lange termijn beleid. Gedragsbeschrijvingen: a) Laat zien een toekomstbeeld te
hebben. b) Weet het toekomstbeeld van de organisatie over te brengen op anderen. c) Vertaalt het
eigen toekomstbeeld naar lange termijn beleid. d) Voorziet trends en lange termijn ontwikkelingen.
Toeleverancier – Degene die halffabricaten en/of eindproducten levert aan grote bedrijven die deze
in hun eindproducten verwerken.
Toeleveringsrisico – Zie ‘Bedrijfsschadeverzekering’.
Toenemende liquiditeitsvolgorde – Bij het opstellen van de activa op de balans gehanteerde volgorde in toenemende mate van liquiditeit.
Toerekenbare tekortkoming – Uit het niet nakomen van een verbintenis kan een recht op schadevergoeding ontstaan. Artikel 9:74 Burgerlijk Wetboek zegt hierover: 'Iedere tekortkoming in de nakoming van een verbintenis verplicht de schuldenaar de schade die de schuldeiser daardoor lijdt te
vergoeden, tenzij de tekortkoming de schuldenaar niet kan worden toegerekend'. Onder 'tekortkoming' kan worden verstaan: het niet, niet tijdig of niet volledig doen of nalaten van datgene wat de
verbintenis verlangt. Een tekortkoming kan volgens artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek niet aan de
schuldenaar worden toegerekend 'indien zij niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet,
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt'.
Toeslag – Verhoging van het pensioen naar aanleiding van prijsstijging of loonontwikkeling. Geldt
voor het opgebouwde pensioen van deelnemers in een middelloonregeling, het opgebouwde pensioen van slapers en het ingegane pensioen van gepensioneerden. Men noemt dit ook wel indexering.
Toeslagverlening is echter nagenoeg altijd voorwaardelijk. Dat betekent dat er alleen een toeslag
wordt verleend wordt indien er voldoende middelen zijn. Zie ook Koopkracht en pensioen.
Toetredingsbelemmeringen – Dit zijn belemmeringen om tot een markt te kunnen toetreden.
Meestal zijn dit wettelijke bepalingen, vergunningen, vestigingseisen, hoge investeringen, enzovoort.
Toetredingsleeftijd – De leeftijd waarop je volgens de pensioenregeling mag meedoen aan de pensioenregeling. In het verleden was een toetredingleeftijd van 25 jaar heel gewoon. Vanaf 2008 geldt
echter dan de toetredingsleeftijd ten hoogste 21 jaar mag zijn.
Toetsen – Op basis van steekproeven nagaan of vermoedens over een populatie statistische waarheid worden of nagaan of de verschillen tussen 2 verdelingen significant zijn.
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Toetsen van hypothesen – Zie ‘Significantietoets’, ‘Nulhypothese’.
Toevallige fout – Een fout heet toevallig wanneer er even goed een te grote als een te kleine uitkomst gevonden kan worden. Voorbeeld: het werken met een geijkte meetlat. De fouten zullen elkaar in principe gemiddeld compenseren.
Toewijding – Is ambitieus. Werkt met overgave. Neemt en legt verantwoording af. Kent eigen grenzen. Verdedigt op elk moment het beleid van de afdeling.
Toezichthouder – Een bij Wet ingestelde instantie die tot taak heeft het houden van toezicht op de
naleving van de betreffende wet. De toezichthouder kan beslissen over het verlenen van een vergunning of ontheffing, beleidsregels vaststellen en sancties opleggen.
Toonderpolis – In een toonderpolis wordt de verzekerde niet met name genoemd, maar is de verzekerde de "toonder" van de polis, uiteraard voor zover hij belang bij de verzekerde zaken kan aantonen. Doel ervan is de polis gemakkelijk overdraagbaar te maken. Toonderpolissen komen vooral voor
bij de Goederentransportverzekering
Top down aanpak – Zie ‘Vaststelling marktpotentieel’.
Top down planning – Vorm van organisatie van het planningsproces waarbij de hogere hiërarchische
niveaus doelstellingen en plan opleggen aan lagere niveaus. Deze vorm van planning veronderstelt
wel dat het hogere niveau alle mogelijke detailkennis bezit om de juiste beslissingen te kunnen nemen. Topmanagement dicteert zowel de doelstellingen als de uitvoeringsplannen.
Top Level Domain – Een top level domain (TLD) is de extensie van een domeinnaam, dus het meest
rechtse deel van een url, voor eventuele slashes of vraagtekens. Een top level domein kan uit twee
tot en met 6 karakters bestaan. Voor het bedrijfsleven bestaan onder anderen de volgende top level
domeinen: .com =&gt; commerciele organisaties, .edu =&gt; opleidingsinstituten (education), .eu
=&gt; europese organisaties, enz. Deze domeinnamen van het hoogste niveau zijn vastgelegd binnen
het Domain Name System. Op basis van deze top level domeinen kan internetverkeer sneller worden
afgehandeld. Tegenwoordig wordt er echter minder waarde gehecht aan top level domeinen. Indien
je op een website komt met bijvoorbeeld als top level domain .eu, hoeft er niet per definitie om een
europees bedrijf of organisatie achter te zitten. Er bestaan twee soorten top level domains, namelijk
de country code top level domain (ccTLD) en de generic top level domain (gTLD). Bovengenoemde
lijst valt onder de generic top level domain. Indien de top level domain een landcode betreft (bijvoorbeeld .nl of .be), dan spreken we van een ccTLD.
Tophypotheek – Men kan een hypotheek krijgen tot bijvoorbeeld 100% of 125% van de executiewaarde als er een voldoende hoog (toekomstig) inkomen is en de woning voldoende waarde vertegenwoordigt. Deze extra hoge hypotheek wordt een tophypotheek genoemd. De bank vraagt voor
een tophypotheek een hogere rente. Deze hogere rente wordt meestal geheven over de hele lening
i.p.v. uitsluitend over de top. De totale 'topopslag' kan oplopen tot 0,5%. In sommige gevallen wordt
u verplicht de top versneld af te lossen.
Topmanagement – De top van de onderneming. De voornaamste functie is de constituerende leiding, de strategische planning van de onderneming. Hiernaast komen de dirigerende leiding (leiding
geven aan andere leidinggevende functionarissen in de onderneming) en de controle van het gehele
ondernemingsgebeuren.
Topopslag – Als u een tophypotheek neemt betaalt u een topopslag bovenop de normale rente. Een
tophypotheek is de benaming voor een hypotheek die hoger is dan de executiewaarde van het huis.
Omdat de geldverstrekker een groter risico neemt is het rentepercentage voor een dergelijke tophypotheek normaal gesproken hoger.
Toprente – Toprente is een opslag op het standaard rentetarief wanneer u uw woning volledig wilt
financieren met een extra hoge hypotheek. Veel banken stellen strenge eisen aan het afsluiten van
een hypotheek met toprente. De verplichting de top van de hypotheek snel af te lossen kan daarbij
horen. Als u een hypotheek sluit met Nationale Hypotheek Garantie is er geen sprake van toprente,
want bij een hypotheek met NHG krijgt u een NHG-tarief.
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Totaalbereik – Het aantal personen dat wel eens met een specifiek medium wordt geconfronteerd.
Totaal bereik is dus een kenmerk van een medium(type).
Totaalmarkt – Hiermede wordt vaak bedoeld de omvang van de markt in geld of eenheden. Totale
effectieve vraag in een bepaalde periode, meestal de jaarperioden. Te bepalen via productiezijde
(productie + importen - exporten) en via consumptiezijde (aantal vraageenheden x gemiddeld verbruik per vraageenheid). Zie ‘Marktgrootte’.
Totaalproduct – Zie ‘Product’.
Totaalrisico – Als een belegger het risico van zijn beleggingen spreidt over meer soorten beleggingsmogelijkheden (effecten, vastgoed, grondstoffen, e.d.) dan is het totale risico over de portefeuille
een gewogen gemiddelde van alle risico's per afzonderlijke belegging. De spreiding van beleggingen
dempt het totale risico op een portefeuille.
Totaalverlies – Zie ‘Total loss’.
Total exposure – Zie ‘Bereik’.
Total loss – Staat van materiële eigendommen, die zo zijn beschadigd of vernietigd, dat zij niet op
een zodanige wijze kunnen worden gereconstrueerd of gerepareerd, dat zij daarmee in hun oorspronkelijke staat zijn teruggebracht. In het Engelse verzekeringsrecht (van belang bij transportverzekeringen) wordt met diverse begrippen van total loss gewerkt ('actual total loss', 'arranged total
loss', construclive total loss'). Bij motorrijtuigverzekeringen wordt een motorrijtuig als total loss beschouwd, indien kwalitatief herstel van de schade niet meer mogelijk is, waardoor het voertuig als
zodanig niet meer in gebruik mag worden genomen, dan wel wanneer de herstelkosten van een
voertuig, niet ouder dan twee jaar, minimaal 100% van de vervangingswaarde bedragen en bij een
voertuig, ouder dan twee jaar, de herstelkosten minimaal 125% van de vervangingswaarde bedragen.
Total Quality Management (TQM) – Total Quality Management (TQM) (ook: Integrale kwaliteitszorg
(IKZ)) is een managementstroming gericht op voortdurende verbetering van algemene bedrijfsprestaties, en een focus legt op het voldoen aan klanteisen en de bedrijfsstrategie. De bedrijfsprestaties
omvatten: leiderschap, kwaliteitsmanagement van leveranciers, vastlegging van visie en planning,
evaluatie, procesbeheersing en verbetering, productontwerp, verbetering van het kwaliteitssysteem,
werknemersparticipatie, erkenning en beloning, opleiding en training, en klantgerichtheid. Het centrale idee is dat het efficiënter is om alle activiteiten in eenmaal goed te doen. Hiermee bespaart de
organisatie tijd op correcties, mislukte producten en serviceverlening (zoals garantiereparaties).
Hierdoor zou de organisatie uiteindelijk kosten besparen. Het is zowel toepasbaar binnen productiebedrijven als binnen dienstverlenende organisaties. Het doel van TQM is de goede dingen de eerste
keer goed te doen en dat telkens weer. Hammet omschrijft 7 basisprincipes van TQM. 1) De klant
bepaalt de kwaliteit. 2) Het verbeteren van kwaliteit vereist het opstellen van effectieve kwaliteit
meetsystemen. Zuivere gegevens zijn een vereiste en persoonlijke meningen dienen te worden uitgesloten. 3) Mensen die binnen systemen werken creëren kwaliteit. 4) Kwaliteit is een bewegend
doel. Het vereist toewijding naar continue verbetering. 5) Preventie in plaats van detectie is de sleutel tot het produceren van hoge kwaliteit. 6) Kwaliteit moet in het ontwerp zitten en variaties moeten zoveel mogelijk worden uitgesloten. 7) Het topmanagement moet leiderschap bieden en alle
kwaliteitsinitiatieven ondersteunen. Een aantal TQM-stromingen maakt gebruik van kwaliteitscirkels,
zoals die van Deming. In tegenstelling tot het radicale Business Process Reengineering biedt TQM
incrementele veranderingen.
Totale concurrentie – Iedereen concurreert met iedereen, concurrentie tussen branchegenoten en
tussen meerdere branches.
Totale constante kosten – Zijn alle kosten die onafhankelijk zijn van de productieomvang. Dit zijn
bijvoorbeeld huren (pacht), rente (interest) op leningen, en de afschrijvingen op vaste kapitaalgoederen. Ook de loonkosten zijn voor een deel onafhankelijk van de bedrijfdrukte, dus deels constant.
Totale kosten (1) – 1) Het bedrag dat in de loop van een aantal jaren afgeschreven moet worden op
een investering: aanschafwaarde minus restwaarde [euro] {Kostencalculatie}. 2) De som van constante en variabele kosten bij de berekening van de totale winst [euro/periode] {Micro-economie}. SynoUitgeverij Streutker
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niem:integrale kosten. 3) Sommering van kosten tegenover gemiddelde kosten {Micro-economie}.
Voorbeelden: a) totale variabele kosten versus gemiddelde variabele kosten; b) totale constante
kosten versus gemiddelde constante kosten; c) totale (totale) kosten versus gemiddelde totale kosten.
Totale kosten (2) – Zijn alle kosten die de producent in een bepaalde periode maakt. De totale kosten te verdelen in de totale variabele kosten (TVK) en de totale constante kosten (TCK). In formulevorm: TK = TVK + TCK. De totale kosten worden ook wel integrale kosten genoemd.
Totale opbrengsten – Verkoopwaarde zonder stil te staan bij korting en BTW {Micro-economie}. Synoniemen: omzet {Interne Verslaggeving}, opbrengst verkopen {Bedrijfsadministratie}.
Totale variabele kosten – Zijn alle kosten die afhangen van de productieomvang. Dit zijn bijvoorbeeld de grondstofkosten, kosten van halffabricaten, energie en diensten van derden (soms gedeeltelijk).
Totale vraag – De totale vraag naar productsoort of productklasse. In het geval van niet-duurzame
consumptiegoederen is de totale vraag opgebouwd uit het product van aantal vraageenheden x penetratiegraad x gemiddeld verbruik. Zie ‘Totaalmarkt’, ‘Vraag’.
Totale winst – 1) Bedrijfsresultaat indien dit positief is [euro/periode] {Micro-economie}. 2) Bedrijfsresultaat ongeacht de vraag of dit positief of negatief is [euro/periode] {Micro-economie}: TW = TO TK, c.q. Totale Winst = Totale Opbrengst minus Totale Kosten. Volgens deze definitie maken alle ondernemingen dus altijd winst.
Touchable product – Zie ‘Fysiek product’.
TPND – Theft, pilferage, non delivery
TQC (Anglicisme) – Total Quality Control. Programma binnen bedrijven om de kwaliteit van de producten af te stemmen op de wensen van de klanten en tegelijk de kosten laag te houden door de
productie af te stemmen op de wisselingen in de vraag. Een belangrijk hulpmiddel hiertoe is de JITplanning.
TQM (Anglicisme) – Total Quality Management. Management technieken om Total Quality Control
toe te kunnen passen. Managers gebruiken daarvoor JIT planningstechnieken.
Trade – Vorm van ruil waarbij goederen tegen geld geruild worden. Zie ‘Distribution’.
Trade advertising – Reclame in vakbladen, gericht op de tussenhandel. Communicatie die de consument als ontvanger van de boodschap op het oog heeft, noemen we consumer advertising.
Trade franchise – Zie ‘Consumer franchise’.
Trade marketing – Het beoefenen van marketing met de handelspartner of retailer als klant. Het
begrip weerspiegelt de ontwikkeling waarbij de fabrikanten de retailers traditioneel als doorgeefluik
gebruikt hebben, en waarbij zij vandaag die retailer als een volwaardige (en machtige!) gesprekspartner ervaren. Op het meest operationele niveau, beperkt trade marketing zich in de bedrijven tot
zuivere trade marketing verkoopspromotie. Meer strategisch evolueert trade marketing naar een
quasi synoniem van ’customer business development’.
Trade off analyse – Onderzoektechniek bij het bepalen van de marketingmix. De respondent moet
zijn/haar voorkeur geven voor attribuutniveaus, telkens per twee attributen.
Trade promotion – Promotionele acties gericht op de tussenhandel (rabatten, bonussen). Zie ‘Indeling sales promotion’.
Trade relations mix – De mix van instrumenten waarmee men opereert om de tussenhandel te interesseren, het product in het assortiment op te nemen en te motiveren: middelen zijn o.a. marge,
kortingen, bonussen, reclameondersteuningen, service, sales contests. Zie ‘Retailmix’.
Trade-in allowance – Zie ‘Inruilactie’.
Trademarks – Trademarks zijn de merkrechten van organisaties. De trademarks kunnen vastgelegd
worden op merken, productnamen maar bijvoorbeeld ook op slogans of afbeeldingen. Trademarks
worden aangegeven met een TM symbool.
Trading down – Uitbreiding van het assortiment in de diepte door toevoeging van goedkoper en
kwalitatief mindere varianten.
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Trading up – Het opklimmen langs de prijsladder waarbij duurdere uitvoeringen van het product aan
het assortiment worden toegevoegd (kwalitatief betere en duurdere producten) al of niet met verwijdering van goedkopere uitvoeringen. Zie ook ‘Productgroep’.
Traditioneel gebouwde huizen – Traditioneel gebouwde huizen zijn huizen die worden gemetseld op
de bouwplaats. Ook bij traditionele bouw kan men gebruik maken van prefab wanden, kozijnen en
vloeren.
Traditionele prijzen – Ook ‘Gebruikelijke prijzen’. Prijzen van bepaalde routinematig gekochte producten waaraan de consument sinds lange tijd gewend is. Prijzen die lager zijn dan die traditionele
prijzen worden gewantrouwd wegens vermeend kwaliteitsverlies. Door inflatie en gestegen welvaart
is de betekenis van traditionele prijzen sterk verminderd. Zie ‘Gebruikelijke prijzen’.
Traffic – Dataverkeer over het Internet. Iedere pagina, stukje tekst of plaatje genereert een hoeveelheid data die verstuurd moet worden naar de bezoeker van een site. Omdat bandbreedte - de hoeveelheid dataverkeer per seconde - beperkt en dus kostbaar is, stellen Internet Providers vaak paal
en perk aan de hoeveelheid dataverkeer die een site per maand mag veroorzaken.
Traffic builders – Producten die klanten naar de winkel lokken door de lage prijs. Eenmaal in de winkel wordt uiteraard meer gekocht dan dat ene product en gemiddeld levert dat toch nog een interessante marge op.
Traffic controller – Functie bij een reclamebureau, degene die verantwoordelijk is voor de voortgang
(en controle daarop) van activiteiten in een reclamebureau.
Transactie, Ongebruikelijke – Zie ‘Ongebruikelijke transactie’.
Transactiekosten – 1) Moeite (uitgedrukt in tijd en/of geld) die iemand in principe moet doen om
informatie te krijgen over de prijs van goederen die hij wil kopen {Financiering}. 2) Waarde van de
moeite (gemeten in opportunity kosten en uitgedrukt in tijd en/of geld) die iemand moet doen om
informatie te krijgen {Micro-economie}. 3) Misconceptie: [bedrag gemeten in euro] kosten moet zijn:
uitgaven, want feitelijk zijn het transactie-uitgaven. Vergelijk ook met andere kosten die geen kosten
zijn, zoals: emissiekosten, installatiekosten en sloopkosten. Dus uitgaven voor het verkrijgen van
informatie of voor het laten uitvoeren van transacties, zoals het passeren van statuten e.d. bij een
notaris. 4) Kosten als gevolg van de toerekening van uitgaven voor het verkrijgen van informatie aan
het bedrijfsresultaat van een bepaalde periode [euro/periode].
Transactie-uitgaven – Uitgaven voor het verkrijgen van informatie om een transactie uit te voeren
[euro].
Transformatie (1) – Een transformatie is een doelbewuste verandering die een bedrijf doorvoert in
zijn organisatie. De transformatie kan resulteren in een wijziging in: 1) de scope van het bedrijf, dat
zijn de producten of diensten die het bedrijf op de markt aanbiedt; 2) het externe netwerk van het
bedrijf, dat zijn de relaties met klanten, leveranciers, partners en andere externe personen en organisaties; 3) de wijze van besturen en uitvoeren van de bedrijfsprocessen. Ten behoeve van deze
transformaties in de bedrijfsvoering wordt ook de inrichting aan mensen en middelen veranderd,
inclusief de rol die zij spelen in de bedrijfsvoering.
Transformatie (2) – Omvorming van een situatie of probleem in een andere situatie of een ander
probleem. Zo kun je uitgaven transformeren tot periodekosten door de uitgaven te relateren aan de
tijd. Vervolgens kun je de periodekosten transformeren tot productkosten door de kosten in een
periode te relateren aan de productie in die periode. Tot slot kun je de productkosten transformeren
tot de ‘omzet tegen kostprijs’ door de productkosten te vermenigvuldigen met de afzet in een periode. Je krijgt dan weer periodekosten, maar nu voor een concrete maand of een kalenderjaar. Bij al
deze transformaties kan een ondernemer weer tussenstapjes plaatsten waardoor het totale productieproces uit nog veel meer afzonderlijke transformaties bestaat, dan hier kortweg is geschetst. Zo
kan een ondernemer de verspilling uit het productieproces filteren door bij elke stap uit te gaan van
de toegestane kosten en vervolgens inventariseren hoe groot het verschil is tussen de toegestane
kosten en de werkelijke kosten.
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Transformatieproces – Omvormingsproces van grondstoffen naar eindproducten binnen een industriële onderneming. Door dit transformatieproces onderscheidt de industriële onderneming zich van
de handelsonderneming. Ook bij sommige dienstverlenende ondernemingen zien we zo'n omvormingsproces.
Transitorische activa – Een balanspost m.b.t. vooruitbetalingen en uitgestelde lasten.
Transmission Control Protocol – Transmission Control Protocol is de volledige naam van TCP ofwel
het basisprotocol waarop het verkeer op het internet draait. Zie voor meer info bij TCP.
Transparante markt – Situatie waarbij de marktpartijen volledige kennis hebben over prijzen, concurrenten, verkrijgbaarheid, enzovoort. Het is een volkomen doorzichtige markt. Zie ook ‘Markttransparantie’.
Transparantie (1) – Het resultaat van het vóór het sluiten van een overeenkomst van verzekering
voldoen aan de informatieplicht die voor een adviseur, bemiddelaar en/of aanbieder respectievelijk
gevolmachtigd agent geldt met betrekking tot de betreffende verzekering. Zie ook ‘Informatieplicht’.
Transparantie (2) – Presentatie van de cijfers in het externe verslag op een wijze die het mogelijk
maakt om de financiële situatie van een bedrijf of organisatie te doorzien.
Transport – Het Transport is het overdragen van eigendom. Zie ‘Functies van de handel’.
Transportakte – Door middel van het opmaken en inschrijven van een transportakte vindt levering
van een registergoed plaats. De transportakte wordt daarom ook wel akte van levering genoemd.
Deze akte moet worden opgemaakt door de notaris en moet worden ingeschreven in de openbare
registers.
Transportbedrijfsschadeverzekering – Vergoedt de schade, die ontstaat wanneer objecten als gevolg
van een gedekte oortaak tijdens het transport, niet tijdig ter bestemming arriveren. Gedekt is de
bedrijfsschade die ontstaat bij de productie of omzet ten gevolge van de door de vertraging ontstane
stagnatie gedurende de overeengekomen periode. Is voornamelijk van belang wanneer een bedrijf
een nieuwe machine of installatie verwacht, die voor de productie of de uitbreiding daarvan essentieel is.
Transportdatum – De transportdatum is de datum waarop de overdracht van de woning plaatsvindt.
Transportverzekering – Aanduiding van een groep verzekeringen met als onderscheidend kenmerk,
dat zij betrekking hebben op zaken die in het algemeen bewegelijk en niet aan een vaste plaats gebonden zijn. Omdat de transportverzekering een van de oudste verzekeringsvormen is zijn er tal van
andere verzekeringsvormen afgeleid. Typische transportverzekeringen zijn: de cascoverzekeringen
van zeeschepen, binnenvaartschepen, visserijschepen en werkvaartuigen en de goederentransportverzekering. Eveneens tot de 'transportbranche' worden gerekend de scheepsaanbouwverzekering,
de verzekering van land- en werkmaleriaal en de vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering. Afgeleide vormen zijn onder meer de pleziervaartuigen-, kostbaarheden-, reisbagage-, Constructie All Risksen Transport/Montageverzekering.
Trapsgewijs variabele kosten – Zie ‘Kosten’.
Treaty – Herverzekeringsovereenkomst, waarbij de verzekeraar grote aantallen posten groepsgewijze bij een herverzekeraar herverzekert. Er bestaan verschillende soorten treaties, waaronder een
quotencontract, excedentencontract, excess-of-loss-contract en stop-loss-contract.
Trechtervraag – Zie ‘Selectiecriteria’.
Trefwoord – Een trefwoord is een woord of begrip die een gebruiker van een zoekmachine ingeeft
om op te zoeken. Vaak wordt in plaats van trefwoord het Engelse "Keyword" gebruikt. Zie voor meer
info bij Keyword.
Trefwoorden analyse – Een trefwoorden analyse is een rapportage welke allerlei informatie bevat
m.b.t. trefwoorden die bij een website horen. Denk aan: waar zoeken mensen op? Hoe vaak? Met
welke combinaties? Welke gerelateerde zoekwoorden kunnen voor een hoge opbrengst zorgen
(ROI). Voor een goede optimalisatie van een website is een trefwoorden analyse erg belangrijk.
Trefwoorden zoekmachines – Trefwoorden zoekmachines zijn gebaseerd op het principe dat een
gebruiker trefwoorden invult. Denk bijvoorbeeld aan "vakantie italie" (de trefwoorden "vakantie" en
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"italie"). De tegenhanger van trefwoorden zijn de vraag zoekmachines waarbij een gebruiker een
vraag stelt en een antwoord krijgt. Bijvoorbeeld "waar kan ik op vakantie in Italie?". De verwachting
is dat de zoekmachines zich in de toekomst steeds meer toe gaan leggen op het geven van de juiste
antwoorden op vragen. Dat betekent dat de zoekmachines in staat moeten raken om de betekenis
van vragen te analyseren en zo de juiste antwoorden te geven. Dit is een van de moeilijkste uitdagingen waar de zoekmachines voor staan.
Trefwoordenmodel – Iedereen weet wat een stoel is, maar als je mensen vraagt een stoel te beschrijven blijken er geheel verschillende ideeën over te bestaan. Het begrip 'stoel' is een categorie
die uit veel verschillende soorten bestaat. Economische grootheden zijn in principe geen categorieën,, maar toch bestaat de behoefte om verzamelnamen te gebruiken. De voorcalculatorische nettowinst en de nacalculatorische nettowinst zijn verschillende grootheden, evenals de nettowinstopslag
en de feitelijke nettowinst per product. Als al die verschillende nettowinstgrootheden samengevat
worden tot het begrip 'nettowinst' ontstaat een schijnbaar simpel geheel dat met één trefwoord is
aan te geven. Zodra je dit soort trefwoorden in modellen gaat groeperen, ontstaan de meest vreemde stelsels van trefwoorden. De modellen lijken simpel en overzichtelijk, maar leiden tot even zo vele
vreemde fouten in de berekeningen. Ze leveren een mentale voorstelling op die op geen enkele wijze
een correcte afspiegeling is van de diverse bedrijfseconomische modellen waarin grootheden een
concrete invulling hebben.
Trekdistributie – Ook ‘Pull strategy’. Een strategie waarbij de producent de grossier en de detaillist
min of meer dwingt tot opname van een bepaald product in hun assortiment door met behulp van
consumentenreclame de vraag bij de consument op te roepen of te stimuleren. Omdat de consument naar het product gaat vragen, is het voor de tussenhandel aantrekkelijk het product in huis te
hebben.
Trekstrategie – Eng.: ‘Pull strategy’. Strategie waarbij de fabrikant het product door de distributiekanalen trekt door zware reclamecampagnes te richten op de consument, die door zijn vraag de detailhandel (en groothandel) stimuleren het product in hun assortiment op te nemen.
Trend – Tendens, ontwikkeling op lange termijn, voortschrijdend rekenkundig gemiddelde.
Trendanalyse – Door onderzoek stelt men de richting en de mate van ontwikkeling vast. Op basis
hiervan kan men de ontwikkeling ook trachten te voorspellen.
T-rendement – Het rendement op een bepaald, representatief pakket van leningen. Wordt gebruikt
bij vormen van levensverzekering om het verschil te bepalen tussen de rekenrente en het gerealiseerde rendement teneinde op basis hiervan de rentekorting op de premie te bepalen.
Triad power – Concurrentiemacht op de drie relevante continenten van de wereldmarkt: Japan, Europa en de USA. Genoodzaakt door toenemende 1) kapitaalintensiviteit, 2) R&D-kosten, 3) globalisering consumptie en 4) protectionisme.
Trial – De aankopen van consumenten die voor het eerst een nieuw niet-duurzaam consumptiegoed
kopen. Zie ‘Probeeraankopen’.
Trichotomie – Indeling in drie klassen of groepen. Bij beantwoording op vragen vindt men vaak drie
mogelijkheden: ja, nee, geen mening.
Troonrede – Jaarlijkse rede van de Koningin, waarin de hoofdzaken van het te voeren beleid van de
regering voor het komend jaar worden opgenoemd. Dit gebeurt op Prinsjesdag.
Tropenrisico – Zie ‘Klimaatrisico’.
Trust – Is een groep zelfstandige ondernemingen, die met elkaar verbonden zijn, doordat een bedrijf
de aandelen in handen heeft. Zo'n bedrijf wordt een houdstermaatschappij genoemd.
Trustrank – Trustrank is een algoritme om de betrouwbaarheid van een site te analyseren. Doel is
om spam te filteren.
Trustvertising – Trustvertising is een samenvoeging van trust (Engels voor vertrouwen) en advertising, wat suggereert dat er geadverteerd wordt door vertrouwen in te winnen bij potentiële klanten
die via het web surfen naar bedrijfs- of merknamen. Door aan Online Reputation Management
(ORM) te doen, kun je dit doel bereiken. ORM houdt immers in dat de reputatie op het Internet
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wordt verzorgd. Door deze proactieve aanpak -bijvoorbeeld online conversaties aangaan met klanten- merken klanten dat bedrijven waarde hechten aan een positief imago en een bedrijf probleemoplossend ingesteld is richting hun klanten.
TSR (Anglicisme) – Total Shareholder Return. Som van de koersontwikkeling en de dividenduitkering
als percentage van de beurskoers, berekend op jaarbasis met de beurskoers aan het begin van een
periode als uitgangspunt [% / jaar] {Externe Verslaglegging}. Prestatiemaatstaf (performance criterium) voor de vergelijking van ondernemingen. Synoniem: Rendement.
Tuchtraad Financiële Dienstverlening – De Tuchtraad Financiële Dienstverlening vervangt de Raad
van Toezicht en is ondergebracht bij Kifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening).
Tuinaanleg – Onder een uitgebreide gevarenverzekering voor woonhuizen/inboedels is meestal tuinaanleg meeverzekerd. De dekking hiervoor is beperkt tot de gevaren van brand, ontploffing, blikseminslag en aanrijding/aanvaring, terwijl het verzekerde bedrag gemaximeerd is bijvoorbeeld tot 10%
van de op het gebouw/de inboedel verzekerde som.
Turn key – Turn key wordt ook wel sleutelklaar genoemd. Als een woning 'sleutelklaar' wordt opgeleverd, hoeft er in principe niets meer te gebeuren. Overigens verschilt de definitie van sleutelklaar
opleveren per aanbieder, een voorbeeld: wel of geen vloer- of wandafwerking. Het is dus raadzaam
te controleren wat er precies onder turn key wordt verstaan.
Tussenhandel – Handelsondernemingen die, deel uitmakend van het distributiekanaal, een aantal
marketingfuncties verrichten. Zie ‘Soorten handel’.
Tussenpersoon (1) – Bemiddelaar tussen consument en verzekeringsmaatschappij, o.a. bij de totstandkoming van een verzekeringsovereenkomst.
Tussenpersoon (2) – Personen (of instanties) die de voortstuwing in de distributie ondersteunen
zonder zelf eigendom van de goederen te verkrijgen.
Tussenpersoon in verzekeringen – Een natuurlijk persoon, die als zelfstandig ondernemer een bedrijf
maakt, eventueel in de vorm van een rechtspersoon, van het adviseren en bemiddelen bij het tot
stand brengen van verzekeringen en het sluiten daarvan in opdracht van en op naam van personen
tot wie hij niet in een vaste betrekking staat.
Tussenrekening – Een grootboekrekening die tijdelijk tussen twee of meer andere groot- boekrekeningen wordt gevoegd.
Tutorial – Een tutorial is een soort korte cursus die aangeboden wordt op het Internet. Vrij vertaald
betekent turorial, ''leerprogramma'' in het Nederlands. In een tutorial wordt meestal stap voor stap
uitleg gegeven over een bepaald onderwerp. Tutorial is echter een breed begrip. Een recept van een
gerecht kan bijvoorbeeld ook gezien worden als tutorial. Echter wordt het woord tutorial de laatste
jaren vaak in de Internetbranche gebruikt.
TW – Toeslagenwet
Tweede hypotheek – Als u voldoende overwaarde op uw woning heeft, kunt u een tweede hypotheek op uw woning nemen om extra geld tot uw beschikking te krijgen. U kunt dit geldbedrag aan
een verbouwing van uw woning of een consumptief doel zoals een auto besteden. U kunt een tweede hypotheek afsluiten bij uw huidige of andere geldverstrekker.
Tweede Kamer – Afkorting voor Tweede Kamer der Staten-Generaal. Onderdeel (ook wel orgaan
genoemd) van de volksvertegenwoordiging. Bestaat uit 150 leden en heeft als twee hoofdzaken controle van de regering en medewetgeving.
Tweede oplevering – In de model koop-/aannemingsovereenkomst wordt er van slechts één oplevering gesproken. Op dat moment dient de woning 'geheel gereed voor bewoning' te zijn. De overeenkomst voorziet niet in een tweede oplevering. Het is dan ook niet verstandig tot een tweede oplevering te wachten met het aangeven van klachten. Als u tijdens de bewoning tekortkomingen, gebreken of afwijkingen van de technische omschrijving/tekening bemerkt, dan is het verstandig uw contractpartij meteen schriftelijk te verzoeken dit op te lossen.
Tweedoelgroepenbenadering – Door het opschuiven van de macht in het distributiekanaal in de
richting van de handel zal de fabrikant voor zijn product voldoende 'verkrijgbaarheid' moeten verUitgeverij Streutker
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werven. Dit betekent dat hij zich zal moeten verdiepen en aanpassen aan het marketing- en productiviteitsbeleid van de detaillist. Zijn marketingactiviteiten worden dan ook op twee groepen gericht:
de consument en de handel. Zie ook ‘Retailmix’.
Tweetoppige verdeling – Een verdeling met twee modussen. Zie ook ‘bimodale verdeling’.
Tweetrapssteekproef – Zie ‘Getrapte steekproef’.
Tweets – Tweets is een andere naam voor berichten die op Twitter worden geplaatst. Deze berichten
kunnen via speciale programma's op de mobiele telefoon of via de browser worden toegevoegd aan
je eigen persoonlijke blog. Meer informatie over Twitter zie aldaar.
Twijfel- en arbitrageclausule – Nauwelijks nog gebruikte clausule. Deze regelt dat in geval van tijdingloosheid door middel van één arbitrage zal worden uitgemaakt of er sprake is van een molestschade dan wel van een schade door een gewoon zeegevaar. Zie ook ‘Tijdingloosheid’.
Twintig-tachtig-regel – Ook wel tachtig-twintig-regel genoemd. Hiermee wordt in de marketing bedoeld dat een klein gedeelte van het assortiment van de onderneming (20 % , al moet dit percentage
niet te stringent worden opgevat; het is meer een indicatie voor klein) een groot deel (80 %) van de
omzet en/of winst voor zijn rekening neemt.
Twitter – Twitter is een microblogdienst waarmee je door middel van korte berichten kunt bloggen
over je doen en laten. Iedere gebruiker van Twitter krijgt een eigen pagina waarop door middel van
een soort chatsessie berichten kunnen worden geplaatst via een speciaal programma op de mobiele
telefoon of gewoon via de browser op de computer. Ook bieden MSN en Google Talk de mogelijkheid
om berichten op Twitter te plaatsen. De geplaatste berichten worden ook wel 'tweets' genoemd.
Two step flow of communication – Media-informatie bereikt de volgelingen uitsluitend via de opinieleider.
TXT – TXT is de bestandsextensie voor tekstbestanden. TXT staat voor text. De TXT bestandsindeling
wordt veel gebruikt in combinatie met het programma notepad, in het Nederlands kladblok.
Type I fout – Zie ‘Fout van de eerste soort’.
Type II fout – Zie ‘Fout van de tweede soort’.
Typebewerking – Beperking van het aantal op de markt gebrachte verschijningsvormen van een bepaald product. Gaat vaak samen met standaardisatie.
Typen vraagstukken – Er zijn vier typen van vraagstukken: 1) fundamentele vraagstukken: dezelfde
relaties die gelden binnen een bestaand bedrijfseconomisch model gelden ook in het specifieke
vraagstuk; 2) variatievraagstukken: een of meer relaties uit het bedrijfseconomische model zijn vervangen door alternatieve relaties; 3) contraire vraagstukken: een of meer relaties uit het algemeen
geldige bedrijfseconomische model moeten omgekeerd worden; 4) variaties op contraire vraagstukken: een combinatie van variaties en contraire berekeningen.
Typologie – Persoonlijkheidsbeschrijving waarbij personen worden ingedeeld in klassen aan de hand
van overeenkomsten. Voorbeeld van een klantentypologie: de zwijgzame klant, de lastige klant. Bij
huisvrouwen kennen we het modische type, de huissloof, enzovoort.
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U
U.S.P. – Unique selling proposition. Exclusief verkoopargument, ofwel een pluspunt dat voor de consument van doorslaggevend belang kan zijn voor de keuze voor het product, en waaraan men in reclame en promotie een primaire rol geeft. Zie ook ‘Product benefit’.
UA – Een "UA" is op het internet de afkorting voor user agent ofwel een computerprogramma dat
hoort bij een netwerkfunctie.
UAC – Uniforme Artikel Codering (streepjescodering op verpakkingen). In Europa heet deze EAN (zie
aldaar). De voordelen voor de detaillist liggen onder andere bij het voorkomen van omprijzingen en
bij een betere informatie over de goederenstroom in de winkel.
UBE – UBE staat voor Unsolicited Bulk E-mail en is mail dat ongevraagd naar meerdere personen
tegelijkertijd wordt verstuurd. Zie ook Bulk mail.
UGV – Uitgebreide gevarenverzekering
Uitbestedingdiensten – Diensten die in principe ook door de afnemer zelf kunnen worden uitgevoerd.
Uitbreidingseffecten van de reclame – Dankzij reclame treden nieuwe kopers tot de markt toe of
besteden bestaande kopers meer aan het artikel.
Uitdraai – Een door de computer uitgevoerd programma leidt uiteindelijk tot een afdruk van het
resultaat op papier, de zgn. uitdraai. Zie ‘Output’.
Uitdrukkingsvaardigheid, mondeling – Ideeën en meningen in begrijpelijke taal aan anderen mondeling duidelijk maken, afgestemd op de toehoorder. Gedragsbeschrijvingen: a) Is goed te verstaan en
te volgen door anderen. b) Beantwoordt inhoudelijke vragen afdoende. c) Drukt zich helder uit zodat
de boodschap goed wordt begrepen. d) Spreekt to-the-point en wijdt niet onnodig uit.
Uitdrukkingsvaardigheid, schriftelijk – Ideeën, meningen, standpunten en besluiten in begrijpelijke
en correcte taal op schrift stellen, afgestemd op de lezer. Dus: schrijft begrijpelijk en correct Nederlands; stemt schrijfstijl af op beoogde doel of doelgroep. Gedragsbeschrijvingen: a) Schrijft helder en
begrijpelijk Nederlands. b) Hanteert een duidelijke structuur in geschreven teksten. c) Past in notities
en stukken de formulering aan bij de doelgroep. d) Schrijft beknopt en to-the-point.
Uitertonnen – De buitenste genummerde tonnen, die dienen ter aanduiding van een vaarwater op
weg naar open zee. In pauschalpolissen en in polissen van pleziervaartuigenverzekering worden de
uitertonnen wel genoemd ter begrenzing van het gebied waarbinnen de verzekering van kracht is.
Zie ook ‘Vierkant’.
Uitgaafprijs – Prijs die in het verleden betaald is voor de aanschaf van goederen of effecten. Synoniemen: verkrijgingsprijs, prijs.
Uitgangsdoelstellingen – Dit zijn doelstellingen die als uitgangspunt dienen voor het keuzeproces op
strategisch niveau. Ze bevatten het antwoord op: ‘Wat zijn we?’ en ‘Wat willen we zijn?’. Tijdens het
strategisch onderzoek kan blijken dat de uitgangsdoelstellingen te weinig ruimte bieden om succesvolle strategieën te ontwikkelen. Herbezinning en aanpassen van de uitgangsdoelstellingen zijn dan
noodzakelijk.
Uitgaven – 1) Bedrag dat betaald moet worden vanwege een overeenkomst [euro] {Bedrijfsadministratie} (vormt een begrippenpaar met ontvangsten). 2) Misconceptie: bedrag dat uitgegeven is vanwege een overeenkomst [euro] {Kostencalculatie} (zou dan een begrippenpaar vormen met inkomsten). Bij de kostencalculatie gaat men er gemakshalve van uit dat betalingen altijd direct verricht
worden, zodat uitgaven en betalingen samenvallen. Synoniem: betaling.
Uitgebreid probleemoplossend gedrag – Zie ook ‘Aankoopgedrag’.
Uitgebreid probleemoplossend koopgedrag (UPO) – Een vorm van consumentengedrag waarbij voor
een koopbeslissing een uitgebreid meningsvormingsproces wordt doorlopen. Kennis over merken en
productsoort is voor de start van dit koopproces nog nauwelijks aanwezig.
Uitgebreid product – Zie ‘Augmented product’.
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Uitgebreide Gevaren Verzekering (UGV) – Vorm van brandverzekering waaronder naast de gevaren
van brand, blikseminslag en explosie nog tal van andere schadeoorzaken zijn meeverzekerd, waaronder: Storm, Inductie, Waterschade, Schade aan gebouwen door inbraak en diefstal, Aanrijding of
aanvaring, Schade door rook en roet, Storing in of uitval van het koelproces (tot maximaal € 2.500,-),
Afpersing en beroving vergezelt gaande van geweld of bedreiging enzovoort. Er zijn verschillende
versies van Uitgebreide Gevaren Verzekeringen. Er is een Beurspolis UGV voor bedrijfsrisico's en voor
particuliere inboedels en tal van verzekeringsmaatschappijen hebben een maatschappijpolis, waaronder min of meer dezelfde dekking wordt gegeven.
Uitgebreide marketingmix – Zie Marketingmix (> 4P’s).
Uitgifteprijs – Prijs waarvoor aandelen of andere effecten oorspronkelijk in omloop zijn gebracht.
Synoniem: emissieprijs.
Uitkering – Tegenover de verplichting van de verzekeringnemer om premie te betalen staat de verplichting van de verzekeraar om een uitkering te doen. In beginsel is dat een uitkering in geld, maar
op grond van art. 7:926 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) kan het ook gaan om een prestatie
anders dan in geld. Dat is het geval bij naturaverzekering.
Uitkering, Tot gerechtigde – Op grond van art. 7:926 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW) moet
onder de tot uitkering gerechtigde worden verstaan degene die in geval van verwezenlijking van het
risico krachtens de verzekering recht heeft op uitkering of door aanvaarding van de aanwijzing recht
op uitkering kan krijgen.
Uitkeringstermijn – De termijn gedurende welke de verzekeraar bij een bedrijfsschadeverzekering de
vergoeding van de gederfde netto winst en doorgaande vaste lasten verricht. De uitkeringstermijn
wordt bij het sluiten van verzekering aan de verzekeraar opgegeven door de verzekeringsnemer aan
de hand van zijn schatting van tijdsperiode, die nodig is om na een totaalschade de bedrijfsactiviteiten weer volledig te kunnen hervatten.
Uitloop – Hiervan is sprake wanneer zich na afloop van een verzekeringsovereenkomst een schade
openbaart, waarvan de feitelijke oorzaak zich voordeed op een tijdstip binnen de termijn waarin de
verzekering nog van kracht was. Is het tegengestelde van 'inloop'. Speelt vooral bij aansprakelijkheidsverzekeringen (waarbij inloop of uitloop, of beide geheel niet of slechts beperkt z¡n meeverzekerd) en bij fraudeverzekeringen (waarbij uitloop vaak beperkt is meeverzekerd). Zie ‘Run-off’.
Uitlooprisico – Risico dat de verzekeraar na de beëindigingdatum van de verzekering een uitkering
moet doen voor een gebeurtenis die zich geheel of gedeeltelijk tijdens de verzekeringsduur heeft
voorgedaan. Zie ‘Narisico’.
Uitlotingsverzekering – Verzekering tegen het geldelijke nadeel dat ontstaat door uitloting van obligaties, die boven pari genoteerd staan.
Uitoefening optie – Bij Europese opties is uitoefening alleen mogelijk op een afgesproken datum
(uitoefendatum). Bij Amerikaanse opties is uitoefening mogelijk in een zeker tijdvak (tussen de verwervingsdatum en de afloopdatum c.q. expiratiedatum van een optie)
Uitoefenprijs – Prijs waartegen werknemers of directieleden van een NV hun toegezegde opties
kunnen omzetten in aandelen.
Uitoefenwaarde – 1) Waarde van een optie op het moment van uitoefening. 2) ’Uitoefenwaarde van
de index’ wil zeggen: de uitoefenwaarde van een indexoptie, waarbij de beursindex de onderliggende
waarde is.
Uitruil – De mogelijkheid voor jou als deelnemer om het opgebouwde partnerpensioen om te zetten
in een hoger (of eerder ingaand) ouderdomspensioen of een deel van het ouderdomspensioen om te
zetten in partnerpensioen.
Uitschakelingspolitiek – Zie ‘Put out pricing’.
Uitschakelingstendens van de groothandel – Tendens om de groothandel in het distributiekanaal uit
te schakelen. Deze tendens komt zowel van de zijde van de detailhandel als van de zijde van de producent: 1) van de zijde van de detailhandel: de kwantitatieve en kwalitatieve verhoudingen die de
inschakeling van de groothandel noodzakelijk maakten, hebben door schaalvergroting in de detailUitgeverij Streutker
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handel aan betekenis ingeboet. De opkomst van de inkoopcombinatie maakte uitschakeling ook mogelijk 2) van de zijde van de producent: redenen voor uitschakeling van de groothandel zijn de functievervulling en de kosten eraan verbonden. Een producent die kiest voor de duw strategie blijft afhankelijk van de mate waarin de groothandel in deze strategie meewerkt. De beheersing van de distributie is bij uitschakeling van de groothandel groter. Door schaalvergroting in de detailhandel is
uitschakeling vanuit kostenoogpunt ook mogelijk geworden.
Uitsluiting – Een bepaling in de verzekeringsovereenkomst waarmee wordt aangegeven dat de verzekering geen dekking biedt in de gevallen, die in de uitsluiting genoemd zijn. Uitsluitingen kunnen
zowel betrekking hebben op bepaalde schadeoorzaken, als op omstandigheden waaronder deze zich
voordoen en personen die erbij betrokken zijn, of op bepaalde onderdelen van de verzekerde objecten of belangen waarvoor de verzekeraar geen dekking biedt.
Uitsluitingsclausule – Een uitsluitingsclausule voorkomt dat een geschonken of geërfd goed bij een
schoonkind terecht komt. De erflater moet dan bepalen dat wat geërfd of gelegateerd wordt, niet zal
vallen in de huwelijksgemeenschap waarin de verkrijger is gehuwd of zal huwen, noch verrekend zal
worden.
Uitspraak – De respondenten geven bv. aan in hoeverre ze het met een stelling eens zijn of niet. Zie
‘Statement’.
Uitstaande vorderingen – Bedragen die anderen (debiteuren) aan de onderneming verschuldigd zijn.
Uitstelrente – Uitstelrente is een begrip dat voorkomt in de model koop-/aannemingsovereenkomst.
Als men een nieuwe woning laat bouwen wordt dit in termijnen betaald. Eerst de grond en naarmate
de bouw vordert de resterende termijnen. Zolang de eigendomsoverdracht van de grond nog niet
heeft plaatsgevonden, heeft de koper recht op uitstel van betaling van de bouw- en grondtermijnen.
Over dit uitstel van betalen wordt door de bouwer wel rente in rekening gebracht. De uitstelrente
wordt berekend over: - de grondkosten vanaf de 'per-datum' tot aan de datum van eigendomsoverdracht (grondrente); - de vóór het sluiten van de overeenkomst reeds vervallen termijnen van de
aanneemsom vanaf de 'per-datum' tot aan de datum van eigendomsoverdracht; - de overige termijnen van de aanneemsom vanaf de 'vervaldatum' tot aan de datum van eigendomsoverdracht. De
uitstelrente over de termijnen van de aanneemsom en over de grondkosten is fiscaal aftrekbaar.
Uitstralingskosten – Brutoplaatsingskosten, de kosten van het plaatsen van een advertentie.
Uitval – Zie ‘Non response’.
Uitverkoopwet – Wet die niet meer in deze vorm van kracht is. Regelde de uitverkoop (hoogstens 2 x
19 dagen per jaar en in geval van verbouwing) en het gebruik van de termen 'uitverkoop' en 'opruiming'.
Uitvoerende sector – Zie ‘Reclamebureau’.
Uitvoeringsbesluit – Een algemene maatregel van bestuur (AMvB) (maar gaat ook veel verder in
vormen van wetgeving) behorende bij een wet, wordt genomen door de Kroon (is hetzelfde als regering) en heeft een algemene strekking. Een AMvB heeft een algemene werking. In tegenstelling tot
een formele wet, kan een AMvB aan de rechter worden voorgelegd ter toetsing aan de Grondwet.
Uitvoeringsborgtocht – Borgtocht te leveren door een aannemer of fabrikant aan de opdrachtgever
die daarom verzoekt. Een bank of (veelal gespecialiseerde) verzekeraar kan een dergelijke borgtocht
verstrekken, in het laatste geval tegen premiebetaling door de aannemer of fabrikant. Wanneer de
aannemer de bepalingen van het aannemingscontract of de fabrikant de specificaties van de opdracht niet nakomt (bijvoorbeeld het werk, de machine of installatie niet voltooit of niet tijdig oplevert), kan de opdrachtgever een beroep doen op de uitvoeringsborgtocht. Het bedrag waarvoor de
uitvoeringsborgtocht gewoonlijk wordt gevraagd varieert van 5% tot ca. 20% van de aanneemsom of
de waarde van de te leveren machine of installatie. Zie ‘Bond’.
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) – UWV is het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. UWV zorgt voor deskundige, doelgerichte en efficiënte landelijke uitvoering van
de werknemersverzekeringen (zoals WW, WIA (IVA en WGA), Wajong, WAO, WAZ, WAZO en Ziektewet), en voor arbeidsmarkt- en gegevensdienstverlening. Dat doen we als zelfstandig bestuursorgaan
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(ZBO) in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. UWV beschikt over veel
expertise, kennis en ervaring en heeft kerntaken op vier gebieden: 1) werk – we stimuleren en ondersteunen onze klanten om aan het aan het werk te blijven of nieuw werk te vinden. We werken
hierbij nauw samen met gemeenten en private partijen. Werkgevers ondersteunen we bij het vinden
van personeel; 2) indicatiestelling – we beoordelen volgens eenduidige criteria ziekte en arbeidsongeschiktheid, als grondslag voor re-integratie en het benutten van participatiemogelijkheden; 3) uitkeren – we verzorgen snel en correct uitkeringen wanneer werken niet of niet direct mogelijk is; 4)
gegevensbeheer – we zorgen ervoor dat de klant nog maar één keer gegevens over werk en uitkering
aan de overheid hoeft te geven.
Uitvoeringsovereenkomst – Een in de Pensioenwet gedefinieerd begrip: de overeenkomst tussen
een werkgever en een pensioenuitvoerder over de uitvoering van een of meer pensioenovereenkomsten.
Uitwateringsmerk – Zie ‘Deadweight (capacity)’.
Uitwinning – Uitwinning is een rechtsvordering om het eigendom van een zaak over te nemen, dit
gebeurt bijvoorbeeld als men in gebreke blijft bij het betalen van de hypotheeklast. Men kan dan
bijvoorbeeld ook de bijbehorende levensverzekering uitwinnen.
Umbrella merk – Zie ‘Familiemerk’.
Umbrella-polis – Concernpolis. Ook wel: verzekering die wordt gesloten om lacunes in een verzekeringspakket te elimineren, in het bijzonder voor grote bedrijven met buitenlandse vestigingen, die
zelf voor bepaalde verzekeringen zorg droegen, maar waarbij niet altijd de wenselijke uniformiteit en
afstemming op andere polissen kon worden geëffectueerd.
UMTS – UMTS staat voor Universal Mobile Telecommunications System en is een protocol voor mobiele apparaten. UMTS wordt ook wel de 3e generatie mobiele communicatie genoemd.
Undeliverable – Een mail is undeliverable wanneer deze niet geleverd kan worden aan de ontvanger.
Zie ook ‘Bounce’.
Underwriter – Engelse benaming, waaronder in ons land assuradeur wordt verstaan. Er is echter wel
enig verschil tussen beide functies. De underwriter beperkt zich uitsluitend tot de beoordeling en
acceptatie van posten, terwijl de Nederlandse assuradeur vaak ook andere werkzaamheden in het
bedrijf verricht, bijvoorbeeld het beoordelen van schaderekeningen.
Unicode Transformation Format – Unicode Transformation Format is de volledig uitgeschreven
naam van UTF en dient om aan te geven in welke taal (Engels, Latijn, etc) een document is opgemaakt. Zie voor meer info bij UTF.
Unidimensionaal – Een indeling van verschijnselen op basis van een meeteenheid bv. goederenindeling op basis van kleur.
Unie van Assurantie-Tussenpersonen – Overkoepelend orgaan van de tussenpersonenorganisaties
NVA en NBVA.
Unieke bezoekers – Eng.: ‘Unique visitors’. Het aantal unieke 'individuen' dat een site bezoekt in een
bepaalde periode, bijvoorbeeld een maand. Unieke personen kunnen alleen worden gemeten bij
panelonderzoek of door het plaatsen van cookies. Bij logfile metingen (NetAnalysis van VIPS, NetGravity van MediaNet) wordt onder een unieke bezoeker verstaan: een 'gewone' bezoeker, oftewel een
IP-nummer.
Uniform Resource Locator – Uniform Resource Locator is de volledige naam voor URL. Zie aldaar.
Uniforme afleveringsprijs – Handelsbegrip. Alle kopers worden belast met de gemiddelde totale
vrachtprijzen van de leverancier.
Uniforme artikelcodering – UAC, Uniforme Artikel Codering, Bar Codes. Optisch leesbare codes op
productverpakkingen, waarmee middels scanners op de kassa de prijs gelezen kan worden (versnelt
kassatransactie en inzichtelijkheid kassabon), de voorraad kan worden bijgehouden, enzovoort.
Unimodaal – Frequentieverdeling met een top. Een normale verdeling is een unimodale verdeling.
Top kan echter ook niet in het midden liggen.
Unipolaire schaal – Zie ‘Schaaltechnieken’.
Uitgeverij Streutker

616

Bedrijfskunde, Begrippenbank

Unique Selling Point (USP) – Verkoopargument, dat niet door de concurrentie wordt gehanteerd en
dat sterk genoeg is om koopvoorkeur op te wekken.
Unique Value Proposition (UVP) – Unieke propositie of eigenschap van een product of dienst dat
wordt aangeboden.
Unit-linked verzekering – Bij een unit-linked verzekering heeft de verzekeringnemer de mogelijkheid
om in aandelen of fracties van meerdere beleggingsinstellingen te beleggen of om gedurende de
looptijd te switchen van de ene naar een andere beleggingsinstelling.
Universal Search – Universal Search is de term die staat voor het koppelen van alle Google zoekfuncties in de gewone Google resultaten. Universal search gaat over toevoegingen aan de gewone zoekresultaten, zoals: Google image search, Google news search, Google video search, Google maps,
Google books, Google Finance, enz.
Universal-life-verzekering – Bij een universal-life-verzekering wordt de inleg gestort in één of meer
(vaste) beleggingsfondsen. Uit dit fonds worden vervolgens de risicopremie, spaarpremie en kosten
voldaan. Hierdoor is de verzekeringnemer vrij de hoogte en de betaalfrequentie van de premie te
bepalen alsmede de termijn waarop en de vorm waarin de uitkering plaatsvindt.
Universum – Zie ‘Populatie’.
Unix User Network – Unix User Network is de volledige naam voor USENET. Zie aldaar.
Unrepaired damage clause – Komt voor in zeecascopolissen en is gebaseerd op de Marine Insurance
Act: indien onder dezelfde polis een ongerepareerde partiële schade wordt gevolgd door een totaal
verlies, kan alleen dat totaal verlies worden geclaimd (ofschoon het toch twee verschillende gedekte
evenementen betreft).
Unsolicited Bulk E-mail – Unsolicited Bulk E-mail is ongevraagde mail dat in massa's verstuurd wordt,
zie bulk mail.
Unsought goods – We maken onderscheid tussen: 1) new unsought goods: goederen waarvan de
consument nog niet weet dat ze te koop zijn; 2) regular unsought goods: goederen waaraan in principe wel behoefte bestaat en die de consument ook wel kent. De consument is echter niet gemotiveerd ze te kopen.
Up and down clause – Zie ‘Accres/decresclausule’.
UPS – Underwriters pay stamp
Urbanisatie – De trek van het platteland naar de stad.
Urbanisatiegraad – De mate van verstedelijking van een gebied of gemeente. Het C.B.S. kent een
gemeentelijke indeling op basis van het percentage agrarische bevolking. Zo kennen we stedelijke
gemeenten, verstedelijkte plattelandsgemeenten en plattelandsgemeenten.
U-rendement – Zie ‘Rentewinstkorting’.
URL – Een URL staat voor Uniform Resource Locator en staat voor een adres van een bestand dat op
het internet aanwezig is. Vaak zijn dit webpagina's of afbeeldingen. Een URL bestaat uit: 1) protocol
(bijvoorbeeld HTTP of FTP); domeinnaam (www et cetera); poortnummer (bijvoorbeeld :80); padnaam (bijvoorbeeld /nieuws/); query string (bijvoorbeeld page_id=86&group=54); fragment identifier
(bijvoorbeeld #paragraaf2); Authenticatiegegevens, zoals een gebruikersnaam en wachtwoord. Kenmerk van een URL is dat ieder file een eigen naam krijgt. Voor zoekmachines is het van essentieel
belang dat iedere pagina zijn eigen adres heeft.
URL Rewriting – URL Rewriting houdt het herschrijven (to rewrite) van de URL's van een website in.
Url rewriting zie je voornamelijk terug op blogs, nieuwssites, enz. Door URL rewriting toe te passen,
kun je naast de nodige identificatienummers door te geven, ook eenvoudig namen of titels in de URL
verwerken. Bij het toepassen van URL Rewrite, creeer je paden of mappen die niet daadwerkelijk
aanwezig zijn op de server, zogenaamde virtuele paden. De inhoud van een pagina wordt in deze
gevallen namelijk uit een database gehaald aan de hand van de informatie die in de URL verwerkt zit.
Zowel in het geval van het voorbeeld met de query string, als de zogenaamde nette URL.
URLS – URLS zijn de namen cq adressen van bestanden op het internet. De Uniform Resource Locator
is de volledige naam. Zie voor meer info: ‘URL’.
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Usability – Engelse term voor Gebruiksvriendelijkheid. Zie aldaar.
Usage rate – Zie ‘Gebruikshoeveelheid’.
Use en occupancy (insurance) – Amerikaanse benaming voor bedrijfsschadeverzekering.
User agent – Een user agent is een computerprogramma dat hoort bij een netwerkfunctie. Bij e-mail
is de user agent bijvoorbeeld het mailprogramma. Echter op internet houdt de user agent in welke
browser en welk besturingssysteem men gebruikt.
User generated content – Content welke geschreven is door een persoon en welke dus niet automatisch is gegenereerd.
User session – Een user session is het bezoek van één gebruiker aan een website, ongeacht het aantal pagina's dat deze bezoeker opvraagt. Het aantal user sessions is dus gelijk aan het aantal bezoekers van een site. Voor het meten van de populariteit van een site is het aantal user sessions van
groter belang dan het aantal hits. Tien mensen die elk honderd pagina's opvragen genereren hetzelfde aantal hits als honderd mensen die elk tien pagina's opvragen, maar honderd user sessions maakt
een site natuurlijk beter bezocht dan tien. Voor een bannercampagne is het aantal hits overigens
bepalend voor de kosten, niet het aantal user sessions.
US-GAAP – United States - Generally Accepted Accounting Principles. Dit zijn de GAAP die in de VS
gelden en uit dien hoofde voor internationale bedrijven aantrekkingskracht hebben, omdat daarmee
opname op de VS-effectenbeurzen mogelijk is. Eigenlijk heeft ieder land zijn eigen systeem van
GAAP, maar dan zijn er ook andere termen aan verbonden zoals IFRS.
USP – Unique selling proposition. Exclusief verkoopargument, ofwel een pluspunt dat voor de consument van doorslaggevend belang kan zijn voor de keuze voor het product, en waaraan men in reclame en promotie een primaire rol geeft. Zie product benefit.
USP – Unique selling proposition. Exclusief verkoopargument, ofwel een pluspunt dat voor de consument van doorslaggevend belang kan zijn voor de keuze voor het product, en waaraan men in reclame en promotie een primaire rol geeft. Zie ‘Product benefit’.
USP – Unique Selling Proposition. Ned.: EVA, Exclusief Verkoop Argument. Exclusief verkoopargument dat de concurrentie niet kan of niet wil hanteren. Deze eigenschap moet door een belangrijk
deel van het marktsegment worden gewenst. Het argument kan betrekking hebben op het gebruiksmoment, op het gebruikseffect of op de gebruikssituatie, en het kan instrumenteel of expressief van aard zijn. Nauw verbonden hiermee is het 'ondersteunend bewijs', de 'reason why', het bewijs dat het beloofde USP inderdaad de vermelde bevrediging kan geven. Dit bewijs kan expliciet
naar voren worden gebracht (All wast schoner door TAED), maar het kan ook impliciet uit het fysieke
product of de gebruikssituatie blijken. De combinatie USP/reason why vormt het thema van een reclamecampagne. Een pluspunt dat voor de consument van doorslaggevend belang kan zijn voor de
keuze voor het product, en waaraan men in reclame en promotie een primaire rol geeft. Zie ‘Product
benefit’.
UTF – UTF (volledige naam Unicode Transformation Format) dient om aan te geven in welke taal
(Engels, Latijn, etc) een document is opgemaakt en welke karaktercodering gebruikt wordt.
Uurtarief – Bedrag per uur om alle (standaard) kosten te dekken die voor arbeid, administratie, huisvesting en dergelijke nodig zijn in de gegeven situatie [euro/uur]. Synoniem: honorarium, maar dat
spitst zich vooral toe op het uurtarief voor de dienstverlening door specialisten en deskundigen.
UVAT – Unie van Assurantie-Tussenpersonen
U-vormige verdeling – Zie ‘Bimodale verdeling’.
U-vormige verdeling – Zie bimodale verdeling.
UWV – Zie ‘Uitvoeringsinstantie Werknemersverzekeringen’.
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V
v.v.b. – Vrij van beschadigdheid
v.v.m. – Vrij van molest
Vaardigheid – De automatisering van een bepaalde handelwijze, waarbij de meest geschikte strategie of tactiek zonder verder nadenken wordt gebruikt. Vaardigheden zijn een belangrijke doelstelling
van het onderwijs, maar ze zijn ongrijpbaar voor de docent, omdat de student zelf bepaalt of hij beschikbare strategieën en tactieken wil toepassen. Het tragische van onderwijs gericht op vaardigheden is, dat het succes verbleekt naarmate het succes groter is. Als iemand vaardigheden ontwikkelt
en die automatiseert, dan komen ze via bewuste acties in het gedrag en veranderen in onbewuste
acties. Uiteindelijk lijkt het dan of een expert veel kennis heeft, terwijl de vaardigheden als iets vanzelfsprekends worden gezien. Zelf is hij zich er vaak niet van bewust.
Vakantieauto(reparatie)verzekering – Deze verzekering vergoedt de kosten in verband met met
name genoemde technische mankementen (anders dan slijtage of externe oorzaken, als aanrijding
e.d.) van een auto, caravan of motorfiets, opgelopen in het buitenland. Het voertuig mag niet al te
oud zijn en de dekking omvat een beperkt bedrag aan reparatiekosten, aan sleepkosten en aan extra
reis- en verblijfkosten. De verzekeringsduur is uiteraard beperkt. Een reisverzekering bevat doorgaans een dekking voor vervangend vervoer respectievelijk repatriëring bij het uitvallen van de auto
waarmee wordt gereisd, ook kan de reisverzekering veelal worden uitgebreid met een tijdelijke cascodekking voor de auto.
Vakblad – Periodiek bestemd voor deskundigen op een specifiek terrein en voor bepaalde beroepen.
Engelse term: ´Trade journal´.
Vakdidactiek – 1) Algemene vakdidactiek: de toepassing van onderwijskundige principes in het onderwijs op basis van algemene richtlijnen. Bijvoorbeeld het leermodel van Van Gelder gaat uit van:
(1) een beschrijving van het beginniveau van de leerlingen, (2) de formulering van de einddoelen van
het leerproces, (3) de beschrijving van de leerweg van het beginniveau naar het einddoel, (4) de keuze van de leermiddelen die daarbij kunnen helpen, (5) de beschrijving van de aanpak van het instructieproces, (6) de wijze van toetsing of het einddoel is bereikt. 2) Specifieke vakdidactiek: de toepassing van onderwijskundige principes in concrete vakken uit het onderwijs, dus het uitwerken van
principes voor specifieke vakken, zoals rekenen en taal in het basisonderwijs en zoals wiskunde en
Engels in het voortgezet onderwijs. Zie ook: Vakdidactiek Bedrijfseconomie - Intro Vakdidactiek Bedrijfseconomie. Zie ook: Onderwijsportaal.nl - Portal Vakdidactiek
Vakopleiding – Opleidingen in het mbo kennen vier niveaus. De vakopleiding is de derde van de vier
kwalificatieniveaus. De opleiding leidt op tot zelfstandig beroepsbeoefenaar en duurt 2-4 jaar. Voor
de opleiding moet een diploma voor de theoretische leerweg, de gemengde leerweg of de kaderberoepsgerichte leerweg of soms de basisberoepsgerichte leerweg zijn behaald. Ook is het mogelijk de
opleiding te doen als een mbo-diploma op niveau 2 (basisberoepsbeoefenaar) succesvol is afgerond
of als men een overgangsbewijs heeft van 3 naar 4 havo of vwo.
Vakscholen/vakinstellingen – richten zich op het opleidingenaanbod voor één specifiek beroepenveld binnen één sector uit het middelbaar beroepsonderwijs zoals de scheepvaart en transport, de
grafische- en designsector of de voedingsindustrie.
VM2 – Experiment in het kader van de leergang vmbo-mbo2. In VM2 wordt de bovenbouw van de
basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo samengevoegd met een opleiding op mbo-niveau2.
Vakopleiding – Opleidingen in het mbo kennen vier niveaus. De vakopleiding is de derde van de vier
kwalificatieniveaus. De opleiding leidt op tot zelfstandig beroepsbeoefenaar en duurt 2-4 jaar. Voor
de opleiding moet een diploma voor de theoretische leerweg, de gemengde leerweg of de kaderberoepsgerichte leerweg of soms de basisberoepsgerichte leerweg zijn behaald. Ook is het mogelijk de
opleiding te doen als een mbo-diploma op niveau 2 (basisberoepsbeoefenaar) succesvol is afgerond
of als men een overgangsbewijs heeft van 3 naar 4 havo of vwo.

Uitgeverij Streutker

619

Bedrijfskunde, Begrippenbank

Vakscholen/vakinstellingen – richten zich op het opleidingenaanbod voor één specifiek beroepenveld binnen één sector uit het middelbaar beroepsonderwijs zoals de scheepvaart en transport, de
grafische- en designsector of de voedingsindustrie.
Validiteit – De mate waarin de vraagstelling datgene meet, wat beoogd wordt te meten.
Validiteit van een steekproefonderzoek – Het ontbreken van systematische fouten in het marktonderzoek. De validiteit wordt geweld aangedaan door vertekening. Zie ook ‘Bias’.
Valorenverzekering – Waardeverzekering. Verzamelnaam van verzekeringen waaronder geld, geldswaardig papier, edelgesteenten en edele metalen worden verzekerd, doorgaans op basis van een
transportverzekering of als onderdeel van een fraude- en berovingsverzekering. Zie ‘Geldswaardeverzekering’.
Valse vloot – Collectieve motorrijtuigverzekering waaronder niet alleen de motorrijtuigen van een
bedrijf of instelling collectief verzekerd zijn, maar waarbij ook voor de werknemers de mogelijkheid
openstaat om voor de verzekering van hun privémotorrijtuigen aan het contract deel te nemen. Men
spreekt over een valse (of dubbel valse) vloot, wanneer het gaat om een collectieve verzekering van
motorrijtuigen van particulieren zonder de combinatie met een vloot van verzekerde bedrijfsvoertuigen. Tot voor enkele jaren was het in de verzekeringswereld "not done" om valse vloot aanbiedingen
te doen, tegenwoordig gaat men hier wat gemakkelijker mee om.
Value driver (Anglicisme) – Factor die in belangrijke mate de waarde van een onderneming bepaalt
of beïnvloedt. Zie ook cost driver.
Value for money – Het gevoel bij de consument dat hij een eerlijke ruil sluit, dus artikel en toegevoegde waarde moeten in een goede waardeverhouding staan tot de gevraagde prijs.
Value in bond – Waarde in entrepot; waarde van zaken zonder accijns of rechten.
Valued policy – Polis waarin de waarde van het verzekerde, zoals deze tussen partijen is overeenkomen, is uitgedrukt. Zie: sect. 27 (2) Marine Insurance Act. Zie ook ‘Getaxeerde polis’.
Valuta – 1) Geldsoort, meestal gebruikt in de betekenis van een vreemde valuta, dus een geldsoort
van een ander land. 2) Meervoudsvorm van geldsoort, dus geldsoorten van andere landen. 3) De
eerste dag waarop een bedrag dat bij de bank is gestort een rentevergoeding ontvangt. Dit kan een
of een paar dagen na de boekingsdatum zijn. Synoniem: rentedatum.
Valutaswap – Overeenkomst om een bepaald bedrag in een valuta (geldsoort) uit te ruilen tegen een
andere valuta met de afspraak om over een vastgestelde periode een tegenovergestelde transactie
uit te voeren. Als beide partijen er belang bij hebben kan dat zonder verdere onderlinge vergoeding.
Als één partij belang heeft en de ander is bemiddelaar, dan zal de bemiddelaar een vergoeding vragen voor zijn diensten.
Valutawinst / verlies – Winst of verlies, behaald bij de handel in vreemde valuta, dan wel ontstaan
door veranderingen in de wisselkoersen van valuta die men in beheer heeft [euro/periode] {Financiering}. Het gebruik van de termen -winst en -verlies wijkt hier af van de effectenhandel: zie koerswinst/verlies.
Van buiten komend onheil – Een mogelijk tot letsel of schade leidend gevaar, dat een oorsprong
heeft, die ligt buiten de verzekerde persoon of buiten de verzekerde zaak. Dit in tegenstelling tot een
van binnenuitkomend onheil waarvan sprake is als de schade is veroorzaakt door een eigen gebrek
(zoals een constructie of materiaalfout), eigen bederf, normale slijtage of in het algemeen een schade die voortvloeit uit de aard of de natuur van de verzekerde zaak zelf.
Van sellers – Chauffeurverkopers die merkartikelen distribueren op provisiebasis.
Vandalisme – Het baldadig en opzettelijk aanbrengen van vernielingen zonder duidelijk nut. Vandalisme is onder meer verzekerd onder de uitgebreide brandverzekering, echter uitsluitend wanneer de
dader zonder toestemming het gebouw is binnengedrongen. Vandalisme aan de buitenzijde van een
gebouw is doorgaans niet verzekerd.
VAR – Stichting Vermiste Auto Register
Varia verzekeringen – Alle verzekeringen die niet onder de branches Brand-, Transport- of Levensverzekeringen worden gecategoriseerd. De belangrijkste varia verzekeringen zijn de AansprakelijkUitgeverij Streutker
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heidsverzekering, Motorrijtuigenverzekering en de zogenaamde 'Medische Variaverzekeringen' als
de ziektekostenverzekering, arbeidsongeschiktheidsverzekering, ongevallenverzekering en ziekteverzuimverzekering.
Variabele – Een bepalende factor in een onderzoek. Variabelen kunnen zijn: leeftijd inkomen, sociale
klasse etc.
Variabele kosten (1) – 1) Kosten die afhangen van de omvang van de productie [euro/periode]. Zie
ook: bedrijfseconomische-modellen.nl {Kostencalculatie}. Zie ook: constante kosten. 2) Kosten die
afhangen van de omvang van de afzet [euro/periode]. Zie ook: bedrijfseconomische-modellen.nl
{Kostencalculatie}. Zie ook: constante kosten. 3) Misconceptie: kosten die per eenheid product niet
veranderen, want als ze afhangen van bijvoorbeeld de omvang van de voorraad, voldoen ze niet aan
de definities onder 1 of 2.
Variabele kosten (2) – Kosten die in hun totaliteit afhankelijk zijn van de productieomvang. Onderscheid wordt nog gemaakt naar proportioneel, progressief en degressief variabele kosten. Zie ‘Kosten’.
Variabele kostencalculatie – Systeem van interne kostenbeheersing en bewaking die zich beperkt tot
de variabele kosten. Met name in de VS is deze aanpak populair omdat men hiermee managers van
afdelingen alleen aanspreekt op kostencomponenten waarop zij invloed kunnen hebben. Synoniem:
direct costing. Indien naast de variabele kosten ook de vaste kosten deel uitmaken van de kostencalculaties, spreekt met van integrale kostencalculatie. Zie ‘Direct costing’.
Variabele prijzen politiek – Prijspolitiek waarbij men bij elke afnemer de prijs door onderhandeling
tot stand laat komen.
Variabele prijzenstrategie – Zie ‘Prijsflexibiliteit’.
Variabele rente – Bij variabele rente wordt er geen rentevastperiode overeengekomen bij het aangaan van een hypotheek maar betaalt u steeds de dan geldende rente voor nieuw af te sluiten hypotheken, die dus varieert. De variabele rente kan dagelijks, maandelijks, per kwartaal of per half jaar
vooraf of achteraf worden vastgesteld.
Variabelen – Niet-constante grootheden.
Variantie – De som van het gekwadrateerde verschil tussen alle waarnemingen en hun gemiddelde
gedeeld door het aantal waarnemingen. Variantie is het kwadraat van de standaarddeviatie. Ook wel
range. Een spreidingsmaatstaf, maatstaf voor spreiding uit de statistiek die berekend wordt door het
verschil te nemen tussen de hoogste en laagste waarneming.
Variatiebreedte – Zie ‘Spreiding’.
Variatiecoëfficiënt – Ook wel range. Een spreidingsmaatstaf, maatstaf voor spreiding uit de statistiek
die berekend wordt door het verschil te nemen tussen de hoogste en laagste waarneming.
Variety store – Kleinwarenhuis. Beperkt assortiment dagelijkse gebruiksartikelen. bv. HEMA.
Vast kapitaal – Kapitaalgoederen die meer dan een productieproces meegaan. Dit zijn bijvoorbeeld
de gebouwen, machines, transportmiddelen en de inventaris. Op het vaste kapitaal wordt door de
ondernemer afgeschreven. Zie ook ‘Afschrijvingen’, ‘Kapitaal’.
Vaste activa (1) – 1) Kapitaalgoederen die langer meegaan dan één jaar. De vaste activa staan naast
de vlottende activa en zij worden nader ingedeeld in materiële, immateriële en financiële vaste activa. 2) Kapitaalgoederen die langer meegaan dan één productieproces. Meestal houdt men om pragmatische redenen aan dat de kapitaalgoederen langer dan een jaar in gebruik zijn, voordat ze gebruikt of economisch verouderd zijn. 3) Activa die bestemd zijn om de uitoefening van de werkzaamheden van de rechtspersoon duurzaam te dienen (art 2:364 lid 1 BW).
Vaste activa (2) – Bezittingen die door een onderneming gekocht zijn om ze te gebruiken voor fabricage, opslag en verkoop van haar producten en langdurig in de onderneming aanwezig zijn. Voorbeelden: grond, gebouwen, machines, meubilair, enzovoort. Zie ‘Duurzame activa’.
Vaste grootboekrekening – Grootboekrekening die bij het verwerken van bepaalde ingevoerde financiële feiten door de boekhoudsoftware automatisch wordt bijgewerkt.
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Vaste inrichting – Inrichting die deel uitmaakt van een buitenlandse onderneming. De inrichting
moet een duurzaam karakter hebben. Vanuit zo'n inrichting worden goederen geleverd en/of diensten verleend aan derden. Een vaste inrichting moet in Nederland aangifte doen.
Vaste inschrijving/hypotheek – Bij een vaste hypotheek is er een directe koppeling tussen de geldlening en de hypotheek. In de hypotheekakte is geregeld dat naarmate op de lening wordt afgelost,
waardoor de schuld daalt, ook de waarde van het hypotheekrecht daalt. Het nadeel van deze hypotheekvorm is dat eerder afgeloste bedragen niet meer kunnen worden opgenomen.
Vaste Kamercommissie – Beide Kamers hebben vaste kamercommissies. Deze bereiden de discussies
over nieuwe wetsvoorstellen voor. Ieder Kamerlid is lid van één of meer vaste Kamercommissies.
In die Kamercommissies komt ook het beleid van een minister of staatssecretaris aan de orde.
Vaste kosten – Ook wel ‘Fixed costs’. Kosten die niet veranderen als gevolg van de omvang van de
productie of de omvang van de afzet. Synoniem: constante kosten [euro/periode]. Misconceptie:
vaste lasten [euro]. Zie ‘Kosten’.
Vaste lasten (1) – Bedragen die elke maand betaald moeten worden, bijvoorbeeld vanwege verzekering of elektriciteit (spreektaal) [euro]. Misconceptie: vaste kosten c.q. constante kosten.
Vaste lasten (2) – Term bij bedrijfsschadeverzekering gebruikt. Men duidt hiermee die in een bedrijf
voorkomende lasten (uitgaven) aan, die niet recht evenredig met de bedrijfsdrukte toe- of afnemen
en dus door het bedrijf ook na een ramp onverminderd moeten worden betaald of geboekt. Zij worden bij bedrijfsstagnatie door een in de polis genoemd gevaar.
Vaste panels – Consumentenpanels en detaillistenpanels die periodiek informatie verstrekken. Door
steeds hetzelfde panel te gebruiken kan men veranderingen in de tijd meten.
Vaste prijzen politiek – Prijspolitiek waarbij men op grond van bepaalde omstandigheden wisselende
prijzen vraagt, maar bij dezelfde omstandigheden wordt ook dezelfde prijs gevraagd. Omstandigheden zijn bijvoorbeeld: functionele plaats, hoeveelheid e.d.
Vaste rente – Periodieke uitkering van een bepaald bedrag gedurende een zekere termijn, onafhankelijk van het in leven zijn of de dood van enig persoon.
Vaste taxatie – Waardevaststelling van roerende en onroerende zaken door, in het algemeen beëdigde deskundigen ten behoeve van verzekering. Het rapport van deze deskundigen wordt aan de
verzekeraar gezonden, die het aan de polis kan hechten of er in de polis naar kan verwijzen. De gerapporteerde waarde van de getaxeerde zaken wordt als verzekerd bedrag in de polis opgenomen.
De wet bepaalt dat de verzekeraar de in het taxatierapport vastgestelde waarde niet kan aanvechten
tenzij in geval van bedrog of aperte fouten. De geldigheidsduur van het rapport is 3 jaar behalve in
geval van indexatie, wanneer de geldigheidsduur (voor opstallen) 6 jaar is. Wanneer na die periode
geen hertaxatie heeft plaatsgevonden geldt de taxatie als partijentaxatie voor de duur van 6 maanden.
Vaste verrekenprijs (VVP) – Bijzondere vorm van een standaardprijs, omdat naast de inkoopprijs ook
opslagen voor inkoopkosten zijn opgenomen in het bedrag waarvoor de goederen of grondstoffen in
de boekhouding worden opgenomen. Kijk voor een toelichting bij: bedrijfseconomische-modellen.nl
{Kostencalculatie}.
Vaste-prijzenstrategie – Zie ‘Prijsflexibiliteit’.
Vaste-termijnverzekering – Levensverzekering waarbij de verzekeraar het verzekerde kapitaal na
een vooraf bepaald aantal jaren uitkeert, ongeacht of de verzekerde dan in leven is. De premie moet
worden betaald gedurende het overeengekomen aantal jaren, maar bij (eerder) overlijden van de
verzekerde houdt de verplichting tot premiebetaling op.
Vastgoed – 1) Bedrijfspanden, kantoorpanden, e.d. die geschikt zijn om in te investeren als kapitaalgoed om een bedrijf in uit te oefenen. 2) Woningen, bedrijfspanden, kantoorpanden, e.d. die geschikt zijn om aan te schaffen als object voor het beleggen van geld.
Vastgoedfonds – Beleggingsfonds dat aandelen naar de beurs brengt om het opgehaalde geld weer
uit te zetten in vastgoed en daarvoor een lager rendement vergoedt aan haar aandeelhouders, dan
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het zelf behaalt, dankzij zijn specialistische kennis. Rendement kan bestaan uit cash-dividend, stockdividend en/of koersstijging van de waarde van het aandeel van het fonds.
Vasthoudendheid – Bij een bepaald actieplan of een bepaalde opvatting blijven totdat een beoogd
doel is bereikt of ophoudt redelijkerwijze bereikbaar te zijn. Zich niet weerhouden om iets tot stand
te brengen door hindernissen of weerstanden. Gedragsbeschrijvingen: a) Geeft bij weerstand een
ingenomen standpunt niet zo maar op. b) Geeft niet op totdat het doel is bereikt. c) Heeft een lange
adem.
Vaststellen van het reclamebudget – Er bestaan veel methoden voor het vaststellen van een reclamebudget; o.a. taakstellende budgetmethode, de alles-wat-je-kunt-missen-methode, het percentage-van-de-omzet-methode en de methode-van-het-arbitraire bedrag.
Vaststelling marktpotentieel – Het marktpotentieel kan op meerdere wijzen worden bepaald. We
denken hierbij onder andere aan: 1) top down aanpak: uitgaande van alle mensen via allerlei tussenschattingen het uiteindelijk gewenste resultaat schatten; 2) bottom up aanpak: men stelt eerst een
gewenst gegeven van deelgroepen vast en sommeert deze later tot het totale marktpotentieel. Ook
‘Market build up methode’. Zie ook ‘Marktpotentieel’.
Vaststelling van de verkoopprijs – Zie ‘Prijsvaststelling’.
Vaststellingsovereenkomst – Deze (ook wel beëindigingsovereenkomst genoemd) is geregeld in titel
15 van boek 7 van het Nederlands (nieuw) Burgerlijk Wetboek (art. 7:900-910). Partijen kunnen gezamenlijk afspraken maken, maar zij kunnen de beslissing ook aan een derde opdragen. Het laten
opstellen van de vaststellingsovereenkomst door een derde wordt meestal aangeduid met Bindend
advies.
VBM (Anglicisme) – Value Based Management. Dit is een wijze van leiding geven, waarbij het creëren
van waarde binnen de onderneming centraal staat. Als waardemaatstaf dient dan niet de nettowinst,
maar de Economic Value Added, ofwel de economische waarde die het management aan het bedrijf
toevoegt. VBM is dus geen strategie, maar de operationalisering (de invulling dus) van de ondernemingsdoelstellingen die in het management control systeem gestalte moeten krijgen.
VEA – Nederlandse Vereniging van Erkende Reclameadviesbureaus. Doelstellingen: het bevorderen
van economische belangen en vakbelangen van de leden en daarna het bevorderen van vakkennis.
Partner in de Regelen voor het Advertentiewezen.
VEB – Vereniging van Effectenbezitters. Dit is een vereniging van mensen en organisaties die aandelen of obligaties bezitten en hun gemeenschappelijke belangen laten behartigen door een vereniging
die actief is op aandeelhoudersvergaderingen e.d.
Vechtmerk – Een door de fabrikant van een A-merk gebruikt B-merk om te stunten.
VECIBIN – VECIBIN staat voor Vereniging van Certificatie-Instellingen in de Bouw in Nederland. Aangesloten organisaties zijn Bureau Dak Advies, BV Kwaliteitsverklaringen Bouw, KIWA, BMC (Keuringsen Certificeringsinstituut), IKOB (Stichting Instituut voor Keuring en Onderzoek van Bouwmaterialen),
Stichting Kwaliteitscentrum Gevelelementen, Stichting Keuringsbureau Hout, INTRON (Instituut voor
materiaal- en milieu- onderzoek) en VEG (Vereniging Erkenningsregeling voor het Glaszetbedrijf). Op
verzoek van de fabrikant / leverancier keuren de aangesloten instellingen bouwmaterialen en verstrekken op basis van deze keuring certificaten.
Veel aanbieders – Hiervan is sprake van als geen van de aanbieders het gevoel hebben invloed uit te
kunnen oefenen op elkaars marktpositie. Ingeval van heterogene producten kan men een eigen
prijspolitiek voeren en zijn producenten prijszetters. Is er sprake van homogene producten dan zijn
de producenten hoeveelheidsaanpassers.
Veelgestelde Vragen – Veelgestelde vragen is de Nederlandse versie van Frequently Asked Questions, ook wel afgekort FAQ. Zie voor meer info bij ‘FAQ’.
Veempolis – Polis van brandverzekering, gesloten door een veem tot dekking van zaken van bewaargevers van wie het veem opdracht tot verzekering heeft ontvangen. Bij een koelveem dekt de verzekering doorgaans ook het koelschaderisico. Een veempolis is een (soms gedeponeerd) polisformulier
met de tekst van de beurs-brand-polis, aangevuld met een aantal bijzondere zaken.
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Veertig-deelnemingsjarenpensioen – Een 40-deelnemingsjarenpensioen biedt de mogelijkheid om
na 40-deelnemingsjaren in een pensioenregeling met pensioen te gaan, ook al ligt de pensioendatum
voor de 65-jarige leeftijd. Niet iedere pensioenregeling kent een 40-deelnemingsjarenpensioen. Als je
op je 63e 40 deelnemingsjaren achter de rug hebt, mag een 40-deelnemingsjarenpensioen worden
toegezegd. Voorwaarde is dan dat je ouderdomspensioen dat je eerder in laat gaan minder bedraagt
dan 70% van je inkomen. Met het 40-deelnemingsjarenpensioen vul je het ouderdomspensioen aan
tot 70% van je inkomen. Het 40-deelnemingsjarenpensioen is een levenslange aanvulling op je gewone ouderdomspensioen.
Veiligheidsmarge – Het percentage waarmee de afzet of de omzet kan dalen alvorens het break even
point wordt bereikt.
Veiligheidsmarge – Het percentage waarmee de afzet of de omzet kan dalen alvorens het break even
point wordt bereikt. Definitie: Verschil tussen de werkelijke afzet en de berekende break even afzet.
Formule: Dit verschil, de veiligheidsmarge, wordt als volgt berekend: werkelijke afzet - break even
afzet × 100% break even afzet.
Veiligheidsvoorraad – De formule van Camp gaat ervan uit dat de totale vraag per jaar of per gedeelte van een jaar met zekerheid bekend is. Dat is in de praktijk echter niet het geval. Men gaat dan uit
van een schatting van de omzet, maar deze kan afwijkingen hebben ten aanzien van de werkelijkheid. Ook kan de werkelijke levertijd afwijken van de geschatte levertijd. Om geen problemen met de
levering te krijgen zal men daarom de normale voorraad moeten verhogen. Deze extra voorraad
noemen we de veiligheidsvoorraad.
Veiling – Openbare verkoop van roerende of onroerende goederen waarbij per transactie (loven en
bieden) een verkoper staat tegenover meer kopers, die onderling met elkaar concurreren. Een veiling
is een voorbeeld van een concrete markt. Zie ‘Concrete markt’.
Veiling bij afslag – Soort veiling die in Nederland op grote schaal voorkomt met name bij de verkoop
van bederfelijke waar (bloemen, groenten, vis, etc.). Bij dit type veilingen gaat men van hogere naar
lagere prijzen.
Veiling bij opbod – Veiling waarbij de goederen die in het veilinggebouw aanwezig zijn achtereenvolgens door overbieden worden verkocht.
Vektis – Vektis voorziet de zorgverzekeringsbranche als geheel en individuele zorgverzekeraars van
o.a. statistische - en actuariële informatie ter ondersteuning van beleidsprocessen. Ook levert het
Vektis tariefbestanden, algemene adresbestanden en codestelsels.
Veldexperiment – Methode die eruit bestaat dat bepaalde stimuli worden geïntroduceerd in een
gecontroleerde omgeving. Zie ‘Marktlaboratorium’.
Veldonderzoek – (Eng. Field research). Onderzoek, waarbij gegevens die nog niet eerder verzameld
zijn, verzameld moeten worden middels onderzoeksmethoden als observatie, registratie, enquête en
interview. Field research staat tegenover desk research. Zie ‘Field research’.
Veldwerk – Eng.: Fieldwork. Het formele onderzoek waarbij men via enquêtes de noodzakelijke informatie probeert te verkrijgen. Zie ook ‘Field research’.
V-en W -rekening – Zie ‘Verlies- en winstrekening’.
Vendor analyse – Systematisch onderzoek naar de geschiktheid van bepaalde leveranciers. Nagegaan
wordt of ze voldoen aan de door de onderneming gestelde normen voor wat betreft kwaliteit, levering, prijs, enzovoort.
Vendor rating – Techniek die gebruikt wordt om het inkoopproces op een meer rationele wijze te
benadrukken. Per potentiële leverancier wordt een inschatting gemaakt van een aantal relevante
variabelen. Dat kunnen bv. zijn betrouwbaarheid, prijs en kwaliteit.
Venn diagram – Een grafische methode gebruikt om kansen uit te beelden.
Vennootschap onder firma (V.O.F.) – De vennootschap onder firma of kortweg firma is een samenwerkingsverband tussen twee of meer natuurlijke personen of rechtspersonen (firmanten genaamd)
die onder gemeenschappelijke naam een onderneming in stand houden. De natuurlijke personen of
rechtspersonen gelden als ondernemer.
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Vennootschapsbelasting – Iedere naar het Nederlands recht opgerichte N.V. of B.V. is verplicht belasting te betalen over de door haar behaalde winst.
Venture management – Vorm van projectorganisatie. Voor de nieuwe activiteiten van de onderneming wordt een speciale divisie in het leven geroepen die leiding geeft aan de diverse venture teams
(elk met een eigen project).
Venture team – Speciaal voor het ontwikkelen van een bepaald product bijeengebrachte groep mensen, afkomstig van diverse afdelingen van het bedrijf waar ze van hun normale werkzaamheden zijn
vrijgesteld. Tijdelijk projectteam onder leiding van een productmanager dat tot taak heeft nieuwe
producten te ontwikkelen. Soms worden creatieve mensen van een bureau aan dit team toegevoegd.
Verandering van risico – Zie ‘Risicoverzwaring’.
Verantwoordelijk (1) – Belang hechten aan de taken en plichten binnen de eigen werkzaamheden,
die van collega’s en van de organisatie.
Verantwoordelijk (2) – Het betekent twee zaken: 1) Iemand draagt de verantwoording voor iets, dat
wil zeggen dat je weet wie over iets de uiteindelijke baas is, bij wie je moet zijn als er iets is fout gegaan. 2) Degene die uiteindelijk de baas is kan niet op eigen houtje alles doen, maar hij moet zich
verantwoorden, dat wil zeggen rekenschap geven van zijn beleid.
Verantwoordelijkheid – De verplichting om toegewezen taken met een maximum aan praktische
effectiviteit en efficiëntie uit te voeren. De plicht om verantwoording of rekenschap af te leggen.
Verbale communicatie – Communicatie door middel van het geschreven en gesproken woord.
Verbale schaal – Meting van de intensiteit van de antwoorden in verbale categorieën: eens - geen
mening - oneens. Zie ‘Schaal’, ‘Schaaltechnieken’.
Verbandscontrole – Controle-aanpak die gebaseerd is op toetsing van de onderlinge relatie tussen
twee grootheden.
Verbinding – Term uit de wereld van woningcorporaties die samenwerkingsverbanden aangeeft tussen woningcorporaties, BV’s, Stichtingen, CV’s en VOF’s. Woningcorporaties zonderen hun vaste
activa vaak af in aparte juridische constructies om het onderhoud en het beheer van deze vaste activa te regelen. Om die reden vraagt het ministerie van VROM niet alleen een jaarrekening van de woningcorporaties maar ook een volkshuisvestingsverslag waarin het eigen vermogen en de jaaromzet
van de hele verbinding is verantwoord. Het CFV berekent op basis van dit verslag het weerstandsvermogen.
Verbintenis (1) – Met de term verbintenis wordt een juridische relatie tussen twee partijen aangegeven. Iemand die een woning koopt, gaat via een koopovereenkomst een verbintenis aan met de verkoper. De koper verbindt zich er onder andere toe de koopsom te voldoen, de verkoper om de woning te leveren.
Verbintenis (2) – Uit de wet is dit een term uit het verbintenissenrecht waarmee wordt bedoeld een
verbintenis die ontstaat tussen twee of meer personen als gevolg van een bepaalde gebeurtenis of
handeling (een rechtsfeit), waarbij de wet zelf aan die gebeurtenis of handeling het ontstaan van een
verbintenis toekent. Het grote verschil met de andere soort verbintenis, die ontstaat door het sluiten
van een overeenkomst is dat er bij de verbintenis uit de wet geen sprake is van het vrijwillig en opzettelijk aangaan van de verbintenis door een rechtshandeling. Dat brengt mee dat de wet zelf regels
geeft over de rechten en plichten van de betrokken personen. In tegenstelling tot de regels voor de
overeenkomst, die vaak van regelend recht zijn, geldt bij deze soort verbintenis dat de wettelijke
regels van dwingend recht zijn.
Verblijfsverzekering – Zie ‘Opslagverzekering’.
Verblijvingsbeding – Personen die ongehuwd samenwonen en die samen eigenaar zijn van een woning, kunnen via een verblijvingsbeding elkaar hun aandeel in de woning toewijzen. Hiermee voorkomt men dat, bij overlijden van één van de partners, de langstlevende partner door erfgenamen uit
de woning kan worden gezet.
Verbond van Verzekeraars – Overkoepelende organisatie van de verzekeringsmaatschappijen in
Nederland, die zich bezighoudt met behartiging van de belangen van de verzekeringsbedrijfstak en
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van de leden en die zich inzet voor de bevordering en instandhouding van de goede naam van het
verzekeringsbedrijf.
Verborgen camera – Bij onderzoek soms gebruikt om - zonder dat respondent zich dat bewust is/het
weet - situaties vast te leggen. Engelse term: ‘Candid camera’.
Verborgen gebreken – Verborgen gebreken zijn gebreken die pas na de oplevering aan het licht komen. Bepalend is eerst hetgeen in de koopovereenkomst tussen koper en verkoper werd overeengekomen. Als er een garantiebepaling in de overeenkomst is opgenomen, is de verkoper aansprakelijk
voor alle verborgen gebreken waarvan gezegd kan worden dat deze het normale gebruik als woonhuis in de weg staan. De verkoper van een woning is verplicht gebreken aan de woning te melden die
het normaal gebruik van de woning in de weg staan, zodat de koper rekening kan houden met de
gebreken bij het nemen van zijn koopbeslissing. Dit wordt de mededelingsverplichting van de verkoper genoemd. Daartegenover staat de onderzoeksplicht van de koper. De koper is immers ook verplicht zich actief op de hoogte te stellen van de staat van de woning. U kunt hierbij denken aan het
inschakelen van een deskundige inzake het opstellen van een bouwkundig rapport.
Verbouwingsovereenkomst – U tekent een verbouwingsovereenkomst als de prijs van een aannemer naar uw wens is. In deze overeenkomst worden de verbouwing, inclusief een planning van de
werkzaamheden en een specificatie van de materialen en kosten, nauwkeurig beschreven.
Verbrugging – Wanneer zaken, verzekerd onder een brandverzekering, niet meer aanwezig zijn,
worden de vrijvallende verzekerde bedragen aangewend voor de vervangende zaken of, wanneer
geen vervanging heeft plaatsgevonden, voor de verzekerde zaken die voor een te laag bedrag zijn
verzekerd. De premie wordt herberekend volgens de toepasselijke premievoeten voor de verschillende zaken. Indien na herberekening blijkt, dat het totaal van de oorspronkelijke premiebedragen
gelijk is aan of groter dan het totaal van de herberekende premiebedragen vindt schade-uitkering
plaats op basis van de onmiddellijk voor de schadegebeurtenis vastgestelde waarde. Is het totaal van
de herberekende premiebedragen kleiner, dan vindt schadevergoeding plaats op basis van herleide
verzekerde bedragen en volgens de onderverzekeringsregel.
Verbruikersmarkt – Discountachtige supermarkten met een ‘lage prijzen / lage kosten' formule.
Verbruikersmarkt – Ook ‘Discounter’. Winkelvorm die gebruik maakt van de discountformule. Komt
in diverse branches voor. Kenmerken: lage prijzen, weinig dienstbetoon, veelal buiten stadskern gelegen, zelfbediening, eenvoudige winkelinrichting, ondiep assortiment en nadruk op omzetsnelheid.
Verbruiksbelasting – Belasting die ten laste komt van de eindverbruiker (= consument).
Verbruikscoöperatie (1) – Een onderneming die - met als grondslag een coöperatieve vereniging een detailhandelsfunctie uitoefent om daarmee zijn leden in staat te stellen te voorzien in de behoefte aan goederen voor hun eigen gezin(shuishouding).
Verbruikscoöperatie (2) – Samenwerkingsverband (tussen afnemers) dat de detailhandel uitoefent.
Afnemersleden en niet-leden kunnen er kopen. De leden delen in de winst. Meestal met uitgesloten
aansprakelijkheid (UA).
Verbruiksfrequentie – Aantal malen dat een hoeveelheid consumptieproduct per periode door een
consumptie eenheid wordt verbruikt.
Verbruiksgoederen – Ook wel niet-duurzame consumptiegoederen: goederen die maar een keer
gebruikt kunnen worden.
Verbruiksintensiteit – Het gemiddeld verbruik per huishouding in een bepaalde periode.
Verbruiksintensiteitsindex – Gegeven dat de mate van verbruik aangeeft van een bepaalde groep
personen in relatie tot het verbruik van alle personen (bijvoorbeeld het verbruik van sigaretten van
groep X in verhouding tot het verbruik van sigaretten van alle rokers). Berekening van het marktaandeel via het consumentenpanel heeft een dergelijk gegeven nodig. Men gaat uit van de cumulatieve
penetratie, stelt vast hoeveel van de mensen die het product eenmaal hebben geprobeerd, het weer
kopen en krijgt dan het aantal personen dat een product blijft gebruiken. Wij willen echter de gebruikte hoeveelheid product weten en gebruiken voor de omrekening het gegeven van de verbruiksintensiteitsindex.
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Verbruiksverwantschap – Zie ‘Consumptieverwantschap’.
Verdelende handel – Zie ‘Distribuerende handel’.
Verdeling – Grafische weergave van de frequentie waarmee waarnemingen voorkomen.
Verdichtingen – Bedragen op een aantal grootboekrekeningen die tot een zelfde groep behoren,
worden overgenomen op één 'groepsrekening'.
Verdienconstructie – Constructie om de Wet op de Kansspelen te omzeilen. De prijswinnaar wint in
eerste instantie de prijs van maximaalf2500 maar krijgt daarnaast een uitnodiging om, in theorie los
van het feit dat hij een prijs heeft gewonnen, voor de prijsvraagorganisator een prestatie te verrichten. Deze prestatie wordt vervolgens beloond (honorarium) met een grote prijs.
Verdiende consumentenpremie – Extra opbrengst die ten gevolge van het stapsgewijs verlagen van
de verkoopprijs bij af- roompolitiek uit de markt verkregen wordt.
Verdienen – 1) Werkelijke ontvangst van geld voor het leveren van arbeid. Een werknemer levert
arbeid en krijgt als beloning een salaris. 2) Het bedrag dat iemand zou behoren te krijgen voor het
leveren van arbeid. “Ik verdien veel, maar ik krijg het niet.”. 3) Geld dat een ondernemer overhoudt
aan het voeren van zijn bedrijf. In principe is het geld dat overblijft de nettowinst, maar bij een eenmanszaak of VOF rekent een ondernemer ook de beloning voor zijn arbeid en het inzetten van zijn
eigen vermogen tot de verdiensten. 4) Brutowinst die een handelaar of winkelier overhoudt aan de
verkoop van producten. “Je verdient er zo weinig aan dat je na aftrek van de kosten niets overhoudt.” 5) Omzet die een ondernemer behaalt. "De verdiensten zijn niet groot genoeg om alle kosten
te dekken."
Verdiepende promotions – Zie ‘Diepte promotions’ en ‘Verticale promotie’.
Verdisconteren – 1) Rekening houden met de waarde van een onderdeel op factor bij de berekening
van een prijs die men bereid is te betalen voor een goed of een bedrijf. Zo verdisconteert men de
klantenbinding bij de berekening van de bedrijfswaarde door een bedrag te betalen voor de goodwill.
2) De invloed van de tijd in mindering brengen op de waarde van een goed of bedrijf door de geschatte waarde in de toekomst te verminderen met een rentefactor: zie disconto.
Verdrag van Warschau (1929) – Zie ‘Vliegtuigverzekering’.
Vereniging Bemiddeling Onroerend Goed (VBO) – De VBO (Vereniging Bemiddeling Onroerend
Goed) is een brancheorganisatie voor makelaars in onroerend goed. Hierbij zijn ruim 1000 makelaars
aangesloten De VBO-makelaars worden permanent getoetst om hun vakkennis bij te houden. Om de
kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen is de VBO-makelaar gehouden aan de gedragscode.
Op het handelen wordt toegezien door een onafhankelijk tuchtcollege.
Vereniging eigen huis (VEH) – De Vereniging Eigen Huis is een consumentenorganisatie. Deze consumentenorganisatie voor huiseigenaren biedt advies over juridische, bouwtechnische, financiële en
fiscale zaken, het beoordelen van bestek en tekeningen, verzekering- en onderhoudsservice en controle tijdens de bouw. Ook behartigt de organisatie de belangen van de Nederlandse eigen woningbezitter, zowel collectief als individueel.
Vereniging van appartementseigenaren (VVE) – VVE betekent Vereniging van appartementseigenaren. Iedere appartementseigenaar is automatisch lid van de vereniging van eigenaren. De vereniging
behartigt de belangen van de gezamenlijke eigenaren. De vereniging voert het beheer over de financiën, gemeenschappelijke zaken en gedeelten.
Vereniging van Eigenaars (VvE) – Een vereniging van de eigenaren van de appartementsrechten van
de woningen die tot een appartementencomplex behoren. De vereniging van eigenaars zorgt voor
het regelen van het onderhoud van het appartementsgebouw en alle andere gemeenschappelijke
belangen van de eigenaren.
Verenigingenregister – Door elke Kamer van Koophandel en Fabrieken bij te houden register van alle
Verenigingen in haar ressort. Elke Vereniging is verplicht zich te laten inschrijven. Namen van bestuurders, de stichtingsakte, statuten, enzovoort dienen hiervoor te worden overgelegd.
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Verevening pensioenrechten bij scheiding – Verdeling van het tijdens je huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen in geval van scheiding. De ex-partner krijgt, tenzij je samen iets anders afspreekt,
de helft van het ouderpensioen dat je tijdens het huwelijk hebt opgebouwd.
Verfijnde opslagmethode – Opslagmethode waarbij de opslag voor de indirecte kosten is uitgesplitst
over afzonderlijke opslagen, waarbij de ene opslag gekoppeld kan zijn aan de grondstofkosten, de
andere aan de arbeidskosten en weer een andere aan de som van beide {Kostencalculatie}.
Vergaderen – Met anderen overleggen over onderwerpen om standpunten te vergaren, de stand van
zaken te bespreken of tot oplossingen van problemen te komen.
Vergadering van de vereniging van appartementseigenaren – Binnen de vereniging van appartementseigenaren heeft de vergadering van de vereniging van appartementseigenaren de hoogste
macht. Alle bevoegdheden die niet door de wet of de statuten aan een ander orgaan zijn opgedragen
komen toe aan de vergadering.
Vergelijkende prijzen – Prijzen die de aanbieder hanteert wanneer bij de consument het prijsbewustzijn zo laag is dat deze een lagere prijs nauwelijks als zodanig herkent. Dit geldt met name voor
weinig frequent gekochte artikelen. De aanbieder trekt dan een vergelijking tussen de oude en de
nieuwe prijs: 'nu voor 12,25 in plaats van voor 12,95'. We zien dit ook duidelijk bij de zogenoemde
van-voor-prijzen in de levensmiddelenbranche.
Vergelijkende producttest – Zie ‘Producttest’.
Vergelijkende reclame – Reclame voor een eigen product waarbij met name genoemde concurrerende producten worden vergeleken met het eigen product. Niet toegestaan, tenzij aan zeer strikte
voorwaarden wordt voldaan. Zie ‘Reclame’.
Vergelijkingen – Koeien en paarden als voorbeeld voor vergelijkingen. Stel een koe is € 8.000,- waard
en een paard is ook € 8.000,- waard dan noteren economen dat als volgt: een koe = € 8.000,-; een
paard = € 8.000,-. De conclusie: een koe = een paard is echter onjuist. De waarde van een koe is gelijk
aan de waarde van een paard, maar daarmee is een koe nog geen paard. Het is geen wiskundige
gelijkheid, maar een economische gelijkheid. Het zou dan ook beter zijn wanneer economen als symbool van gelijkwaardigheid niet het = teken zouden gebruiken, maar een pijltje. Het pijltje zou dan
inhouden dat de relatie niet omkeerbaar is: een koe => € 8.000, een paard => € 8.000, een koe <=>
een paard. Om deze reden zijn er in de bedrijfseconomie, maar ook in de algemene economie, veel
grootheden die synoniemen lijken, maar het niet zijn.
Vergelijkingstermijn – Bij de brandbedrijfsschadeverzekering wordt na een gedekte bedrijfsstagnatie
de omzet of productie die behaald is in de periode van stagnatie, vergeleken met die in de overeenkomstige periode in het aan de ramp voorafgaande jaar. Het verschil vormt het uitgangspunt voor de
schadeloosstelling. Zie ook ‘Bedrijfsschadeverzekering’.
Vergiftiging – Vergiftiging of intoxicatie is de toestand die ontstaat na het in- of opnemen van een
voldoende hoeveelheid van een vergif om symptomen te veroorzaken. Dit wordt bestudeerd in de
toxicologie. De dosis maakt het vergif. Men onderscheidt acute vergiftiging en chronische vergiftiging. Een andere indeling is opzettelijke vergiftiging en accidentele vergiftiging, hoewel de meeste
vergiftigingen onbedoeld zijn. Als de schadelijke stof ook weer vanzelf uit het lichaam verdwijnt (bijvoorbeeld nicotine) treden pas klachten op als de opname de uitscheiding voldoende overtreft om
boven de symptoomdrempel te komen. Als de opname de uitscheiding langdurig overtreft zal er cumulatie (stapeling) optreden.
Vergiftiging, Acute – Onder de term ‘vergiftiging’ verstaat men meestal een ‘acute’ vergiftiging,
wanneer de vergiftigingsverschijnselen optreden na één hoge dosis van een of meer stoffen. De stoffen hoeven op zich zelf niet giftig te zijn om een vergiftiging te veroorzaken. Het is de dosis die er toe
doet. Onder vergiften verstaat men dus stoffen die in een lage dosering ernstige verschijnselen veroorzaken. Keukenzout of coffeïne kunnen echter in een hoge dosering ook een acute vergiftiging
veroorzaken.
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Vergoeding – Het totale bedrag (of de waarde van een tegenprestatie) dat voor een levering of
dienst in rekening wordt gebracht, exclusief BTW. Als meer wordt voldaan dan in rekening is gebracht, wordt wat is voldaan aangemerkt als vergoeding.
Vergunning – Dit is de publiekrechtelijke aanduiding voor een beschikking van een bestuursorgaan
waarbij een bepaalde handeling wordt toegestaan. Zie ook ‘Bestuursorgaan’, ‘Publiekrecht’.
Vergunningplicht – Op grond van art. 10 van de Wet financiële dienstverlening is het verboden om in
of vanuit Nederland een financiële dienst te verlenen zonder te beschikken over een door de Autoriteit Financiële Markten afgegeven vergunning. Zie ook ‘Financiële dienst’, ‘Financiële dienstverlener’.
Verhaal (1) – Het vorderen van schadevergoeding op degene die aansprakelijk is voor de schade.
Verhaal (2) – Terugvordering van de door de verzekeraar uitgekeerde schadeloosstelling van degene
die verantwoordelijk is voor het ontstaan van de schade. Zie ook ‘Regresrecht’.
Verhaalsbijstand – Het verlenen van bijstand aan de benadeelde bij het uitoefenen van zijn recht op
schadeloosstelling op degene, die voor de schade aansprakelijk is. Verhaalsbijstand is een gebruikelijk onderdeel van de rechtsbijstandverzekering.
Verificatievergadering – Een vergadering bij een faillissement heet een verificatievergadering. Gedurende deze vergadering wordt de definitieve verdeling van de vorderingen op de boedel tussen de
schuldeisers vastgesteld.
Verjaring – Een zeker tijdsverloop waardoor bepaalde rechtsgevolgen ontstaan of verloren gaan.
Bijvoorbeeld de verjaring van een rechtsvordering tegen een verzekeraar tot het doen van een uitkering. Hiervoor bedraagt de verjaringstermijn ingevolge art. 7:942 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek
drie jaar.
Verjaringstermijn (1) – De in de meeste verzekeringspolissen opgenomen termijn waarna het recht
van de verzekerde op vergoeding van een onder de polis gedekte schade definitief vervalt. Deze termijn mag niet korter zijn dan een jaar. Wanneer er in de polis geen termijn wordt genoemd, verjaart
een vordering vijf jaar nadat deze opeisbaar is geworden.
Verjaringstermijn (2) – De wettelijk bepaalde termijn na afloop waarvan een recht hetzij ontstaat
hetzij verloren gaat. Zie ook ‘Verjaring’.
Verkeersregels – (Externe verslaggeving versus interne verslaggeving). Tegenstrijdige aanwijzingen
hoe je je dient te gedragen in het verkeer. ‘Rechts verkeer gaat voor.’ ‘Rechtdoorgaand verkeer gaat
voor afslaand verkeer.’ ‘Voorrangsweg gaat voor verkeer van rechts.’‘Voetgangers op de zebra gaan
voor’. Enzovoort. Toch kun je er mee leven, althans de meesten van ons, omdat je leert om te gaan
met tegenstrijdige regels. Bij elk tweetal regels kun je aangeven welk de voorkeur heeft boven de
ander. Ooit geprobeerd om een samenhangende prioriteitsstelling van verkeersregels te maken?
Hetzelfde geldt voor het opstellen van journaalposten en het bijhouden van een grootboek in de
boekhouding.
Verkiezingen – Het uitbrengen van stemmen door kiezers op kandidaten voor gekozen organen. Dit
kan op twee manieren: 1) directe verkiezingen : de burger kiest direct zijn afgevaardigde (zoals leden
van de Tweede Kamer, Provinciale Staten en Gemeenteraad); 2) indirecte verkiezingen: de burger
kiest direct afgevaardigden en die kiezen op hun beurt een ander orgaan (de leden van de Provinciale
Staten kiezen de leden van de Eerste Kamer).
Verkiezingsonderzoek – Onderzoek dat tot doel heeft de verkiezingsuitslag te voorspellen. Engelse
term: ‘Electoral poll’.
Verklaring van afstand – U kunt een verklaring van afstand opmaken voordat u een aannemer een
voorstel laat doen. Hierin kan bijvoorbeeld worden opgenomen dat u vooralsnog niet met een ander
zult onderhandelen en dat de aannemer geen vergoeding voor zijn rekenwerk vraagt.
Verklaring van eensluidendheid – Door middel van een verklaring van eensluidendheid geven partijen een verklaring dat zij akkoord gaan met de akte van scheiding en deling.
Verklaring van erfrecht – Aan de hand van een verklaring van erfrecht wordt een nalatenschap verdeeld. De verklaring van erfrecht wordt door de notaris afgegeven.
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Verkoop (1) – In z'n algemeenheid: afsluiten van een ruiltransactie. In marketing: een onderdeel van
het marketing instrument promotie, nl. de persoonlijke verkoop (verkoop door winkelpersoneel en
vertegenwoordigers).
Verkoop (2) – 1) Het aanbieden van een product aan een klant. 2) Onderdeel van het bedrijfsproces
waarin het verkopen van de producten centraal staat. 3) Onderdeel van het bedrijfsproces waarin de
marketing en het verkopen van de producten centraal staan (verkoop staat dan naast productie).
Verkoopanalyse – Onderzoek op basis van verkoopgegevens. Is uiteraard desk research. Engelse
term: `Sales analysis’.
Verkoopargument – Zie ‘Unique Selling Proposition (U.S.P.)’.
Verkoopbudget – Dat deel van het marketingbudget dat bestemd is voor de verkooporganisatie ter
vervulling van de opgedragen taak.
Verkoopconcept – Eng.: Selling concept. Ondernerningsdenken waarbij men ervan uitgaat dat een
consument alleen koopt als hij een bepaalde behoefte heeft, en dat deze behoefte kan worden gestimuleerd. Producten worden niet gekocht maar verkocht, als de onderneming maar een goed verkoopapparaat heeft en sterke druk uitoefent.
Verkoopdoelstelling – Gewenste eindsituatie die kan worden nagestreefd met het instrument verkoop, bijvoorbeeld: 1) X nieuwe klanten bezocht; 2) X nieuwe orders afgesloten; 3) X nieuwe displays
geplaatst; 4) X procent de verkoopkosten omlaag, enzovoort.
Verkoopdruk – Prijsverlagende invloed als gevolg van het ter verkoop aanbieden.
Verkoopkeuring – Een verkoopkeuring geeft een objectief bouwkundig beeld van de woning die u
wilt verkopen. Een potentiële koper van deze woning kan vertrouwen op het door een onafhankelijk
keuringsbureau opgestelde rapport en sneller de beslissing voor de aankoop nemen. Als verkoper
heeft u volgens artikel 17 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek een informatieplicht en met deze keuring voldoet u daar ruimschoots aan.
Verkoopkosten – 1) Werkelijke kosten voor de verkoop van de afzet [euro/periode] {Interne Verslaggeving}. Zie ook: bedrijfseconomische-modellen.nl, {Externe Verslaggeving}. Zie ook: bedrijfseconomische-modellen.nl en model F, model H en model J). 2) Toegestane kosten voor de verkoop van de
afzet [euro/periode] {Bedrijfsadministratie}. 3) Werkelijke kosten voor de marketing en verkoop van
de afzet [euro/periode] (Marketing). 4) Som van de toegestane algemene kosten, marketingkosten
en verkoopkosten [euro/periode] {Kostencalculatie}. 5) Misconcepties: som van de werkelijke algemene kosten, marketingkosten en verkoopkosten [euro/periode]; toegestane kosten voor de marketing en verkoop van de afzet [euro/periode].
Verkoopleider – Zie ‘Salesmanager’.
Verkooporganisatie – De verkooporganisatie staat onder de verkoopleider (sales manager) en kent
een indeling van verkopers naar: 1) regio: zoveel mogelijk aansluitend bij CEBUCO- of Nielsengebieden in verband met de beschikbaarheid van economische en demografische achtergrondgegevens; 2)
product: afhankelijk van de uiteenlopende specialistische kennis die de verschillende producten vragen; 3) afnemer of branche: de relatie verkoper/klant wordt hierdoor bevorderd. Vaak zien we ook
dat de verkoopleider zelf de 'grote' klanten bezoekt.
Verkooporganisatievormen – Er worden 3 basis structuren van de verkoopafdeling onderscheiden:
1) indeling naar regio's 2) indeling naar artikelen 3) indeling naar klantencategorieën.
Verkooporiëntatie – De ondernemingsfilosofie dat de onderneming niet moet maken wat klanten
willen maar dat klanten gestimuleerd moeten worden te kopen wat de onderneming heeft gemaakt.
Het product, niet de markt vormt het uitgangspunt voor het ondernemingshandelen.
Verkoopplan – Van tevoren opgestelde jaarlijkse omzetprognose van de verkoop per rayon naar
product of productgroep en naar klant. In principe wordt dit plan door de verkoper zelf opgesteld; hij
kent immers zijn rayon het best. Op basis van dit door de verkoopleiding goedgekeurde plan werkt
de verkoper. Afwijkingen tussen plan en werkelijkheid vormen de basis van gesprekken tussen verkoopleiding en verkopers.
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Verkoopplanning – Evenals elke planning bestaat dit uit een aantal onderdelen, te weten: de doelstelling, de uitvoeringswijze (aantal mensen, taken enzovoort) en controlewijze. Engelse term: `Sales
planning’.
Verkooppresentatie – Presentatie van een aantal voor de klant van belang zijnde argumenten om
het product te gaan kopen. Enkele elementen zijn: 1) wat de opbouw betreft rekening houden met
de hiërarchische opbouw van het communicatieproces; 2) de klant een duidelijk eigen idee laten
krijgen van de voordelen van het aangeboden product; 3) de belangrijkste voordelen van het product
het eerst noemen; 4) zelf de minder sterke kanten van het product naar voren brengen; de klant
krijgt ze toch wel te horen; 5) zoveel mogelijk conclusies trekken en de klant vragen daarmee in te
stemmen.
Verkoopprijs – 1) Bedrag per eenheid dat de verkoper vraagt als tegenprestatie voor de levering van
een product [euro/stuk; euro/kg.; euro/liter; euro/uur; et cetera, maar nooit euro]. Synoniemen:
prijs, consumentenprijs of gewenste verkoopprijs. Kijk voor een toelichting bij: opbouw verkoopprijs
bij bedrijfseconomische-modellen.nl. 2) Bedrag per eenheid dat de koper en verkoper daadwerkelijk
zijn overeengekomen als betaling voor een product. [euro/stuk; euro/kg.; euro/liter; euro/uur; et
cetera, maar nooit euro].
Verkoopproces – Aantal op elkaar volgende stappen, waarin het eigenlijke verkopen uiteenvalt: 1)
het opsporen en selecteren van potentiële klanten; 2) de voorbereiding; 3) de opening van het verkoopgesprek; 4) technieken van verkoop; 5) de verkooppresentatie; 6) het ingaan op bezwaren; 7)
het afsluiten van de order.
Verkoopprognose – Schatting van de omzet in een komende periode, meestal op basis van historische cijfers en gekoppeld aan nieuwe feiten, naar rayon, klant en product.
Verkoopresultaat – Het verschil tussen de omzet (dus de afzet tegen de verkoopprijs) en de afzet
tegen de commerciële kostprijs. Het is het resultaat dat een bedrijf zou kunnen behalen als alles volgens de vooraf vastgestelde normen verloopt, dus als er geen positieve of negatieve budgetresultaten zouden zijn. Het voorcalculatorische en het nacalculatorische verkoopresultaat kunnen van elkaar afwijken door verschillen in verkoopprijs en/of afzet.
Verkoopretouren – Goederen die van de klant worden terugontvangen en waarvoor die klant een
creditnota ontvangt.
Verkooptaken – Zie ‘Orderverkrijging’.
Verkoopwaarde – 1) De totale omvang van de waarde van de verkochte eenheden: afzet x verkoopprijs [stuks per periode x euro per stuk = euro per periode]. 2) De verkoopprijs van een gebouw of
machine in de staat waarin het verkeert [euro per stuk]. De verkoopwaarde kan vastgesteld zijn op
basis van een schatting of op basis van een gerealiseerde verkooptransactie. 3) De schatting van de
waarde van voorraden handelsgoederen of effecten op basis van de prijs die actueel is in het handelsverkeer. 4) De schatting van de waarde van effecten of opties op basis van hun beurskoers.
Verkopen – 1) Aantal verkochte eenheden in een periode [stuks/periode]. Synoniem: afzet. 2) Waarde van de verkochte eenheden in een periode [euro/periode]. Synoniem: omzet. 3) Het aanbieden
van producten aan de potentiële afnemers.
Verkopersmarkt (1) – Eng.: ‘Sellers market’. Markt waarin de condities gunstig zijn voor de aanbieder
omdat de vraag het aanbod overtreft. Zie ook ‘Kopersmarkt’.
Verkopersmarkt (2) – Van een verkopersmarkt is sprake als er een relatief grote vraag naar woningen is tegen een relatief gering aanbod. In deze markt ziet men over het algemeen stijgende prijzen.
Huiseigenaren die op zoek zijn naar een nieuwe woning, doen er in deze markt vaak verstandig aan
om eerst te kopen en daarna pas te verkopen.
Verkrijgbaarheid – Doelstelling van het instrument distributie. Deze heeft twee aspecten: 1) kwantitatief: het realiseren van een bepaalde distributie-intensiteit; 2) kwalitatief: het realiseren van een
bepaalde kwaliteit van de ingeschakelde winkels (toegevoegde waarde, aansluiting doelmarkten,
samenwerking). Er bestaan veel termen om deze verkrijgbaarheid kwantitatief of kwalitatief aan te
geven, zoals: a) de numerieke distributie of distributie-intensiteit (zie aldaar). Dit wordt ook wel afUitgeverij Streutker
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zetspreiding, marktspreiding of ongewogen distributie(spreiding) genoemd; b) de gewogen distributie (zie aldaar), ook wel effectieve distributie of marktbereik genoemd; c) de selectie-indicator
(zie aldaar), ofte wel de grootte-indicator of het relatieve marktbereik; d) het gemiddeld omzetaandeel (zie aldaar).
Verkrijgingskosten – Verkrijgingskosten zijn de totale kosten van het verkrijgen van een woning,
buiten aankoopprijs komen daar nog allerlei andere kosten bij. U kunt hierbij denken aan de kosten
van verhuizing, kosten voor aanleg van een tuin en verbouwing en verbetering van de woning.
Verkrijgingsprijs – 1) Bedrag per aandeel dat een NV betaald heeft bij de inkoop van eigen aandelen
[euro/aandeel] {Externe Verslaggeving}. In principe zou de onderneming deze eigen aandelen in
mindering kunnen brengen op het geplaatste aandelenvermogen, maar vooral als de onderneming
van plan is om later de aandelen in omloop te brengen, dan wil de wetgever dat dit tot uitdrukking
komt in de toelichting op de balans. Deze eigen aandelen moeten dus een aparte vermelding krijgen
hoe zij in mindering komen op het eigen vermogen en wel voor het bedrag dat de NV heeft betaald
voor die eigen aandelen. 2) Bedrag per aandeel dat een NV betaald voor deelname in een andere
onderneming [euro/aandeel]. Synoniem: verwervingsprijs. 3) Bedrag dat een bedrijf betaalt om een
bedrijf op te kopen en dat te splitsen is in een deel nettovermogenswaarde van de activa en goodwill
[euro/bedrijf]. 4) Bedrag dat een bedrijf betaalt aan goodwill om een bedrijf op te kopen [euro/bedrijf]. Synoniem: prijs of aanschafprijs
Verleggingsregeling – De hoofdregel is: degene die de goederen levert of de diensten verleent, is
belastingplichtig voor de BTW. Er bestaan uitzonderingen op deze hoofdregel. Soms is niet degene
die de goederen levert of de diensten verleent BTW verschuldigd, maar degene die de goederen of
diensten afneemt. De BTW-verschuldigdheid van de leverancier is verlegd naar de afnemer. Dat betekent dat de afnemer de verschuldigde BTW op zijn aangifte Omzetbelasting invult.
Verlengingsprovisie – Zie ‘Provisie’.
Verlengingsvoorstel – U ontvangt minimaal een maand voor het eindigen van de rentevastperiode
een verlengingsvoorstel van uw hypotheekverstrekker. Hierin staan de rentepercentages van de diverse rentevastperiodes.
Verlengstukwinst – Deel van de winst van een coöperatie die toegerekend kan worden aan de activiteiten van de leden. In feite zijn het de opportunity kosten van de arbeid die de leden van de coöperatie leveren. Het andere deel van de winst heet verzelfstandigde winst en is fiscaal onderhevig aan
de vennootschapsbelasting [euro/periode].
Verlies – 1) Bedrijfsresultaat dat ontstaat als de kosten hoger zijn dan de opbrengsten, [euro per
periode]. 2) Bedrijfsresultaat bij een handelsonderneming dat ontstaat als de kosten hoger zijn dan
de brutowinst [euro per periode]. 3) Resultaat als een product tegen een lagere prijs verkocht wordt
dan de kostprijs [euro per stuk]. 4) Waardedaling op een van de activa als de onderneming een herwaardering toepast, omdat de inkoopprijs of aanschafprijs gedaald is [euro per stuk]. 5) Nadelig resultaat op een afdeling of productiecentrum [euro per periode]. 6) Nadelig resultaat op een project
of incidentele transactie [euro]. 7) Nadelig resultaat als de overheid een project of stuk grond voor
een lagere prijs verkoopt dan nodig is om de inkoopprijs plus de onderhoudskosten plus de bewerkingskosten te dekken. (Bv.: De gemeente Kaag en Braassem moet 44,5 miljoen euro op het project
Braassemeerland afboeken. Dat bedrag is opgebouwd uit verminderde waarde van de grond, geld
dat al is uitgegeven aan de infrastructuur en aan de voor het gebied gemaakte plannen). 8) Misconceptie: tekort dat verschijnt in het jaarverslag van een overheidsinstelling als de uitgaven groter zijn
dat de inkomsten. Uitgaven hoeven geen kosten te zijn en inkomsten hoeven geen opbrengsten te
zijn. 9) Misconceptie: tekort dat ontstaat als de uitgaven voor een project of stuk grond groter zijn
dan de inkomsten eruit. Bijvoorbeeld een gemeente koopt een stuk grond en maakt het bouwrijp,
maar kan in het lopende boekjaar geen projectontwikkelaar vinden om de grond te kopen. In feite is
het dan een investering.
Verlies- en winstrekening – Ook ‘Resultatenrekening’ of ‘V-en W –rekening’. Overzicht van de behaalde opbrengsten en de gemaakte kosten gedurende een bepaalde periode (meestal een jaar). Het
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verschil tussen opbrengsten en kosten is het nettoresultaat of het bedrijfsresultaat; het geeft aan
waarmee het eigen vermogen van de onderneming gedurende de betreffende periode is toe- of afgenomen. Uit de verlies- en winstrekening blijkt verder of mutaties van het eigen vermogen voortkomen uit eenmalige toevallige baten of lasten die niets te maken hebben met een normale bedrijfsuitoefening. Zie ook ‘Jaarrekening’, ‘Resultatenrekening’.
Verlof – Als je verlof opneemt kan dit effect hebben op je pensioen.
Vermenigvuldigingsregel van kansen – Deze regel wordt gebruikt, als men de kans wil bepalen van
meerdere van elkaar onafhankelijke gebeurtenissen (= en/en-gebeurtenissen). De kans dat men met
een munt en de eerste keer en de tweede keer kop gooit, is 0,50 × 0,50 = 0,25.
Verminderingsregel – Clausule die opgenomen is in beursbrandpolissen en die bepaalt dat het chronologische beginsel wordt uitgeschakeld. Wanneer meer verzekeringen tegelijkertijd dekking verlenen tegen hetzelfde risico en hetzelfde risico-object, en het totaal van de verzekerde sommen de
werkelijke waarde van het risico-object overschrijden, worden de verzekerde bedragen van die verzekeringen verlaagd volgens de formule: '(verzekerd bedrag : totaal verzekerd bedrag) x de werkelijke waarde van het object'. Vervolgens deelt iedere verzekeraar in de schade naar de verhouding
waarin de verschillende bedragen tot elkaar staan. Zie ook ‘Gemeenschapsclausule’.
Vermissingsclausule – Zie ‘Misplacementclausule’.
Vermiste Auto Register (VAR) – Wanneer een auto of motorrijwiel gestolen is kan hiervan opgave
gedaan worden aan het VAR. Auto's of motorrijwielen die elders onder verdachte omstandigheden
worden aangetroffen of gesignaleerd kunnen op deze wijze sneller worden geïdentificeerd en worden opgespoord. Een van de belangrijkste middelen is de snelheid, waarmee informatie aan alle instanties, die aan de opsporing kunnen medewerken, ter beschikking wordt gesteld.
Vermoedelijke insolventie – Zie ‘Insolventie’.
Vermogen (1) – 1) Het totaal van de posten aan de creditzijde van de balans, opgebouwd uit eigen
vermogen en vreemd vermogen [alle posten zijn uitgedrukt in euro] {Interne Verslaggeving en Externe Verslaggeving} (tegenhanger van kapitaal). 2) Het eigen vermogen in een niet-commerciële organisatie (Kameraalstijl). 3) De persoonlijke financiële middelen waar iemand over beschikken kan
(Volksmond). Meestal is dit vermogen niet opgebouwd uit een banktegoed, maar uit beleggingen.
Pensioenaanspraken vallen doorgaans niet onder deze interpretatie van vermogen. 4) De waarde van
alle eigendommen waar iemand over beschikt, verminderd met de waarde van de schulden of verplichtingen. {Juridische term} [euro]. 5) Alle eigendommen waar iemand over beschikt minus de
schulden of verplichtingen die iemand heeft {Juridische term} [in natura] . Bij trouwen op huwelijkse
voorwaarden of bij het afsluiten van een samenlevingsovereenkomst kan iedere partner een eigen
vermogen vaststellen, maar dat vermogen omvat een opsomming van de goederen (en eventueel de
giro- en kassaldi) die eigendom blijven van elk van de partijen. Bij faillissement wordt er beslag gelegd op het vermogen van iemand, maar de facto wordt er beslag gelegd op alle zaken waarvan juridisch gezien het eigendomsrecht ligt bij degene die failliet gaat. 6) Alle eigendommen van waarde
(spaartegoeden, effecten en onroerende goederen) waar iemand over beschikt. Op bijgaand formulier van de Rechtbank in het kader van bewindvoering, is te zien dat dit zelfs nog berekend moet
worden los van de minder waardevolle goederen en de schulden.
Vermogen (2) – Voor de financiering van de onderneming aangewende geldmiddelen, hetzij eigen
middelen (eigen vermogen), hetzij geleende middelen (vreemd vermogen). Het geheel van de verschillende vermogensbestanddelen noemt men de financieringsstructuur. Zie ook ‘Balans’.
Vermogensbehoefte – Het bedrag aan vermogen dat nodig is om alle activa te financieren. Voor een
deel vindt die financiering plaats door krediet van leveranciers en andere schuldeisers. Dan vindt
financiering met geïnduceerd vermogen plaats. Voor een ander deel moet een actief financieringsbeleid plaatsvinden om aandeelhouders, banken of derden bereid te vinden deel te nemen in eigen of
vreemd vermogen. In dat geval is sprake van autonoom vermogen {Financiering}. Synoniemen: werkzaam vermogen.
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Vermogensbelasting – In het oude belastingstelsel werd er een vermogensbelasting geheven, dit is
nu vervangen door de vermogensrendementsheffing.
Vermogenskosten – 1) De som van interest vreemd vermogen en het vereiste rendement op het
eigen vermogen. Voor de constatering van waardecreatie (EVA) is van essentieel belang dat de nettowinst gecorrigeerd is voor dit vereiste rendement op het eigen vermogen. 2) Een bedrag aan standaardkosten dat berekend wordt door het hele vermogen van een onderneming te vermenigvuldigen
met een rendementseis (c.q. vermogenskostenvoet). Synoniemen: interestkosten volgens de kostencalculatie en berekende interest volgens de bedrijfsadministratie.
Vermogenskostenvoet – De rendementseis die de bedrijfsleiding stelt ten aanzien van het totale
vermogen. Dus het rentepercentage dat de bedrijfsleiding gebruikt om een redelijke vergoeding voor
het totale vermogen van de onderneming vast te stellen. Dit rentepercentage werkt goed zolang de
interest op het vreemde vermogen lager is dan de rendementseis. Anders schiet de onderneming er
bij in.
Vermogensmarkt – 1) De combinatie van geldmarkt en kapitaalmarkt {Monetaire Economie}. 2) Het
geheel van financiële markten en financiële instellingen. Zij omvat de markt voor kort vreemd vermogen (de geldmarkt) en de markt voor lang vermogen (de markt voor middellang krediet en de
kapitaalmarkt). De kapitaalmarkt omvat hier vraag en aanbod van krediet langer dan 10 jaar en vraag
en aanbod van aandelenvermogen {Financiering}.
Vermogensrecht – Als objectief recht omvat het rechtsgebied van het vermogensrecht het privaatrecht het geheel van bepalingen dat betrekking heeft op vermogensbestanddelen. Twee grote gebieden in het vermogensrecht zijn het goederenrecht en het verbintenissenrecht. Met het vermogensrecht als rechtsgebied moet niet verward worden de betekenis die een vermogensrecht heeft in het
goederenrecht. Daar is een vermogensrecht een subjectief recht op een niet-stoffelijk goed. Het
vermogensrecht geeft onder meer regels voor het verkrijgen van eigendom (bijvoorbeeld het verkrijgen van de eigendom van een woonhuis door middel van een notariële akte en inschrijving in de
registers van het Kadaster), maar ook de regels voor het aangaan van schulden (het sluiten van een
koopovereenkomst bijvoorbeeld).
Vermogensrendementsheffing – Vermogensrendementsheffing is verschuldigd over de in box 3 vallende bezittingen zoals spaargeld en beleggingen. De vermogensrendementsheffing bedraagt 1,2%.
Deze heffing is gebaseerd op een fictief rendement van 4% over het vermogen waarover vervolgens
30% belasting betaald moet worden, wat gecombineerd neer komt op 1,2%.
Vermogensschade (zuivere) – Iedere door een schadegebeurtenis veroorzaakte, en in geld uit te
drukken achteruitgang van het vermogen. Men onderscheidt drie vormen van vermogensschade,
namelijk: materiële schade en de daaruit voortvloeiende gevolgschade, persoonsschade (dood of
letsel) en de daaruit voortvloeiende gevolgschade en tenslotte de zogenaamde "zuivere vermogensschade", waarvan sprake is als er vermogensschade is ontstaan zonder dat er materiële- of persoonschade is opgetreden.
Vermogensvergelijking – Het berekenen van de nettowinst over een periode door vergelijking van
het eigen vermogen aan het begin en aan het eind van die periode.
Vermogensverwerving – Aantrekken van vermogen om te kunnen investeren. Synoniem: financiering.
Vernietiging – Met terugwerkende kracht onthouden van het beoogde rechtsgevolg aan een rechtshandeling (overeenkomst) door een eenzijdige tot de andere partij gerichte verklaring of door een
rechterlijke uitspraak.
Vernieuwingsgerichtheid / innovativiteit – In sommige banen is het belangrijk dat je voortdurend
bezig bent met vernieuwingen. Als sales manager of productmanager kun je je bijvoorbeeld niet veroorloven om achterover te leunen en alles bij het oude te laten. Het bedrijf waar je voor werkt kan
de concurrentie alleen voorblijven als het steeds weer met het nieuwste van het nieuwste komt.
Daar kun jij een belangrijke rol in spelen.
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Vernieuwingsinzicht - Kansen zien in nieuwe ontwikkelingen en inzicht hebben in de toekomstige
wensen en behoeften van anderen.
Verpakking – De verpakking speelt tegenwoordig een belangrijke rol; ze omvat veel meer dan bescherming van het product. Andere functies van de verpakking zijn: gebruiksgemak, opvallendheid,
herkenbaarheid, emotional appeal, informatiebron, vergemakkelijken van vervoer, een communicatieve en een transportfunctie, opslag en handling in de handel. Zie ook ‘Product’.
Verpakking – De verpakking van een product heeft een aantal functies onder andere een beschermende, een communicatieve en een transportfunctie.
Verpakkingenadministratie – Elke producent of importeur die verpakkingen op de Nederlandse
markt brengt, moet kunnen aantonen hoeveel verpakkingen, van welke verpakkingsmaterialen dat
zijn. Wie onder de 50.000 kilogram aan verpakkingen op de markt brengt, moet dat kunnen aantonen. Wie daarboven zit en een opgaaf en aangifte moet doen, dient de juiste kilogrammen op te
geven. Ook wie net onder de drempel zit, dient dat aan te kunnen tonen. Het Afvalfonds Verpakkingen is bevoegd aangiften en andere verstrekte gegevens te (laten) controleren. Wilt u uw verpakkingenadministratie en verplichtingen aan het Afvalfonds Verpakkingen laten beheren door een derde,
bijvoorbeeld door een advies- en/of administratiekantoor? Dan is het mogelijk om deze derde daartoe te machtigen. U kunt de derde uw verpakkingenadministratie laten uitvoeren, maar ook het voldoen van facturen kunt aan deze derde overlaten. Let op, u blijft als producent/importeur te allen
tijde zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Afvalbeheersbijdrageovereenkomst en het beleid van Stichting Afvalfonds Verpakkingen. Het verlenen van
een machtiging ontslaat u dus niet van deze verplichtingen. De twee hoofdelementen van een verpakkingenadministratie zijn: a) de materiaalsoort(en) van de verpakkingen en b) het gewicht van de
verpakkingen, per materiaalsoort. Wanneer u zich aanmeldt bij het Afvalfonds Verpakkingen doet u
een schatting van de hoeveelheid verpakkingen die de onderneming in het jaar (of de jaren) waarover u aangifte doet op de markt brengt of heeft gebracht. Deze schatting is de basis voor de voorlopige Afvalbeheersbijdrage. De onderneming doet jaarlijks voor 1 april aangifte van het daadwerkelijk
aantal kilogram verpakkingen dat op de markt is gebracht. Op basis van deze jaarlijkse aangiften stelt
het Afvalfonds Verpakkingen de voorlopige Afvalbeheersbijdrage voor het lopende jaar vast. De
voorlopige betalingen worden verrekend met de aangifte: heeft u te veel betaald, dan volgt een
creditfactuur. Heeft u te weinig betaald, dan volgt een aanvullende factuur. U kunt over eventuele
wijzigingen in uw opgaaf of aangifte ook zelf een correctieopgaaf doen.
Verpanding – Verpanding is het overdragen van een recht aan een ander door middel van een verpandingsakte. Dit kunnen de rechten van een levensverzekering of subsidie zijn. In veel gevallen
wordt de verpanding van een levensverzekering opgenomen in de hypotheekakte en is een aparte
onderhandse akte niet nodig.
Verpandingsclausule (1) – Clausule in gebruik bij de brandverzekering tot regeling van de rechten
van degene aan wie de verzekerde roerende zaken tot zekerheid van zijn vordering op de verzekerde
verpand zijn. Houdt meestal in dat de verzekeraar op zich neemt eventuele door hem aan de verzekerde verschuldigde schadepenningen aan de schuldeiser te zullen uitbetalen.
Verplaatsingsclausule (2) – Clausule in gebruik bij de brandverzekering voor machines. Zij geeft de
verzekerde de vrijheid de verzekerde machines te verplaatsen binnen zijn bedrijf, zonder daarvan
steeds aan de verzekeraar kennis te hoeven geven.
Verplicht eigen risico – Het gedeelte van de schade dat, volgens de polisvoorwaarden, voor rekening
van de verzekerde zelf komt en dat door de verzekeraar verplicht wordt gesteld. Vaak is het mogelijk
dat de verzekeringnemer daarboven nog een hoger eigen risico kan kiezen tegen het genot van een
premiekorting.
Verplichte aansprakelijkheidsverzekering – Aansprakelijkheidsverzekeringen die bij wet verplicht
afgesloten moeten worden (waaronder de aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen en het
vervoer van gevaarlijke stoffen op grond van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen;
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de aansprakelijkheidsverzekering voor de jacht op grond van de Jachtwet; de aansprakelijkheid inzake atoomrisico's op grond van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Kernenergie).
Verrekenbeding – In een verrekenbeding wordt vastgelegd welke inkomsten of waarden verrekend
zullen worden door de echtgenoten. Dit beding wordt opgenomen in huwelijkse voorwaarden.
Verschijningsinterval – Tijdsbestek tussen de nummers van een periodiek. We kennen weekuitgaven, maanduitgaven, kwartaaluitgaven en jaaruitgaven.
Verschuiving vraagcurve (1) – De vraagcurve gaat er vanuit dat alle vraagbeïnvloedende factoren
anders dan de prijs constant blijven. Wordt aan deze zogeheten ceteris-paribus-clausule niet voldaan
(bijvoorbeeld stijging nationaal inkomen bevolkingsgroei, etc.) dan verschuift de curve. Staat tegenover verschuivingen van de vraagcurve.
Verschuiving vraagcurve (2) – De vraag functie is in feite een momentopname. Door veranderingen
in de markt (sterke prijsverandering door een concurrent) of door een wijziging in de voorkeuren van
consumenten kan de vraagcurve naar links of rechts verschuiven of van helling veranderen. Bij dezelfde prijs als voorheen is dan de gevraagde hoeveelheid anders; ook de prijselasticiteit van de vraag
is dan veranderd.
Versmarkt – Supermarktachtige winkel, gespecialiseerd in dagverse producten.
Verspilling – De kosten die niet noodzakelijk zijn om de productie uit te voeren. De werkelijke kosten
die een ondernemer maakt, vallen dus uiteen in toegestane kosten en verspilling. Om vast te stellen
wat noodzakelijk is, moet de ondernemer redeneren vanuit het perspectief van concurrenten, die op
de markt zijn of komen. Zij zullen trachten hun prijs laag te houden, en om dat te bereiken zullen zij
proberen hun kosten te minimaliseren. Wat de concurrenten onvermijdelijk aan kosten zullen hebben, is de norm voor de ondernemer.
Versterking – Zie ‘Reinforcement’.
Verstikkingsschadeverzekering – Verzekering van schade of verlies doordat de verzekerde dieren
(alleen pluimvee en varkens) om het leven komen door verstikking als gevolg van het disfunctioneren
van de klimaatregelingsapparatuur in de stallen waarin de dieren gehuisvest zijn.
Vertaal deze pagina – [Vertaal deze pagina] is de link naar de Google vertaal service in Google vertalen. De functie maakt deel uit van de zogenaamde Google language tools. De "Vertaal deze pagina"
link wordt getoond wanneer je bijvoorbeeld in Google Nederland of in Google Belgie een Engels resultaat krijgt in plaats van een Nederlands resultaat. Wanneer je er op klikt wordt de vertaalde pagina getoond met een bovenbalk van Google. In deze balk kun je onder andere kiezen in welke talen je
de pagina vertaald wilt hebben. Ook kun je een URL invullen van eventueel een andere pagina die je
wilt vertalen. Als extra optie kun je ook nog alleen de navigatieknoppen vertalen. Zie voor meer info
ook Google vertalen en Google language tools.
Vertegenwoordiger – Verkoper die in dienst is van een onderneming en voor deze producten of
diensten moet verkopen. Vergoeding of vast salaris of provisie of een combinatie van beiden. Engelse
term: ‘Sales representative’ of ‘Representative’. Zie ‘Handelsreiziger’.
Vertegenwoordigerspromotions – Zie ‘Indeling sales promotion’.
Vertekening – Zie ‘Bias’.
Verticaal geïntegreerd distributiekanaal – Distributiekanaal waarbij de verschillende schakels in
handen zijn van een onderneming.
Verticaal marketingsysteem – Indirect distributiesysteem waarbij een producent is aangewezen op
tussenschakels in de distributie. Omdat tussenschakels meestal zelfstandige ondernemingen zijn, is
een goede samenwerking en coördinatie tussen de producent en de diverse schakels en tussen de
diverse schakels onderling niet gewaarborgd. Er zijn veel tegenstellingen tussen de schakels onderling. Pas als er sprake is van een goede coördinatie en samenwerking tussen alle betrokkenen, spreken we van een verticaal marketingsysteem. We kennen verschillende typen van verticale marketingsystemen, zoals: het geïntegreerde verticale marketing systeem (ook ‘Geïntegreerd verticaal distributiekanaal’), het contractuele verticale marketing systeem en het verticale marketingsysteem op basis
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van macht (zie ook ‘Channel captain’). De samenwerking kan gebaseerd zijn op: 1) eigendomsrelatie
2) contractrelatie 3) machtsrelatie.
Verticale afspraken – Dit zijn afspraken tussen ondernemingen die niet met elkaar in concurrentie
staan, bijvoorbeeld een leverancier en zijn distributeurs. Voorbeelden van deze afspraken zijn bindende verkoopprijzen en absolute gebiedsbescherming voor distributeurs. Dergelijke verticale afspraken beperken de onderlinge concurrentie tussen de distributeurs van bepaalde producten,
waardoor de stimulans tot efficiëntie in de distributie kan afnemen met als gevolg dat prijzen hoger
zijn dan noodzakelijk.
Verticale concurrentie – Rivaliteit tussen ondernemingen die in opeenvolgende fasen van de bedrijfskolom opereren.
Verticale integratie – Zie ‘Ondernemingsgroeistrategieën’.
Verticale overeenkomsten – Overeenkomsten tussen producenten en distributiebedrijven. In de
mededingingsregels van de Europese Gemeenschap ligt een duidelijk verbod verankerd om overeenkomsten af te sluiten die tot gevolg hebben dat de concurrentie wordt vervalst en de handel tussen
de lidstaten ongunstig wordt beïnvloed.
Verticale portal – Een verticale portaal is een portaal/startpunt die zich richt op een enkel onderwerp of niche binnen een markt. Het voordeel hiervan is dat links met betrekking tot zo een onderwerp, verzameld is binnen een enkele website. De kans op hoog kwalitatieve links wordt hiermee
verhoogd. Naast een verticale portaal bestaat er ook de horizontale portaal, zoals zoekmachines.
Verticale prijsbinding – Bij verticale prijsbinding legt de fabrikant aan de detaillist een vaste verkoopprijs of een minimum verkoopprijs op. Er is sprake van individuele verticale prijsbinding, als een
fabrikant eenzijdig een vaste of minimum consumentenprijs aan zijn afnemers oplegt. Als meer fabrikanten van een artikel gezamenlijk een vaste verkoopprijs afspreken, spreekt men van collectieve
verticale prijsbinding. Zie ook ‘Strategische prijsbeslissingen’.
Verticale promotion – Promotie gericht op verhoging van de koopintensiteit, gebruiksintensiteit,
koopfrequentie of gebruiksfrequentie bij bestaande gebruikers. Zie ook ‘Dieptepromotie’, ‘Indeling
sales promotion’.
Verticale samenwerkingsovereenkomst – Dit is een overeenkomsten of onderling afgestemde feitelijke gedraging tussen twee of meer ondernemingen. Iedere onderneming is met het oog op de toepassing van de overeenkomst in een verschillend economisch stadium werkzaam met betrekking tot
de levering, de koop van goederen voor de verkoop of de verwerking of de verkoop van diensten. In
de overeenkomst worden de voorwaarden vastgesteld waaronder de partijen bepaalde goederen of
diensten kunnen kopen, verkopen of doorverkopen. In de onderhavige richtsnoeren worden de beginselen voor de toetsing van verticale overeenkomsten uiteengezet, teneinde na te gaan of deze de
mededinging tussen lidstaten negatief beïnvloeden.
Verticale vorm – Presentatievorm waarbij de bij de scontrovorm naast elkaar geplaatste overzichten
onder elkaar worden gezet.
Vertragingsclausule – Bij de transportverzekering van bederfelijke zaken gebruikte clausule op grond
waarvan bederfschade ten laste van de verzekeraars komt indien de reis van het vervoermiddel, door
materiële beschadiging van het vervoermiddel als gevolg van een in de clausule genoemd evenement, ten minste gedurende de in de clausule genoemde tijdsduur is vertraagd. Vertragingsschade
Vertragingsrente – Vertragingsrente kan in rekening worden gebracht door de bouwer als u bouwtermijnen te laat betaalt.
Vertrekkentarief – Zie ‘Glasverzekering’.
Vervaldag – De datum waarop de premie van een verzekering betaald moet worden (premievervaldatum) of waarop de verzekeringsovereenkomst eindigt en eventueel opnieuw ingaat (de contractsvervaldag).
Vervaldatum – Datum waarop een premietermijn moet worden betaald respectievelijk waarop een
contract wordt beëindigd of continuatie ervan plaatsvindt.
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Vervangingsaankoop – De aankoop ter vervanging van het huidige (technisch, economisch of modisch) versleten duurzaam consumptiegoed. Staat tegenover initiële aankoop. Engels term: ‘Replacement purchase’. Zie ook ‘Initiële aankoop’, ‘Additionele aankoop’.
Vervangingskostenclausule – Uitsluiting op aansprakelijkheidsverzekeringen, waardoor van de verzekeringsdekking wordt uitgesloten, schade aan of waardevermindering van geleverde zaken, waaronder begrepen de kosten van herstel of vervanging van die zaken alsmede de kosten in verband met
het geheel of gedeeltelijk opnieuw verrichten van door of namens de verzekerde uitgevoerde werkzaamheden.
Vervangingsvraag – De vraag van `bezitters' van een duurzaam consumptiegoed of investeringsgoed
die - na buitengebruikstelling van het oude exemplaar - weer tot de aanschaf van een nieuw exemplaar (een soortgelijk product) overgaan. Zie ook ‘Remplace-vraag’.
Vervangingswaarde (1) – Dit is een in art. 7:956 van het Burgerlijk Wetboek gedefinieerd begrip: het
bedrag benodigd voor het verkrijgen van naar soort, kwaliteit, hoeveelheid, staat en ouderdom gelijkwaardige zaken.
Vervangingswaarde (2) – Een inschatting van de prijs waarvoor een kapitaalgoed op de inkoopmarkt
kan worden aangeschaft. Als het gaat om de inschatting van de waarde op de verkoopmarkt, dan
spreekt men van de opbrengstwaarde. Waardering tegen vervangingswaarde betekent dus dat men
gebouwen, machines of voorraden regelmatig herwaardeert op basis van de actuele waarde, c.q.
prijsontwikkeling. Probleem is dat goederen ook technische veranderingen ondergaan en dat maakt
het vooral voor kapitaalgoederen vaak moeilijk om vast te stellen wat de actuele prijs geweest zou
zijn.
Vervangingswaarde (3) – Het bedrag aan geld, dat nodig is om een object te vervangen door een
soortgelijk object van dezelfde ouderdom, conditie en kwaliteit.
Vervoeradres – Zie ‘Vrachtbrief’.
Vervoerdersaansprakelijkheid – De aansprakelijkheid van de vervoerder, zoals die is geregeld in de
wet, de vervoerscondities (bijvoorbeeld AVC en CMR bij beroepsgoederenvervoer over de weg, AWV
bij verhuizingen) en/of de tussen ladingeigenaar en de vervoerder gesloten vervoersovereenkomst.
De vervoerder kan vervoerdersaansprakelijkheid verzekeren op een zogenaamde vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering (valt bij de meeste verzekeraars onder de branche transportverzekering).
Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering – Verzekering die de krachtens wet of tractaat respectievelijk krachtens de vervoercondities op de vervoerder rustende aansprakelijkheid voor verlies van of
schade aan door hem ten vervoer aangenomen zaken van derden dekt. Bv. schade door vertraging in
de aflevering, door het niet kunnen innen van het remboursement, e.d.
Vervoermiddel nieuw – De volgende vervoermiddelen worden als nieuw aangemerkt:1) landvoertuigen die zes maanden of minder in gebruik zijn; 2) schepen en luchtvaartuigen die drie maanden of
minder in gebruik zijn; 3) landvoertuigen die 6000 km of minder hebben gereden; 4) schepen die
honderd uren of minder hebben gevaren; 5) luchtvaartuigen die veertig uren of minder hebben gevlogen.
Vervreemden – Vervreemden is het wisselen van eigenaar. Dit begrip behelst meer dan alleen verkopen, men kan zaken bijvoorbeeld ook schenken of ruilen.
Vervreemdingssaldo – Onder vervreemdingssaldo wordt verstaan de verkoopprijs van de oude woning verminderd met de eigenwoningschuld en de verkoopkosten.
Verwachte kosten – De werkelijke kosten die een onderneming verwacht te gaan maken. Het gaat
dus om een voorcalculatie. Waar mogelijk zal verspilling in de berekeningen vooraf worden uitgesloten, maar soms zijn meerjarige contracten aangegaan, waardoor verspilling onvermijdelijk is. Bijvoorbeeld als er machines gekocht zijn die groter blijken te zijn, dan noodzakelijk. Misconcepties:
begrote kosten, toegestane kosten en standaardkosten.
Verwachte waarde – Waarde die bestaat uit de som van de verwachte opbrengsten minus de zekere
kosten.
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Verwantschapsgraad – Bij diverse soorten verlof wordt er over verschillende graads familieleden
gesproken. De graad van bloedverwantschap tussen personen wordt gevonden door het aantal geboortes te tellen dat tussen hen in ligt. Ouder - kind is dus eerste graad en grootouder - kleinkind,
tweede graad. De graad van bloedverwantschap in de ‘zijlinie’ is iets anders. Die kun je vinden door
het aantal personen te tellen met weglating van de gemeenschappelijke stamvader. Dus broer en zus
is een tweede graads verwantschap, oom/tante een derde graads en neef/nicht een vierde graads.
Verwarmingsclausule – Zie ‘Verlichtings- en verwarmingsclausule’.
Verwerkingsverslag – Rapportage door boekhoudsoftware over de verwerking van ingevoerde financiële feiten op de verschillende grootboekrekeningen.
Verwerpen – Een erfenis hoeft u niet te aanvaarden, u kunt een erfenis ook verwerpen. Maar dit
moet dan gelden voor de gehele erfenis, want men kan een erfenis niet gedeeltelijk verwerpen.
Verwervingskosten – Verwervingskosten is het totaal van kosten om een woning te kunnen kopen
(verwerven). De verwervingskosten bestaan naast de koopsom uit onder andere de overdrachtsbelasting (bestaand huis) en financieringskosten, eventueel meerwerk en rente tijdens de bouw
(nieuwbouwhuis).
Verwervingsprijs – 1) Bedrag per aandeel dat een NV betaald heeft bij de inkoop van aandelen van
een andere onderneming [euro/aandeel] {Externe Verslaggeving}. 2) Waarde van een deelneming in
een onderneming op basis van de verwervingsprijs per aandeel. Deze waarde kan afwijken van de
beurswaarde, de intrinsieke waarde, de nettovermogenswaarde, de rentabiliteitswaarde en de verwervingsprijs van een deelneming. 3) Bedrag per aandeel dat een NV betaald voor deelname in een
andere onderneming. Synoniemen: verkrijgingsprijs, prijs
Very important person (VIP) – 1) VIP-klant via Internet resp. ‘Live chat’. Via deze weg kunnen klanten
VIP van een onderneming worden. Ondernemingen maken Live chat laagdrempelig waardoor men
gemakkelijk VIP-klant kan worden. Eén van de grootste voordelen van de live chat is dat een bezoeker op het moment dat hij ergens tegenaan loopt direct contact kan opnemen. Dit kan het verschil
maken tussen een conversie en een afhakende bezoeker. Het inzetten van live chat kan dus de conversie verhogen. Daarnaast krijg je meer inzicht in hetgeen je bezoekers dwars zit. Wanneer een
vraag meerdere malen gesteld wordt kun je overwegen om de site en/of dienstverlenging te verbeteren. Tot slot maak je met de live chat contact met je doelgroep. Een website is een statisch geheel
maar door een live chat toe te voegen voegt het een menselijke dialoog toe. Zelfs een bezoeker uit
het buitenland kan nu kosteloos contact met je opnemen. 2) VIP-klant zijn van een onderneming. Dit
wordt wel toegepast bij Custom Relationship Management (CRM). Belangrijke klanten (in omzet, als
persoon, bedrijf waarvoor iemand werkt) probeert men VIP te maken; bij inschrijving verkrijgt de VIP
aantrekkelijke kortingen op hun aanschaffingen bij de onderneming. Ook bij motorvoertuigbedrijven
komt VIP-behandeling voor, ook in de afdeling werkplaats. Bijvoorbeeld: ‘Door het betalen van een
maandelijks bedrag bent u verzekert van behandelingen om de 6 weken die u huid verbeteren. Verder bent u het hele jaar voorzien van de beste producten van, 2 topmerken!. Via meetapparatuur
wordt uw huid tot in detail gemeten zodat de juiste behandelingen en producten bepaald kunnen
worden. Als VIP klant krijgt u gedurende uw abonnement 10% korting op alle behandelingen’.
Very important person (VIP) – Het begrip vip staat voor very important person (zeer belangrijk persoon) en wordt vaak gebruikt om bijzondere of beroemde gasten mee aan te duiden. Op feesten en
andere manifestaties zijn er vaak speciale zones gereserveerd voor vips, waar het gewone publiek
geen toegang heeft zodat de beroemdheden daar niet het gevaar lopen te worden lastiggevallen
door opdringerige fans. Vips dragen daartoe vaak een speciaal herkenningsteken zodat de beveiligingsmedewerkers direct weten met wat voor soort persoon zij te maken hebben. De sponsors van
een manifestatie worden soms ontvangen in een speciale viplounge.
Verzadigde markt – Situatie waarbij nagenoeg iedereen die voor de aankoop van een artikel in aanmerking komt dit ook daadwerkelijk gedaan heeft. Zie ook ‘Marktverzadiging’.
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Verzadigingsfase – 4e fase in de levenscyclus van een product. In deze fase is sprake van een verder
afnemende winst, een stabilisatie van de prijzen en de introductie van nieuwe producten. Zie ook
‘Product life cycle’, ‘Volwassenheidsfase’.
Verzamelende handel – Zie ‘Soorten handel’.
Verzekeraar (1) – Een bedrijf (NV of Onderlinge Waarborgmaatschappij) dat door het aanbieden van
verzekeringsdekking schadevergoeding garandeert (schadeverzekeraar), dan wel een uitkering verricht in verband met leven of dood van de verzekerde persoon (levensverzekeraar). Een andere benaming voor 'verzekeraar' is 'assuradeur' doch hiervan spreekt men doorgaans als het verzekeraars
betreft die zaken doen op de beurs.
Verzekeraar (2) – 1) Partij bij de verzekeringsovereenkomst die daarbij een risico van de verzekeringnemer heeft overgenomen. 2) Verzekeraar of zorgverzekeraar; de zorgverzekeraar is degene die
de zorgverzekering uitvoert.
Verzekerbaar belang – Materieel of immaterieel vermogensbestanddeel of zakelijk recht van de verzekerde, dat, wanneer dit aangetast wordt door een onvoorziene en ongewilde gebeurtenis, leidt tot
schade, verlies of ander op geld waardeerbaar nadeel voor de verzekerde en dat door de verzekeraar
aanvaard wordt als voorwerp van de verzekering. Bij een schadeverzekering is de aanwezigheid van
een verzekerbaar belang een vereiste voor de geldigheid van de verzekering. In het geval van een
sommenverzekering wordt de eis van een verzekerbaar belang niet gesteld. Bijvoorbeeld: Vermogen
of vermogensbestanddeel dat door een verzekerde gebeurtenis kan worden aangetast.
Verzekerbare waarde – De waarde van een zaak die, met inachtneming van de wettelijke bepalingen, ten hoogste verzekerd kan worden. Voor de bepaling van deze waarde moet een objectieve
maatstaf worden aangelegd; het subjectieve waardeoordeel van de verzekerde blijft hierbij buiten
beschouwing. Verzekering van affectiewaarde is derhalve niet mogelijk.
Verzekerd bedrag – Het in de polis genoemde bedrag, waarop de verzekeraar zijn schadevergoeding
baseert. Het verzekerde bedrag geeft doorgaans tevens de maximale schadevergoeding aan en, bij
het bestaan van meerdere verzekeringen die tegelijkertijd het zelfde belang tegen dezelfde gevaren
dekken, de mate waarin de verzekeraar deelt in de schadevergoeding. Het verzekerde bedrag is in
veel gevallen ook basis voor de premieberekening.
Verzekerd gevaar – Het in de polis omschreven risico dat bij verwezenlijking ervan voor de verzekeraar de verplichting tot uitkering doet ontstaan.
Verzekerd kapitaal – In de polis vermeld bedrag dat de levensverzekeraar uitkeert als er voor hem
een verplichting tot uitkering is ontstaan.
Verzekerd voorwerp – Zie ‘Verzekerde zaak’.
Verzekerde – 1) Bij de schadeverzekering: persoon die in geval van door hem geleden schade krachtens de verzekering recht heeft op vergoeding of door aanvaarding van de aanwijzing recht op vergoeding kan verkrijgen. 2) Bij de sommenverzekering: persoon op wiens leven of gezondheid de verzekering betrekking heeft. Bijvoorbeeld: De verzekerde is de persoon op wiens leven een overeenkomst gesloten wordt. De uitkering is afhankelijk van het in leven zijn van de verzekerde. Een verzekering kan op meer levens worden afgesloten. De tweede verzekerde noemt men de medeverzekerde.
Verzekerde gebeurtenis – De gebeurtenissen die, als zij tot schade leiden, volgens de polisvoorwaarden aanleiding kunnen zijn tot schadevergoeding door de verzekeraar.
Verzekerde limiet – Het bedrag dat de maximumgrens aangeeft van de schadevergoeding door de
verzekeraar. Deze limiet kan gesteld worden per gebeurtenis of met elkaar samenhangende gebeurtenissen of per (verzekerings-)jaar. Komt onder meer voor bij aansprakelijkheidsverzekering en goederentransportverzekering.
Verzekerde som – Dit is een in art. 7:955 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek gedefinieerd begrip: het
hoogste bedrag van de schadevergoeding tot uitkering waarvan de verzekeraar als gevolg van eenzelfde voorval kan worden verplicht. De bereddingskosten en de redelijke kosten tot het vaststellen
van de schade komen eveneens ten laste verzekerde som. In de polis vermeld bedrag dat de schadeUitgeverij Streutker
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verzekeraar maximaal uitkeert als er voor hem een verplichting tot uitkering is ontstaan. Bij schadeverzekering het verzekerd bedrag.
Verzekerde waarde (1) – De waarde van de verzekerde zaak (de waarde van roerende of onroerende
goederen op basis van de verzekeringsovereenkomst die gesloten is en waarin het bedrag is bepaald
dat uitgekeerd wordt bij een calamiteit), die men door de verzekering beoogde te dekken. Art. 7:956
van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat een gebouw naar zijn herbouwwaarde is verzekerd en dat
andere zaken zijn verzekerd naar hun vervangingswaarde. Deze bepaling is van regelend recht, partijen kunnen er dus van afwijken. Zie ook ‘Getaxeerde polis’.
Verzekerde waarde (2) – Het waardebegrip dat ten grondslag ligt aan het verzekerde bedrag, bijvoorbeeld dagwaarde, herbouwwaarde, nieuwwaarde, taxatiewaarde etc. Het verzekerde bedrag is
niet automatisch gelijk aan de verzekerde waarde.
Verzekering (1) – Een rechtsverhouding krachtens welke de één, de verzekeraar, verplicht is jegens
de ander, de verzekeringnemer, indien zich een bepaalde gebeurtenis voordoet, een bepaalde prestatie te verrichten, meestal tot het doen van een of meer uitkeringen waarvoor de verzekeringnemer
meestal premie heeft betaald. Dit is een overeenkomst tussen een verzekeringsmaatschappij en een
verzekeringnemer. Met een verzekering poogt de verzekerde een risico af te dekken dat hij zelf niet
kan of wil dragen.
Verzekering (2) – Een systeem van zowel risico-overdracht als risicospreiding. Door het bij elkaar
brengen van een grote groep (van min of meer gelijksoortige) risico-eenheden kan de verzekeraar
met een redelijke graad van nauwkeurigheid de waarschijnlijkheid voorspellen van schades of verliezen als gevolg van onzekere voorvallen voor de groep als geheel en aldus deze schade en verliezen
gelijkmatig over de hele groep verdelen. De graad van onzekerheid voor de groep is hiermee gereduceerd, maar daarmee verandert er nog niets aan de onzekerheid voor een individu. De verzekeraar
kan door zijn kennis van het mogelijke schadeverloop in de groep aan een individu de mogelijkheid
bieden van risico-overdracht. Bij verzekering wordt een onderscheid gemaakt tussen schade- en
sommenverzekeringen (w.o. levensverzekeringen). Een schadeverzekering is een overeenkomst tussen de verzekeraar en de verzekeringnemer, waarbij de verzekeraar zich verplicht om de in de overeenkomst genoemde vormen van schade of verliezen, die de verzekerde door een onzeker voorval
lijdt, te vergoeden en de verzekeringnemer verplicht is de overeengekomen premie te betalen. Een
sommenverzekering is een overeenkomst, waarbij de verzekeraar zich verplicht tot het doen van de
overeengekomen uitkering wanneer de in de polis genoemde omstandigheden zich voordoen en de
verzekerde de overeengekomen premie of koopsom heeft voldaan.
Verzekering bij leven – Levensverzekering, waarbij de uitkering van het verzekerde kapitaal uitsluitend geschiedt indien de verzekerde op de in de polis genoemde (eind)datum in leven is. Overlijdt de
verzekerde voor die datum, dan is de verzekering zonder meer vervallen; de betaalde premies verblijven dan aan de verzekeraar.
Verzekeringen – We onderscheiden: 1) de schadeverzekering: de ene partij verbindt zich tegen betaling van een premie de andere partij verlies, schade of het gemis van een verwacht voordeel te vergoeden, indien deze strop het gevolg zal zijn van een onzeker voorval. Voorbeelden: bedrijfsschadeverzekering, de W A- verzekering en de kredietverzekering; 2) de sommen verzekering: hierbij is geen
sprake van een onzeker voorval, maar het tijdstip waarop het voorval zich zal voordoen is onzeker.
Het meest bekend is de levensverzekering. Kenmerk van een sommenverzekering is dat bij het optreden van het voorval een van tevoren overeengekomen bedrag zal worden uitgekeerd
Verzekeringnemer – De verzekeringnemer is de contractpartij van de verzekeraar en degene die in
beginsel de premie betaalt. Er kunnen meer verzekeringsnemers zijn voor een polis. De verzekeringsnemer draagt bij de verzekeringsovereenkomst een risico aan de verzekeraar. De verzekeringnemer
is de persoon, die rechten, voortvloeiende uit een overeenkomst, kan uitoefenen. De relevante verplichtingen die op de verzekeringsnemer rusten zijn o.a.: mededelingsplicht, premiebetaling, etc.
Verzekeringsbedrijf – 1) Een bedrijf, dat hetzij als verzekeringsmaatschappij, hetzij als gevolmachtigde, hetzij als assurantietussenpersoon bedrijfsmatige activiteiten verricht op het gebied van verzekeUitgeverij Streutker
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ringen. 2) Het als bedrijf sluiten van overeenkomsten van verzekering voor eigen rekening, met inbegrip van het afwikkelen van deze overeenkomsten, ook al wordt daarmee niet beoogd het maken van
winst.
Verzekeringsbemiddeling – Verzamelnaam voor de werkzaamheden van een verzekeringstussenpersoon, die erop gericht zijn verzekeringsovereenkomsten tot stand te brengen tussen zijn klant enerzijds en een verzekeraar anderzijds alsmede alle verdere diensten die hij in verband met tot stand
gekomen verzekeringen daarna moet verrichten. Zie ook ‘Bemiddelaar’, ‘Bemiddelen’.
Verzekeringsbewijs – Een door de verzekeraar afgegeven document, niet zijnde de polis, waaruit het
bestaan van een verzekering blijkt, bijvoorbeeld het verzekeringsbewijs voor een niet gekentekend
motorrijtuig of een verzekeringscertificaat bij de reisverzekering.
Verzekeringscomité Organisatie Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) – Dit comité
verzamelt gegevens over premies en aantallen (particuliere) verzekeringsinstellingen in de lidstaten.
Per land wordt onderscheid gemaakt tussen binnenlandse instellingen, instellingen met een buitenlandse moeder en filialen of bijkantoren van buitenlandse verzekeraars.
Verzekeringsduur – De periode waarvoor de overeenkomst van verzekering is gesloten resp. waarmee deze is verlengd. Op grond van het bepaalde in art. 7:940 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek kunnen de verzekeringnemer en de verzekeraar ingeval een verzekeringsovereenkomst voor een langere
periode dan vijf jaar is aangegaan of voor zo'n periode is verlengd, deze verzekering voortzetten.
Verzekeringsmaatschappij / verzekeraar – Dit is een bedrijf dat verzekeringen aanbiedt. Doorgaans
wordt een verzekeraar gedefinieerd als een financiële onderneming die zich tegen het genot van een
zeker bedrag (premie) jegens een andere partij (de verzekeringnemer) verbindt tot het doen van één
of meer uitkeringen indien een bepaalde onzekerheid zich voordoet.
Verzekeringsovereenkomst – Overeenkomst waarbij de ene partij, de verzekeraar, zich tegen het
genot van premie jegens haar wederpartij, de verzekeringnemer, verbindt tot het doen van een of
meer uitkeringen, en bij het sluiten der overeenkomst voor partijen geen zekerheid bestaat, dat,
wanneer, of tot welk bedrag enige uitkering moet worden gedaan, of ook hoe lang de overeengekomen premiebetaling zal duren. Zie ook ‘Verzekering’.
Verzekeringsplaat – De door de verzekeraar bij het sluiten van een WA-bromfietsverzekering samen
met het daarmee corresponderende verzekeringsbewijs te verstrekken metalen plaat waarop een
letter-/cijfercombinatie is weergegeven. De plaat moet op de voorgeschreven plaats op de bromfiets
worden aangebracht.
Verzekeringsplicht (1) – De wettelijk opgelegde verplichting tot het sluiten van een verzekering. Bijvoorbeeld: Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor de bemiddelaar in verzekeringen, Jagersverzekering, WAM-verzekering.
Verzekeringsplicht (2) – U hebt verzekeringsplicht. Vanaf 1 januari 2006 bent u, net als elke Nederlander, verplicht een zorgverzekering af te sluiten. U krijgt een boete als u na 1 mei nog geen zorgverzekering heeft afgesloten en u moet dan met terugwerkende kracht alsnog de premie vanaf 1
januari 2006 betalen.
Verzekeringsportefeuille – Zie ‘Portefeuille’.
Verzekeringsreus – Een wat premieomvang betreft tot de grootste verzekeraars of verzekeringsgroepen behorende verzekeraar. Zie ook ‘Assugigant’.
Verzekeringswetenschap, Stichting – De statutaire doelstelling van de Stichting Verzekeringswetenschap is het bevorderen - in de ruimste zin des woords - van de beoefening van de verzekeringswetenschap. De stichting heeft aan verschillende universiteiten in Nederland een leerstoel ingesteld en
houdt deze in stand door de financiering ervan.
Verzelfstandigde winst – Het deel van de winst van een coöperatie dat overblijft nadat een rechtmatige beloning van de activiteiten van de leden van de coöperatie in mindering is gebracht op de totale
winst die behaald is [euro/periode]. Het bedrag dat in mindering komt op de winst heet de verlengstukwinst.
Verzendgroothandel – Zie ‘Soorten groothandel’.
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Verzendhuis – Zie ‘Postorderbedrijf’.
Verzorgingsclausule – Een clausule in een uitvaart- of levensverzekering op grond waarvan de verzekeraar de premiebetaling overneemt in geval van overlijden van de premiebetaler. Zie ook ‘Levensverzekering’, ‘Uitvaartverzekering’.
Verzorgingsgebied – Het gebied dat in de invloedssfeer van een winkel of winkelcentrum ligt.
Verzorgingsstaat – Een maatschappij waarin de overheid veel maatregelen heeft genomen om de
burgers, vooral de zwakkeren, te beschermen.
Verzuiling – De bevolking is in feite ingedeeld in vier zuilen: protestant, katholiek. liberaal en socialistisch. Het gehele leven speelde zich dan af in de eigen zuil: schooltijd, sportvereniging, krant, omroep, vakbond, winkelier, baas, ja zelfs de keuze van je echtgenoot/echtgenote. Deze indeling begon
in Nederland vanaf het midden van de jaren '60 af te brokkelen.
Verzwaring van risico – Zie Risicoverzwaring
Verzwijging – Zie ‘Mededelingsplicht’.
Vestigingsdichtheid – Maatstaf die het winkelvoorzieningsniveau in een bepaalde branche weergeeft. Wordt meestal gemeten in termen van aantal winkels per 1000 inwoners.
Vestigingsonderzoek – Onderzoek met doel de beste vestigingsplaats voor een onderneming te vinden. Vooral passantenonderzoek is voor detailhandelsvestigingen van belang.
Vestigingsplaats – De plaats van waaruit men zijn goederen en of diensten ter verkoop aanbiedt.
Vesting periode (Anglicisme) – Wachttijd voordat het personeel of een lid van de directie een optie
op aandelen kan verzilveren of het verkregen recht op aandelen kan uitoefenen.
VHD – Verzekeraars Hulpdienst
Viaticale regeling – Zie ‘Regeling’.
Vice propre – Zie ‘Eigen gebrek’.
Video zoekmachines – Video zoekmachines zijn speciaal gericht op zoeken naar bewegende beelden.
Bekendste voorbeeld is Youtube, maar er zijn er meer: Blinkx, Google Video (Google video Search),
Yahoo! video Search, Altavista video (Altavista video Search), Flickr, etc. Video zoekmachines kijken
naar de namen van films en de teksten die bij de omschrijvingen voorkomen. In specialistische zoekmachines zoals die van Youtube wordt bijvoorbeeld ook naar "tags" gezocht.
Vierkant – Voor pleziervaartuigen die ook buiten de uitertonnen willen varen kan zeedekking worden
gevraagd. Voor vaartuigen die voldoen aan door verzekeraar te stellen zeewaardigheidseisen kan
tegen betaling van een premieopslag een kustdekking worden verleend tot bijvoorbeeld 20 zeemijlen
uit de Nederlandse kust of voor het zogenaamde grote vierkant
Vignet – Beeldmerk van een product. Teken- of lettercombinatie gebruikt door een onderneming.
VIHB-lijst (bedrijfsafval en gevaarlijk afval) – Voor het vervoeren, inzamelen, verhandelen en bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen in Nederland is vermelding op de VIHBlijst verplicht. Bedrijven worden op de lijst vermeld, als zij aan alle vereisten voor registratie voldoen.
Bent u op zoek naar een erkende vervoerder, inzamelaar, handelaar of bemiddelaar van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen? Dan kunt u op de website van de NIWO de lijst raadplegen.
Vijfde WAM richtlijn – De Vijfde WAM richtlijn dateert van 11 juni 2007. Hier in zijn de o.a. de verplichte minimum verzekerde sommen opnieuw bepaald: 1) voor letselschade minimaal € 1.000.000
per slachtoffer of € 5.000.000 per gebeurtenis; 2) bij materiële schade minimaal € 1.000.000; 3) bij
internationale schadekwesties kan het slachtoffer zijn claim ook indienen in het woonland.
Vijfpuntsschaal – Schaal met 5 waarden. Voorbeeld: heel goed - goed - matig - slecht - heel slecht.
Zie ‘Schaal’.
Vijftien procent regeling – Traditioneel honoreringssysteem voor erkende reclamebureaus bestaande uit 15% provisie op de plaatsingskosten van advertenties. Deze provisie wordt door de media betaald. Zie ook ‘Honorering reclamebureau’.
Vinden.nl – Vinden.nl is een Nederlandse metazoekmachine annex portaal site. Vinden.nl biedt de
mogelijkheid te zoeken met Google, Live search, Yahoo!, Ask en Altavista tegelijkertijd.
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VINEX-locaties – Vinex-locaties zijn uitbreidingsgebieden aan de rand van de grote steden die worden genoemd in de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra. Deze bouwlocaties zijn uitbreidingsgebieden die meestal gelegen zijn op de grens van een stedelijk en landelijk gebied.
Vinken – 1) Vinkjes zetten in een kolom zodra een boekingspost op juistheid is gecontroleerd. Synoniem: afvinken. 2) De meisjes van plezier bezoeken (volgens van Dale).
Vinkje – 1) V-teken dat in de kantlijn geplaatst wordt zodra een post gecontroleerd is. 2) Portemonnaie nadat deze gerold is (volgens van Dale).
Virale marketing – Virale marketing is een vorm van marketing waarbij men probeert ervoor te zorgen dat personen de marketing boodschap aan elkaar verspreiden via hun sociale netwerk. Dit kan
zijn door een ander erover te vertellen maar ook het doorsturen van e-mails, smsjes of het laten zien
van een uiting aan een ander is viral marketing. Op het Internet zien we viral marketing het meeste
terug in de vorm van "vertel-een-vriend" acties. Indien men van een viral marketing strategie gebruik
wil maken moet men er rekening mee houden dat de boodschap in ieder geval uniek moet zijn. Er
moet iets mee zijn of iets opleveren waardoor men het graag aan de buurman of aan collega's laat
zien. Je geeft bijvoorbeeld iets weg, iets wat makkelijk door te geven is aan anderen. Virale marketing
is een marketingvorm die, eenmaal goed opgezet, zichzelf moet verspreiden zonder daar zelf veel
moeite voor te moeten doen. Het moet een lopend vuurtje zijn. De engelse term voor virale marketing is ´Viral marketing´.
Virtual community – Engelse term voor Virtuele gemeenschap. Zie aldaar.
Virtual reality – Letterlijke betekenis ‘schijnbare werkelijkheid’. Virtual reality is de benaming voor
dat deel van de informatietechnologie dat zich richt op het maken realistische elektronische objecten
en gebruikersinterfaces die de gebruiker een bepaalde situatie zo reëel mogelijk laten beleven. Deze
situatie kan kunstmatig gecreëerd zijn of op een andere plaats of tijd zijn opgenomen dan de plaats
of de tijd van weergave.
Virtual Server – Een 'virtual server' is een programma dat draait op een server. Het is mogelijk om
verschillende virtual servers tegelijkertijd op een computer taken te laten uitvoeren. Om de kosten te
drukken worden vaak vele virtual servers, die elk de pagina's van een andere kleinere site beheren,
ondergebracht op een en dezelfde fysieke machine.
Virtueel bedrijf – Onder het virtuele bedrijf verstaan we dat deel van de bedrijfsprocessen van een
bedrijf dat zich buiten de eigen bedrijfsvestigingen afspeelt en dat gebruik maakt van de middelen
van derden. Voorbeelden van het virtuele bedrijf zijn het thuis werken (home office) van medewerkers of het thuis bankieren (extended office) van klanten van banken op de eigen PC.
Virtuele gemeenschap – Een gemeenschap op internet voor en door mensen welke geinteresseerd
zijn in dezelfde onderwerpen. Wordt ook wel een online community of virtual community genoemd.
Visby rules – Zie ‘Hague Rules’.
Visie – Een visie is een inspirerend, uitdagend en dynamisch beeld van de toekomst. Het is een ambitieus en collectief gedeeld beeld van de toekomst, dat perspectieven biedt over een periode van ten
minste drie tot vijf jaar. Heel eenvoudig biedt de visie het antwoord op de vraag: ‘wie en wat willen
we over drie tot vijf jaar zijn en wat hebben we dan te betekenen voor onze omgeving en voor al
onze belanghebbenden?’ 1) Een gedeeld beeld van de toekomst. 2) Een verzameling collectieve ambities. 3) Iets wat we ons voor ogen stellen, deels analytisch, deels emotioneel. 4) Wat willen we bereiken op lange termijn (binnen drie à vijf jaar)?
Visie ontwikkelen - Op basis van informatie, analyse en intuïtie een idee vormen waar een persoon
of organisatie zich in de toekomst naar kan ontwikkelen.
Visit – Bezoek aan een website.
Visit maintenance-dekking – Zie ‘Onderhoudstermijn’.
Visit Rank – Visit Rank is een ranking op basis van aantal bezoekers. Hoe vaker er op een link geklikt
wordt, hoe hoger de pagina in de resultaten verschijnt. Alexa maakt o.a. gebruik van visit rank.
Visitatie – Letterlijk 'bezoek', maar meestal gebruikt voor een externe visitatie(commissie), d.w.z. het
bezoek van externe auditors die de kwaliteit van de organisatie zal beschrijven in sterke en minder
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sterke punten, waar op de laatstgenoemde voorstellen of ideeën ter verbetering kunnen aangereikt
worden. Dit gebeurt meestal op basis van een intern auditrapport of zelfevaluatierapport.
Visualizer – Functie bij een reclamebureau, grafisch ontwerper, degene die bepaalde concepten in
beeld brengt.
Visualrank – Visualrank is het algoritme van Google waarmee de relevantie van een afbeelding in
relatie tot andere afbeeldingen wordt bekeken op basis waarvan een ranking wordt samen gesteld.
Zie voor meer info bij Google Visualrank
Vitaal burgerschap – De dimensie vitaal burgerschap. Deze dimensie heeft betrekking op de bereidheid en het vermogen om te reflecteren op de eigen leefstijl en zorg te dragen voor de eigen vitaliteit
als burger en werknemer. Hierbij gaat het om de zorg voor de eigen vitaliteit en fitheid. Daarbij is een
belangrijke taak om de juiste afstemming te vinden tussen werken, zorgen (voor jezelf en voor anderen), leren en ontspannen. De deelnemer heeft kennis over en inzicht in de volgende onderwerpen
die bij de dimensie vitaal burgerschap aan bod komen: de kenmerken van een gezonde leefwijze
waaronder de nationale norm gezond bewegen en de aard, plaats en organisatie van gezondheidsbevorderende activiteiten in de samenleving en het arbeidsproces. Om zorg te kunnen dragen voor
de eigen gezondheid is het nodig dat de deelnemer zich bewust is van zijn eigen leefstijl, gezondheidsrisico’s van leefstijl en werk in kan schatten, op basis daarvan verantwoorde keuzes kan maken
en activiteiten onderneemt die bijdragen aan een gezonde leefstijl. Het gaat naast bewegen en sport
ook om aspecten als voeding, roken, alcohol, drugs en seksualiteit.
Vliegtuigschadeverzekering – Men verstaat hieronder de verzekering tegen zogenaamde koude
schade (d.w.z. schade waarbij geen brand ontstaat) aan de verzekerde voorwerpen veroorzaakt door
een luchtvaartuig; zogenaamde warme vliegtuigschade (brandschade door een vliegtuig veroorzaakt)
wordt, behoudens in de uitzonderingsgevallen genoemd in de molestclausule.
Vlottend kapitaal – De kapitaalgoederen die bij de productie worden verbruikt in een productieproces.
Vlottend kapitaal – Kapitaalgoederen die bij de productie worden verbruikt in een productieproces.
Vlottend kapitaal – Zie ‘Kapitaal’.
Vlottende activa – 1) Alle activa met een looptijd korter dan een jaar, zoals voorraden, vorderingen,
effecten (als kortlopende belegging van overtollig kasgeld) en liquide middelen {Externe Verslaggeving}. Zie ook: bedrijfseconomische-modellen.nl. 3) Alle activa met een looptijd korter dan een productiecyclus, zoals voorraden, vorderingen, effecten (als kortlopende belegging van overtollig kasgeld) en liquide middelen {Externe Verslaggeving}. Zie ook: bedrijfseconomische-modellen.nl. 4) Alle
activa met een looptijd korter dan een jaar, zoals voorraden en vorderingen. De liquide middelen
blijven buiten beschouwing {Financiering en Interne Verslaggeving}. 5) Alle activa met een looptijd
korter dan een productiecyclus, zoals voorraden en vorderingen. De liquide middelen blijven buiten
beschouwing {Financiering en Interne Verslaggeving}. Zie ook ‘Balans’.
Vlottende passiva – Alle schulden die een onderneming binnen een jaar na de balansdatum moet
betalen. Kort vreemd vermogen dat voor een deel ontstaat door afspraken met banken en andere
financiers en voor een deel voortvloeit uit het primaire proces, zoals crediteuren die krediet verstrekken doordat ze uitstel van betaling geven. Zie ook ‘Kort vreemd vermogen’, ‘Balans’.
VM2 – Experiment in het kader van de leergang vmbo-mbo2. In VM2 wordt de bovenbouw van de
basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo samengevoegd met een opleiding op mbo-niveau2.
VMBO – Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. De term geeft aan dat scholen voor VMBO
en/of MAVO voorbereiden op een opleiding in het MBO.
VNAB – Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs B.A.
VOA – Verhaalswet Ongevallen Ambtenaren
Vocatioformule – Formule die aangeeft hoe idealiter het verkoopgesprek zou moeten verlopen. Deze
formule wordt gebruikt bij verkooptraining. De term is afkomstig van de beginletters van de onderdelen van het verkoopgesprek: verkenning, omschrijving, confrontatie, argumentatie, tegenwerpingen, instemming, order. Alvorens bij de klant naar binnen te gaan moet de verkoper zich, om zijn
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bezoek effectiever te maken, goed voorbereiden. Dit betekent informatie verzamelen over: 1) de
aard van de onderneming; 2) het stadium van het koopproces; 3) de opbouw van de DMU; 4) waarop
men speciaal let bij de aankoop: prijs, kwaliteit, levertijd; 5) de beste manier om een afspraak te maken; 6) de plaats in de DMU van degene met wie een afspraak is gemaakt; 7) de persoonlijke interesses en hobby's van degene met wie een afspraak is gemaakt.
VOCATIO-formule – Formule die de fasering van het verkoopgesprek weergeeft: verkenning, omschrijving van de situatie, confrontatie, verkoopargumenten, tegenwerpingen, instemming en opdracht.
Voetverklaring – Met de voetverklaring geeft de notaris aan dat een akte gepasseerd is conform de
aan hem verstrekte opdracht en dat bepaalde controles met betrekking tot hypotheekvestiging zijn
uitgevoerd. De voetverklaring wordt geplaatst op een voor gezien afschrift van de hypotheekakte,
dat naar de hypotheekhouder wordt gestuurd.
VOF – Vennootschap Onder Firma. Dit is een juridische vorm om de samenwerking en het vermogen
van partijen te regelen die gezamenlijk een bedrijf voeren.
VOIP – VOIP staat voor Voice Over IP en wordt gebruikt voor telefonie over het Internet. Met VOIP
wordt het mogelijk om spraak en data te combineren. Op deze manier wordt telefonie een gemeen
goed en voor iedereen in principe gratis beschikbaar. VOIP is bij het grote publiek vooral bekent geworden door het programma Skype.
Volatiliteit – 1) De mate van schommelingen in het bedrijfsresultaat van de onderneming. 2) De mate van schommelingen in de waarde van obligaties als gevolg van veranderingen in het rentepercentage. 3) De beweeglijkheid in de koersen van financiële instrumenten. Bij historische volatiliteit meet
men de standaarddeviatie in verhouding tot de gemiddelde koersbeweging uit het verleden. Bij impliciete volatiliteit gaat het om de optieprijzen die een indicatie geven van de verwachtingen rond de
koersontwikkelingen. 4) Gestandaardiseerde verwachte fluctuaties in de afzonderlijke koersen, berekend via standaarddeviaties die op jaarbasis zijn uitgedrukt.
Volgclausule – Zie ‘To follow clause’.
Volgestort aandelenkapitaal – Zie ‘Gestort aandelenkapitaal’.
Volkomen concurrentie – Marktvorm waarbij zeer veel aanbieders en vragers optreden op een volkomen markt. Volkomen concurrentie wordt ook wel vaak `volledige mededinging’. De vier voorwaarden wil er sprake zijn van volkomen concurrentie zijn dus: 1) veel aanbieders en veel vragers; 2)
homogeen goed; 3) transparante markt; 4) vrije toe en uittreding. De individuele producent bij volkomen concurrentie is een hoeveelheidsaanpasser. Zie ook ‘Marktvormen’.
Volkomen markt – Markt waarop aan de volgende voorwaarden is voldaan: 1. homogeniteit van de
verhaalde goederen 2. partijen hebben vrij toegang en uittreding tot de markt 3. partijen zijn volledig
op de hoogte van alle marktomstandigheden.
Volksvertegenwoordiger – Iemand die lid is van de volksvertegenwoordiging.
Volksvertegenwoordiging – Wordt ook wel parlement of Staten-Generaal genoemd. Bestaat uit Eerste en Tweede Kamer. In de volksvertegenwoordiging zitten de democratisch gekozen afgevaardigden van de burgers.
Volksverzekering – Sociale verzekering waarbij in beginsel alle ingezetenen, het volk, verzekerden
zijn. Levensverzekering die strekt tot een voorziening in de gebruikelijke uitvaartkosten.
Volle eigendom – Volle eigendom wordt ook wel onbezwaard eigendom genoemd. Dit is een eigendom dat niet belast is met enig recht, zoals bijvoorbeeld een hypotheek- of huurrecht.
Volledig vrije mededinging – Marktvorm met een groot aantal marktpartijen op een volkomen
markt. Ook ‘Volkomen concurrentie’. Zie ‘Marktvormen’.
Volledige mededinging – Marktvorm met veel aanbieders, homogene waar, vrije toetreding, en een
transparante markt.
Vollewaardeverzekering – Verzekering waarbij de verzekerde som gelijk is aan de waarde van de
verzekerde zaak.
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Volmacht (1) – Een verzekeringsmaatschappij kan aan een natuurlijk- of rechtspersoon een volmacht
afgeven om voor haar op te treden als gevolmachtigd agent. De volmacht moet voldoen aan een als
gevolg van de Wet op het Assurantiebemiddelingsbedrijf voorgeschreven model en zijn voorzien van
een instructie waarin onder meer zijn opgenomen de verzekeringssoorten en maximaal te verzekeren bedragen waarvoor de volmacht geldt.
Volmacht (2) – Een volmacht is een schriftelijke verklaring waarmee u een ander de bevoegdheid
geeft om bepaalde (rechts)handelingen te verrichten voor u.
Volmachtgever – Degene die een ander de bevoegdheid verleent om in zijn naam rechtshandelingen
te verrichten. Zie ook ‘Gevolmachtigd agent’, ‘Volmacht’.
Volmachthouder – Een begripsmatig en juridisch incorrecte benaming voor een gevolmachtigd
agent. Zie ook ‘Gevolmachtigd agent’.
Volmachtnemer – Een begripsmatig en juridisch incorrecte benaming voor een gevolmachtigd agent.
Zie ook ‘Gevolmachtigd agent’.
Volmachtovereenkomst – Zie ‘Samenwerkingsovereenkomst’.
Volwassenheidsfase – Ook ‘Verzadigingsfase’, ‘Rijpheidsfase’. Fase van de productIevenscyclus waarin de markt niet meer groeit, geen expansiemogelijkheden meer aanwezig zijn en de winst neigt tot
dalen door de toenemende concurrentie en de daardoor ontstane prijsdruk. Zie ‘Maturiteitsfase’.
Vonnis – Een vonnis is een beslissing van een rechter. Meer specifiek van een lagere rechter, die
verbonden is aan een rechtbank. In Nederland geldt dat sinds 2002 de kantongerechten bij de rechtbanken zijn ondergebracht en daarin de sector kanton vormen, dat het daarbij ook gaat om uitspraken van de kantonrechter. Er bestaan verschillende soorten vonnissen: eindvonnis, deelvonnis en
tussenvonnis. De rechter neemt zijn beslissing na kennisneming van de schriftelijke stukken, die beide partijen daartoe hebben ingediend, eventueel na het horen van partijen, getuigen en deskundigen. In Nederland mag een burgerlijke rechter bij de beoordeling alleen de feiten mee laten wegen,
die door de partijen zelf zijn ingebracht. Hij mag geen feiten toevoegen. Wanneer de rechter zelf
bepaalde feiten weet, die niet door de partijen bij het proces zijn behandeld, mag hij deze kennis niet
gebruiken voor het vonnis. Feiten of omstandigheden die algemeen bekend zijn en algemene ervaringsregels mag een rechter wel gebruiken. Dat geldt ook voor feiten die uit openbare bronnen op
eenvoudige wijze bekend kunnen worden.
Voogd – Een voogd is in het recht een handelingsbekwame persoon die instaat voor de handelingsonbevoegde minderjarige. Gezag over minderjarige kinderen dat enkel en alleen door niet-ouders
wordt uitgeoefend, noemen we voogdij. In de voogdij moet worden voorzien als de ouders door de
kinderrechter uit de ouderlijke macht zijn ontheven of ontzet; in dit geval wordt de voogdij meestal
toegewezen aan een voogdij-instelling. Verder moet in de voogdij worden voorzien bij kinderen van
een minderjarige ongehuwde moeder en bij kinderen de geen ouders meer hebben. Ook moet in de
voogdij worden voorzien bij AMA’s (alleenstaande minderjarige asielzoekers). Een voogd wordt benoemd door de rechter.
Voorafgaande journaalpost – Journaalpost die wordt gemaakt nadat de saldibalans is opgemaakt, en
voordat de resultatenrekening en balans zijn samengesteld.
Vooraftrek van belasting – Hypotheekrente mag door een eigenwoningbezitter worden opgevoerd
als aftrekpost voor de inkomstenbelasting. In de meeste gevallen is het mogelijk de belastingaftrek
vooraf te verrekenen (vooraftrek van belasting) met de loonbelasting. Hiervoor moet u een loonbelastingbeschikking aanvragen bij de Belastingdienst.
Voorbeeldkapitaal – Het in de offerte voor een beleggingsverzekering genoemde kapitaal dat op de
einddatum van de verzekering tot uitkering komt als het eveneens in de offerte genoemde voorbeeldrendement wordt gehaald. Zie ook ‘Beleggingsverzekering’, ‘Voorbeeldrendement’.
Voorbeeldrendement – Het rendement dat in de offerte voor een beleggingsverzekering wordt gebruikt als verondersteld rendement op de inleg. Zie ook ‘Beleggingsverzekering’, ‘Inleg’, ‘Voorbeeldkapitaal’.
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Voorbeeldrendement, 4% Bruto – Een jaarlijks door een onafhankelijke instantie vastgesteld rendement dat het mogelijk maakt verschillende financiële producten met een beleggingsrisico met elkaar
te vergelijken. Het bruto voorbeeldrendement is een uniform, voor alle aanbieders van een financieel
product gelijk, toe te passen percentage. Zie ook ‘Beleggingsverzekering’.
Voorbeeldrendement, Netto historisch – Een voorbeeldrendement dat is afgeleid van rendementen
die over een periode van de afgelopen 20 jaar daadwerkelijk zijn behaald na aftrek van de beleggingskosten. Het historisch rendement wordt gebaseerd op een door de Autoriteit Financiële Markten vastgesteld rendementspercentage als de historie van het betreffende beleggingsfonds korter is
dan 20 jaar.
Voorbehoud van vruchtgebruik – Er is sprake van voorbehoud van vruchtgebruik als een persoon
iets schenkt of verkoopt met het voorbehoud dat hij het (vrucht)gebruik ervan behoudt. Als het om
een woning gaat, kan de verkoper of schenker in de woning blijven wonen.
Voorbelasting – BTW die een ondernemer heeft betaald aan zijn leverancier of die hij zelf verschuldigd is wegens invoer, verlegging of integratieheffing en die hij in beginsel op de aangifte kan aftrekken van de BTW die hij in rekening heeft gebracht bij afnemers. Omzetbelasting op door een onderneming ontvangen facturen die kan worden teruggevorderd van de Belastingdienst.
Voorcalculatie – Dit is een berekening die op voorhand wordt gemaakt. Alle grootheden die in de
berekening zijn opgenomen zijn schattingen van de waarden die op kunnen treden in de toekomst.
Achteraf moet nog maar blijken of het allemaal zo uitkomt. Voorcalculatie is een signaalwoord dat
een reeks van ideeën, procedures en tradities activeert. Dat geldt ook voor de term nacalculatie.
Dergelijke termen moet je dik onderstrepen en je moet er even de tijd voor nemen om vast te stellen, wat je allemaal verwachten kunt, wanneer je verder gaat met een vraagstuk. Dergelijke verwachtingen zijn belangrijk bij het controleren van je aanpak.
Voorcalculatorisch – Calculaties (dus berekeningen) die plaatsvinden voordat de goederen verkocht
zijn. Dus bijvoorbeeld een berekening van de winst die men denkt te gaan halen. Het zijn dus eigenlijk schattingen vooraf, waarvan achteraf (nacalculatorisch) nog maar moet blijken of ze ook echt zo
uit komen.
Voorcodering – Zie ‘Pre codering’.
Voordeelcoupon – Zie ‘Kortingscoupon’.
Voorfinanciering – De subsidie op premiewoningen of (sociale) koopwoningen kan door de bank
worden voorgeschoten en tussen de overheid en bank worden verrekend.
Voorgestructureerde antwoordmogelijkheid – Bij interviews en enquêtes kennen we open en gesloten vragen. Bij gesloten vragen zijn de antwoordmogelijkheden voorgestructureerd, dat wil zeggen
dat een respondent uit een beperkt aantal vooraf geformuleerde antwoorden kan kiezen.
Voorheffing – Voorheffing is een fiscale term die uitdrukt dat belasting vooraf geheven wordt. De
hoogte van de voorgeheven belasting is niet automatisch dezelfde als de hoogte van de belasting die
uiteindelijk opgelegd wordt in de belastingaanslag (de zogenaamde eindheffing). Bovendien is de
voorheffing in veel gevallen uiteindelijk met een andere belasting te verrekenen. Twee gevallen
waarin in Nederland voorheffing veelvuldig optreedt zijn bij de loonbelasting en de dividendbelasting. Loonbelasting wordt door de werkgever ingehouden op het brutoloon en direct aan de belastingdienst betaald. Dikwijls fungeert zij als voorheffing op de later te berekenen en te betalen inkomstenbelasting. Als de loonbelasting exact overeenstemt met de inkomstenbelasting dan is zij eindheffing. Dividendbelasting is eindheffing wanneer dividenden en winsten worden ontvangen door buitenlandse aandeelhouders. In andere gevallen fungeert zij evenwel als voorheffing op de inkomstenbelasting (bij natuurlijke personen) of op de vennootschapsbelasting (bij rechtspersonen).
Voorkeurszetel – Iemand die normaal niet gekozen zou zijn (staat bijvoorbeeld op de 25e plaats,
terwijl zijn partij maar 12 zetels behaalt) komt toch op een zetel terecht omdat voor zijn naam op het
stembiljet het hokje vaak rood is gekleurd. Vaak moet dan meer stemmen zijn dan de kiesdeler.
Voorlichting – Het verstrekken van objectieve, zakelijke informatie.
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Voorlopig koopcontract – Een voorlopig koopcontract wordt zo genoemd omdat voor de overgang
van eigendom levering nodig is door het opmaken van een transportakte, gevolgd door inschrijving in
de openbare registers. Het koopcontract is echter niet voorlopig, dit contract is bindend voor alle
partijen en zonder een afspraak hierover kunnen de partijen niet onder deze verplichting uit
Voorlopige dekking – De dekking, die een verzekeraar geeft, vooruitlopend op de definitieve acceptatie van een verzekering. Indien de verzekeraar besluit de aangevraagde verzekering te accepteren
wordt de voorlopige dekking omgezet in een definitieve dekking en wordt de polis afgegeven. Wanneer de verzekeraar op basis van de aan hem verschafte gegevens besluit de verzekering niet te accepteren zal hij de verzekerde meedelen dat hij de voorlopige dekking met ingang van de, in de mededeling aangegeven datum intrekt.
Voorlopige teruggave – U kunt de belastingdienst verzoeken om een voorlopige teruggave als u verwacht dat de verschuldigde inkomstenbelasting lager zal zijn dan de op het loon ingehouden loonbelasting. De teveel ingehouden belasting wordt dan periodiek of ineens aan u overgemaakt. De voorlopige teruggaaf kan betrekking hebben op verschillende negatieve inkomsten uit werk en woning,
zoals hypotheekrente en reisaftrek.
Vooroordeel – Een attitude die niet berust op kennis maar op meestal onjuiste denkbeelden en/of
gevoelens. Deze attitude is zeer stabiel.
Voorraad – 1) Het aantal stuks dat een bedrijf volgens de telling op een bepaald tijdstip in het magazijn heeft (de technische voorraad) [stuks]. 2) Het aantal stuks dat een bedrijf volgens de administratie op een bepaald tijdstip in het magazijn heeft (boekhoudkundige voorraad). Dit aantal kan door
bederf of diefstal afwijken van de technische voorraad ([stuks]. 3) Het aantal stuks waar een bedrijf
prijsrisico over loopt (economische voorraad), dus als er prijsveranderingen zijn die doorwerken in de
boekhouding en voor rekening komen van de onderneming [stuks]. Als een bedrijf goederen heeft
verkocht, maar nog niet geleverd, dan loopt ze geen prijsrisico meer maar heeft ze de goederen nog
wel in magazijn. 4) De waarde van de hoeveelheid goederen die op een bepaald tijdstip in het magazijn aanwezig is [euro].
Voorraadaandeel – Naast het omzetaandeel en afzetaandeel rapporteert Nielsen ook het aandeel in
de voorraad.
Voorraadgrootheid – Grootheid die aangeeft wat de waarde is op een bepaald tijdstip. Deze grootheid is de tegenhanger van de stroomgrootheid. Bijvoorbeeld de balansposten. Deze geven allemaal
de stand per balansdatum. Tegenover de voorraadgrootheden staan de stroomgrootheden, zoals alle
grootheden op de resultatenrekening.
Voorraadmeting – Deze meting kan onderdeel zijn van een eenmalig onderzoek; het komt voor bij
retail store audit.
Voorraadverschil – Het verschil tussen de werkelijke voorraad goederen en de voorraad goederen
die er volgens de boekhouding zou moeten zijn.
Voorraden – Zie ‘Balans’.
Voorrisico – Zie ‘Fraudeverzekering’, ‘Inlooprisico’.
Voorscheiding afval – Zie ‘Afvalscheiding, Voor- of bronscheiding’.
Voorschrift – Dit is een publiekrechtelijke aanduiding voor de door een bestuursorgaan bij het geven
van een beschikking op te leggen verplichting. Zie ook ‘Bestuursorgaan’, ‘Publiekrecht’.
Voorspelling – Het van te voren aangeven van (een) verwachting(en).
Voortaxatie – Vaststelling van de waarde van de verzekerde zaak/het verzekerd belang voordat de
verzekerde gebeurtenis heeft plaatsgevonden, welke vaststelling deel uitmaakt van de polis.
Voortgang controleren – Op de hoogte zijn van de geplande vorderingen en ontwikkelingen en controleren of deze daadwerkelijk behaald worden.
Voortgangsbewaking – Anticiperen op en bewaken van de voortgang van gemaakte afspraken en
plannen.
Voortgangscontrole (1) – Opstellen, bewaken en uitvoeren van procedures om de goede voortgang
van processen, taken of activiteiten van medewerkers en van zichzelf zeker te stellen.
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Voortgangscontrole (2) – Tussentijds eigen activiteiten en die van anderen op inhoud en voortgang
controleren. Afwijkingen signaleren en zo nodig bijsturen. Opstellen, bewaken en uitvoeren van procedures om de goede voortgang van processen, taken of activiteiten van medewerkers en van zichzelf zeker te stellen. Gedragsbeschrijvingen: a) Controleert tussentijds eigen en andermans activiteiten op inhoud en voortgang. b) Ziet er op toe dat gemaakte afspraken worden nagekomen. c) Signaleert afwijkingen en stuurt zo nodig bij. d) Houdt de vinger aan de pols.
Voortijdig schoolverlaten. Het niet behalen van een startkwalificatie, het minimale niveau dat nodig
is om voldoende toegerust de arbeidsmarkt te betreden.
Voortschrijdend gemiddelde – Een trend. Statistische techniek om systematische ontwikkelingen van
toevallige te scheiden.
Voortschrijdend rekenkundig gemiddelde – Ook ‘Trend’. Statistische techniek om systematische
ontwikkelingen van toevallige ontwikkelingen te scheiden. Het meest bekend is het voortschrijdend
l2-maands gemiddelde. Berekening: 1) de som van de waarden van 12 maanden delen door 12; 2) in
de volgende periode de waarde van de eerste maand aftrekken en de nieuwe waarde van de volgende maand toevoegen; 3) de nieuwe som wederom delen door 12.
Voortstuwingsproces – Het overbruggen van de verschillen in tijd, plaats en hoeveelheid tussen producent en consument.
Vooruitkerende levensverzekering – Vorm van levensverzekering waarbij een bepaald deel van het
kapitaal bij vooroverlijden c.q. bij leven op de einddatum reeds wordt uitgekeerd zodra zich een in de
polis omschreven levensbedreigende ziekte bij de verzekerde openbaart. Ook bekend onder de naam
dread-disease-verzekering. Zie ook ‘dread-disease-verzekering’, ‘Keyman-verzekering’.
Voorwaardelijke opzet – Opzettelijk handelen waarbij de schade het waarschijnlijke of mogelijke
gevolg is van het handelen.
Voorwaartse integratie – Het overnemen van de taken van een of meer onderliggende schakels in de
bedrijfskolom.
Voorziening (1) – Bedrag dat credit op de balans apart is gezet voor verplichtingen die te verwachten
zijn. Bijvoorbeeld een garantievoorziening die aangeeft welke bedrag aan schadeclaims met in de
toekomst verwacht voor producten die reeds afgeleverd zijn. De voorzieningen vallen onder het
vreemd vermogen, omdat het claims van derden zijn op het bedrijf. Voorziening behoren dus niet tot
de reserves, want die maken deel uit van het eigen vermogen.
Voorziening (2) – Bedrag dat de onderneming op de verlies- en winstrekening afzondert voor bepaalde in de toekomst te verrichten uitgaven waarvan de grootte nog niet zeker is. Zo kennen we de
voorziening dubieuze debiteuren, de voorziening onderhoud. Een voorziening is juridisch een deel
van het eigen vermogen van de onderneming, maar bedrijfseconomisch is het (kort) vreemd vermogen.
Voorzitter – Leider van een vergadering.
VOP – valued (as per) original policy
Vordering – Een op 2 november 1981 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank in Den Haag gedeponeerd molestbegrip: het beschikbaar stellen van (on)roerende zaken en rechten op grond van
een maatregel van iemand die overheidsgezag uitoefent. Zie ook ‘Inbeslagneming’, ‘Molest’.
Vorderingen – 1) Bedragen die een onderneming tegoed heeft van afnemers of andere relaties en
die op korte of lange termijn opvorderbaar zijn. {Bedrijfseconomie}. Zie ‘Balans’. 2) Verplichtingen
aan derden in geval van faillissement. Er zijn boedelvorderingen, preferente vorderingen en concurrente vorderingen. {Juridische term}.
Vorderring op naam – Een van de belangrijkste vorderingen die wij kennen is een vordering op
naam. Een vordering is in de meeste gevallen een geldsom die verschuldigd is door een schuldenaar
aan een schuldeiser. Beiden zijn bekend. Ook deze vorderingen kunnen overgaan naar een ander
persoon, zodat de schuldenaar een andere schuldeiser krijg.
Vorkclausule – Door toepassing hiervan wordt het verzekerd bedrag van een brandverzekering gebaseerd op de volle herbouwwaarde van de verzekerde opstallen, terwijl de schadevergoeding wordt
Uitgeverij Streutker

650

Bedrijfskunde, Begrippenbank

gemaximeerd tot een gedeelte daarvan. De premie is verschuldigd over het bedrag dat ligt midden
tussen volle herbouwwaarde en maximale uitkering. Wordt toegepast wanneer vaststaat dat de verzekerde bij een totaalschade niet tot (volledige) herbouw zal overgaan.
Vorstschadeverzekering – Verzekering tegen door de schade veroorzaakte vorst. Wordt gesloten
voor te velde staande gewassen. Vindt ook wel toepassing als uitbreiding van een transportverzekering op planten, bol/knolgewassen, latex en sommige vorstgevoelige chemicaliën. Voorwaarde is dat
de verpakking zodanig is dat er sprake blijft van een onzeker voorval.
VPL – Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling
Vraag (1) – 1) Goederenmarkt: Hoeveelheid goederen die mensen, bedrijven of organisaties willen
aanschaffen, omdat zij ze nog niet hebben (vb. televisies). 2) Arbeidsmarkt: Hoeveelheid arbeidskrachten die bedrijven of organisaties willen inzetten in het arbeidsproces, ongeacht of zij die mensen al in dienst hebben of dat zij vacatures hebben. 3) Vermogensmarkt: Hoeveelheid geld die mensen in hun bezit hebben vanwege transactie-, voorzorg- of speculatiemotief. Zie voor vergelijkbare
betekenissen: het aanbod.
Vraag (2) – We maken onderscheid tussen: 1) de individuele vraag: een bepaalde hoeveelheid van
een goed die een bepaalde consument tegen een bepaalde prijs koopt. Verandert de prijs, dan verandert ook de gevraagde hoeveelheid (het verband is meestal negatief). De gevraagde hoeveelheden
bij te onderscheiden prijzen kunnen in een grafiek worden afgezet: de individuele vraagcurve; 2) de
collectieve vraag: de som van alle individuele vraag bij een gegeven prijs. Ook voor de collectieve
vraag kan men een vraagcurve construeren.
Vraag (3) – Het vraagbegrip is nogal complex. We onderscheiden vele soorten vraag: 1) de additionele vraag: de vraag van huidige bezitters van een duurzaam consumptiegoed die overgaan tot aanschaf van een tweede exemplaar zonder het oude buiten gebruik te stellen; 2) de afgeleide vraag: de
vraag naar goederen die afgeleid is van de vraag naar de producten die met die goederen worden
gemaakt. Typisch voor de industriële markt; 3) de generieke vraag: de vraag naar producten die een
bepaalde behoefte kunnen bevredigen, bijvoorbeeld de vraag naar vervoer; 4) de initiële vraag: de
vraag van kopers die voor het eerst tot aanschaf van het betrokken product overgaan; 5) de primaire
vraag: de vraag in eenheden gericht op een bepaalde productklasse, bijvoorbeeld personenauto's; 6)
de remplace vraag: vervangingsvraag; 7) de secundaire vraag: de vraag in eenheden gericht op een
bepaald type product (productvorm), bijvoorbeeld de vraag naar sportwagens (ook naar merk, bijvoorbeeld de vraag naar Volkswagens); 8) de specifieke vraag, ook selectieve vraag: hetzelfde als bij
secundaire vraag, echter nu niet uitgedrukt in eenheden maar in een percentage van de primaire
vraag; 9) de totale vraag, ook primaire of secundaire vraag: de totale vraag naar een productklasse of
-vorm in een gegeven periode. Zie ook ‘Totaalmarkt’ - de vervangingsvraag: de vraag van bezitters
van een duurzaam consumptiegoed die overgaan tot vervanging met buitengebruikstelling van het
oude product
Vraagcurve (1) – Grafische voorstelling van de vraagfunctie. De grafische voorstelling van de relatie
tussen de gevraagde prijs (Y-as) en de gevraagde hoeveelheid (X-as). Doorgaans negatief verband. Bij
prijsstijging daalt de gevraagde hoeveelheid.
Vraagcurve (2) – Vraagcurve die de alternatieve combinaties van p en q aangeeft op één bepaald
moment. Op een later moment kunnen deze combinaties anders liggen. Bij prijsconcurrentie spreken
we van een verschuiving langs de vraagcurve, waarmee we bedoelen dat een lagere prijs een hogere
afzet zal geven (op hetzelfde moment). We kunnen dus kiezen uit meer alternatieven. Bij een verschuiving van de vraagcurve zelf is ook het tijdstip veranderd. Op het latere tijdstip liggen de combinaties anders. De marketingmix zal gericht zijn op het verschuiven van de individuele vraagcurve van
de aanbieder naar rechts dan wel op het veranderen van de loop van de vraagcurve.
Vraageenheid – Niveau waarop consumptie gemeten wordt: a) Bij collectief gebruik is het de gezinshuishoudingen, b) bij individueel gebruik personen, c) bij bijzonder gebruik speciale groepen, d) en bij
complementair gebruik het product in samenhang waarmee product gebruikt wordt.
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Vraagfunctie – Relatie tussen de gevraagde hoeveelheid van een product en een aantal factoren die
deze gevraagde hoeveelheid bepalen: prijs, inkomen, prijzen van concurrenten, reclame, enzovoort.
De meest eenvoudige vraagfunctie is die waarbij men de gevraagde hoeveelheid alleen laat afhangen
van de prijs: q = a - b × p. Hiervoor geldt: - q = gevraagde hoeveelheid: 1) a en b geven de ligging van
de vraagcurve aan; 2) b geeft aan met hoeveel eenheden de gevraagde hoeveelheid verandert als de
prijs met één eenheid verandert; 3) in de vergelijking staat een minteken, met andere woorden: het
verband is negatief; 4) p = prijs.
Vraaggeoriënteerde prijsvaststelling – Op basis van de geschatte vraag kan men tot een vraaggerichte prijsvaststelling komen. We onderscheiden daarbij de volgende methoden: 1) de breakevenanalyse: kernvraag is of men bij de aangenomen verkoopprijs de berekende break-evenhoeveelheid kan afzetten; 2) de flexibele break-evenanalyse: men gaat uit van diverse opbrengsten
bij verschillende af te zetten hoeveelheden en kiest die hoeveelheid of verkoopprijs waarbij het
grootste verschil tussen opbrengst en kosten aanwezig is; 3) de marginale analyse: door middel van
kostengegevens en vraagfactoren wordt vastgesteld wat voor de onderneming uit winst- of omzetoogpunt de meest optimale verkoopprijs is; 4) de prijsvaststelling op basis van de beleefde waarde
bij de consument: de consument relateert de prijs aan wat hij ervoor terugkrijgt.
Vraaggeoriënteerde prijszetting – Verkoopprijs wordt in hoge mate bepaald door de marktsituatie.
Vraaggericht prijsbeleid – Eng.: ‘Demand oriented pricing’. Men vraagt voor het product de prijs die
men er, gezien de marktsituatie, voor denkt te kunnen krijgen. De prijs wordt afgesteld op de consumentengroep die men beoogt. Bij de productgroepen nieuwe en gebruikte auto's zie je dit duidelijk.
Vraaggesprek – Zie ‘Interview’.
Vraagniveau – We onderscheiden drie vraagniveaus: de generieke vraag, de primaire vraag en de
secundaire vraag of de specifieke vraag. Zie ook ‘Vraag’.
Vraagoverschot (1) – Hiervan is sprake als op een markt de gevraagde hoeveelheid naar een goed
groter is dan de aangeboden hoeveelheid, zoals bijvoorbeeld bij een minimumprijs.
Vraagoverschot (2) – Situatie, waarin bij een bepaalde prijs er meer goederen worden gevraagd dan
worden aangeboden. Staat tegenover aanbodsoverschot.
Vraagprijs – Bedrag dat de verkoper van een huis, tweedehands auto of anderszins vraagt om de
eigendom van een goed over te dragen [euro/stuk; et cetera, maar nooit euro]. Synoniem: prijs.
Vraagschatting – Bij de prijsvaststelling zagen we reeds dat de prijs gebaseerd kan zijn op kosten, op
de concurrenten en op de vraag. Probleem is dan of de onderneming de vraag kent. Meestal is dit
niet het geval. Technieken om hierin inzicht te verkrijgen zijn: 1) de enquêtering: men ondervraagt de
consument over zijn koopintentie bij een bepaalde prijs en over de te kopen hoeveelheid; 2) het gebruik van de prijsgevoeligheidsmeter (zie aldaar); 3) het experiment: de bedoeling is inzicht te verkrijgen in de prijs/gevoeligheidsrelatie bij de consument. Dit kan door laboratoriumexperimenten, in
een proefwinkel en in een testmarkt. Bij direct marketing doet men een zogenoemde split run test:
men plaatst in verschillende bladen een couponadvertentie met verschillende prijzen. Aan de hand
van de binnengekomen respons krijgt men inzicht in de betekenis van de prijs; 4) de analyse van historische gegevens over prijzen en verkochte hoeveelheden: hieruit probeert men inzicht te verkrijgen
om de toekomstige markt te schatten. Een gevaarlijke techniek omdat factoren die bepalend waren
kunnen zijn gewijzigd
Vraagtekort – Hiervan is sprake als op een markt de gevraagde hoeveelheid naar een goed kleiner is
dan de aangeboden hoeveelheid, zoals bijvoorbeeld bij een maximumprijs.
Vrachtabsorberende prijs – Handelsbegrip. Een gedeelte van de vrachtkosten wordt vergoed door de
verkoper. De koper bepaalt de methode van vervoer.
Vrachtverzekering – Verzekering van te verdienen of betaalde dan wel verschuldigde vrachtpenningen. Het hangt van de inhoud van het vervoercontract af wie het risico van de vracht loopt en dus
een verzekerbaar belang in de vrachtpenningen heeft.
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Vragen – We kunnen in de vragenlijst diverse soorten vragen tegenkomen, zoals: 1) de associatievraag: indirecte vraag waarbij men de geïnterviewde vraagt wat hem het eerst invalt nadat men hem
een situatie heeft geschetst of een woord heeft genoemd. Een variant is de associatietest, een zinsaanvullingstest. Dit is een vorm van kwalitatief psychologische vraagstelling; 2) de directe vraag: een
vraag die zonder omwegen naar het oordeel of het gedrag van de geïnterviewde vraagt; 3) de dubbelzinnige vraag (ambiguous question): een vraag die door de ondervraagde op meer dan één manier
kan worden begrepen, waardoor het antwoord onbruikbaar is; 4) de gesloten vraag: vraag in een
onderzoek waarbij de beschikbare antwoordmogelijkheden beperkt zijn. De geïnterviewde moet uit
de gegeven mogelijkheden kiezen; 5) de indirecte vraag: een vraag die via een omweg het oordeel
en/of het gedrag van de ondervraagde duidelijk maakt. Een veel gebruikte omweg is de projectievraag. Indirecte vragen komen vooral bij motivatie- en attitudeonderzoek voor, omdat directe vragen
6f pijnlijk zijn 6f niet worden beantwoord omdat de ondervraagde het antwoord niet kan of wil geven; 6) de persoonlijke vraag: een vraag over het privéleven van de ondervraagde. Op zo'n vraag blijft
deze het antwoord schuldig als men bij de vraagstelling niet bepaalde technieken gebruikt om het
antwoord te verkrijgen. Bekend is het indelen van inkomens in inkomensklassen en laten aangeven in
welke klasse men valt; 7) de projectievraag: indirecte vraag waarbij de ondervraagde een stukje van
zichzelf blootgeeft. Hij 'projecteert' zichzelf in het antwoord dat over de mening of het gedrag van
een ander gaat; 8) de split run vraag: een vraag die afhankelijk van het antwoord een andere routing
door het vragenformulier veroorzaakt. Indien de vraag met 'ja' wordt beantwoord, moet men op een
andere wijze doorgaan dan wanneer de vraag met 'nee' was beantwoord; 9) de suggestieve vraag:
een vraag die de ondervraagde niet vrijlaat in zijn antwoord. De vraag suggereert het antwoord eigenlijk al. Zie ook ‘Selectiecriteria’.
Vragenrecht – Individuele Kamerleden (van beide Kamers) hebben het recht vragen te stellen aan
een minister. De minister hoeft niet te antwoorden. De recht valt onder de hoofdtaak controle.
Vreemd vermogen (1) – 1) Het vermogen waarmee de onderneming is gefinancierd, met uitsluiting
van het eigen vermogen [euro]. 2) Geld dat van buitenstaanders is aangetrokken om de onderneming
te financieren, nader uitgesplitst in Lang Vreemd Vermogen (looptijd meer dan een jaar) en Kort
Vreemd Vermogen (looptijd korter dan een jaar) [euro]. 3) Misconceptie: Schulden, want dat is een
juridische term die bovendien duidt op betalingsachterstand.
Vreemd vermogen (2) – Financieringsvorm. Binnen het vreemde vermogen wordt een onderscheid
gemaakt tussenkortlopend (< 1 jaar) vreemd vermogen (o.a. Crediteuren, te betalen belasting, etc.)
en langlopend (> 1 jaar) vreemd vermogen (o.a. Obligatieleningen, Hypotheek. etc.).
Vreemd vermogen op lange termijn – Vreemd vermogen met een looptijd langer dan één jaar.
Vrij beschikbaar inkomen – Netto inkomen (na aftrek van belastingen en sociale premies) na aftrek
van vaste lasten en kosten voor levensonderhoud. Wat resteert en kan worden aangewend voor de
bevrediging van luxe behoeften. Zie ‘Discretionair inkomen’ en ‘Beschikbaar inkomen’.
Vrij interview – Een interview waarin een geschoold en ervaren enquêteur de ondervraagde vrij laat
praten over een bepaald onderwerp. Meestal als doel het verkrijgen van kwalitatieve informatie ten
aanzien van een bepaald vraagstuk. Zie ook ‘Diepte interview’, ‘Interview’.
Vrij op naam (VON) – Als bij een koop vrij op naam wordt overeengekomen dan neemt de verkoper
de overdrachtskosten voor zijn rekening (overdrachtsbelasting en notariskosten voor de transportakte). Nieuwbouw wordt over het algemeen vrij op naam verkocht en bestaande bouw op basis van
kosten koper.
Vrij te aanvaarden – Een woning die bewoond wordt is minder waard als dan een woning die vrij te
aanvaarden is. De koper kan er dan immers direct zelf in gaan wonen. Men houdt vaak 60% van de
vrije verkoopwaarde aan als waarde in bewoonde staat.
Vrij van Beschadigdheid (WB) – Door toepassing van de VVB-clausule (G1) blijft de dekking van een
goederentransportverzekering beperkt tot uitsluitend de beschadigdheid (achteruitgang in kwaliteit
of hoedanigheid) van de verzekerde goederen die is ontstaan ten gevolge van de in de WB-clausule
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genoemde gevaren. Verlies (achteruitgang in hoeveelheid) van de verzekerde goederen is, binnen
het kader van de polisvoorwaarden, volledig gedekt.
Vrij van molest – Beding tot uitsluiting van de aansprakelijkheid van de verzekeraar voor molestschaden. Bij gebrek aan een algemeen aanvaarde definitie van het begrip molest zal de polis moeten
aangeven van welke gevaren de verzekeraar krachtens dit beding is vrijgesteld. In het Engelse recht
bezigt men de clausule free of capture en seizure.
Vrije eigendom – Vrije eigendom is een eigendom dat ongedeeld en onbewaard is.
Vrije kasstroom – 1) Saldo van de verwachte ingaande en uitgaande kasstromen in een periode {Financiering}. De vrije kasstromen zijn van belang voor de inschatting van de bedrijfswaarde indien
men overweegt het bedrijf te kopen. Zij zijn de basis voor de vaststelling van de goodwill die men
bereid is te betalen. 2) Saldo van de werkelijke kasstroom die is ingegaan of uitgegaan in een periode. 3) Schatting van het te verwachten saldo van de ingaande en uitgaande kasstromen in een periode op basis van de resultatenrekening van een periode {Externe verslaggeving}: nettowinst uit operationele activiteiten na belasting + afschrijvingen - investering in vaste en vlottende activa.
Vrije toe- en uittreding – Betekent dat er geen belemmeringen zijn om tot de markt toe te treden of
uit te treden. Er zijn dan geen wettelijke of andere belemmeringen om het goed te gaan aanbieden
of om juist de productie te staken.
Vrije verkoopwaarde – De vrije verkoopwaarde is de waarde in het normale handelsverkeer wanneer de woning niet verhuurd is en leeg wordt opgeleverd (‘vrij van huur en gebruik’). De vrije verkoopwaarde wordt ook wel onderhandse verkoopwaarde genoemd.
Vrijgestelde gemoedsbezwaarden – Personen die op grond van principiële overwegingen geen verzekeringen sluiten en op basis hiervan zijn vrijgesteld van de verplichting een verzekering als gevolg
van de WAM te sluiten. Wanneer zij schade aan derden veroorzaken moeten zij deze schade voor
eigen rekening vergoeden. Voor zover ze daartoe niet in staat zijn neemt het Waarborgfonds Motorverkeer de schadevergoeding over.
Vrijgestelde prestaties – Prestaties waarbij u over de vergoeding die u voor die prestaties ontvangt
geen BTW bent verschuldigd. U mag voor vrijgestelde prestaties geen BTW aftrekken als voorbelasting. Voorbeelden zijn een aantal medische, sociale of culturele diensten en diensten van banken.
Vrijgestelde prestaties (OB) – Leveringen van goederen en diensten die zijn vrijgesteld van omzetbelasting. De onderneming die vrijgestelde prestaties levert, kan de omzetbelasting op ontvangen facturen niet terugvorderen. De omzet- belasting op ontvangen facturen werkt voor zo'n onderneming
dus inkoopprijsverhogend (ofwel kostenverhogend).
Vrijgezellenverzekering – Zie ‘Ongehuwdenverzekering’.
Vrijheidsgraad – Aantal observaties dat vrij is om te variëren.
Vrijstelling – Dit is de publiekrechtelijke aanduiding voor een besluit van een bestuursorgaan waarbij
een uitzondering op een wettelijk verbod of gebod wordt gemaakt voor een categorie van gevallen.
Zie ook ‘Bestuursorgaan’, ‘Ontheffing’, ‘Publiekrecht’.
Vrijstelling premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid – Vrijstelling van gehele of gedeeltelijke premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid. Dit is doorgaans meeverzekerd bij levensverzekeringen en bij
pensioenverzekeringen.
Vrijtekeningsbeding – Door het opnemen van een vrijtekeningsbeding of -clausule in een overeenkomst bevrijdt de ene part¡j (A) zich ten opzichte van de andere partij (B) van aansprakelijkheid. Als
partij B zich door ondertekening van de overeenkomst hiermee akkoord verklaart, ziet hij af van zijn
recht tot aansprakelijkstelling in geval van schade waarvoor partij A aansprakelijk is. Aansprakelijkheid als gevolg van een exoneratiebeding is in de regel uitgesloten van dekking onder de aansprakelijkheidsverzekering.
Vrijwaringsbeding – Een bepaling opgenomen in een contract, waarbij de ene partij overeenkomt
om de verantwoordelijkheid over te nemen van de andere partij in geval dat een bepaalde gebeurtenis tot schade leidt en die andere partij daarvoor aansprakelijk gehouden wordt. Aansprakelijkheid
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als gevolg van een vrijwaringsbeding is in de regel uitgesloten van de dekking krachtens een aansprakelijkheidsverzekering.
Vrijwillig filiaalbedrijf – Samenwerkingsverband waarbij een aantal detaillisten met behoud van eigen zelfstandigheid samenwerkt met één of meer gelijksoortige groothandelsondernemingen. Vanuit
één centrale geschiedt de verkoop onder één en dezelfde naam. Afname van de detaillisten is niet
voor het gehele assortiment verplicht maar is wel aantrekkelijk. Het initiatief voor deze vorm van
organisatie lag bij de grossiers. Voorbeelden: Spar, Schuiterna, Unigro, Markant.
Vroegpensioen – Pensioenregeling met een pensioendatum die gelegen is vóór de pensioengerechtigde leeftijd.
VROM – Het ministerie van VROM ontstond in 1982. Het beleidsterrein van dit ministerie is milieubeheer, volkshuisvesting en ruimtelijke ordening.
Vruchtgebruik – Vruchtgebruik is het recht om een goed van een ander te gebruiken of er vruchten
van te trekken. Men wordt geen eigenaar van het goed. Het recht van vruchtgebruik eindigt na het
verstrijken van de afgesproken termijn en uiterlijk bij overlijden van de vruchtgebruiker.
Vruchtgebruiktestament – Door middel van een vruchtgebruiktestament wordt de verzorging van de
langstlevende echtgenoot verzekerd door hem een recht van vruchtgebruik toe te kennen over (een
deel van) de nalatenschap en aan de kinderen slechts de blote eigendom van de nalatenschap. Het
vruchtgebruik ontstaat niet van rechtswege, maar dient door de erfgenamen te worden gevestigd.
Vuilnisbakkenonderzoek – Eng.: ‘Dustbin check’. Onderzoekmethode waarbij men alle gebruikte
verpakkingen - van sigarettendoosjes tot de verpakking van wasmiddelen - van aan het onderzoek
meewerkende huishoudens onderzoekt. Deze worden in aparte zakken gedaan. Dit onderzoek geeft
inzicht in de mate en soort van verbruik. Het vereist van de deelnemende gezinnen een grote mate
van discipline.
Vuilnisbelt – Zie ‘Vuilnishoop’.
Vuilnishoop – Een vuilnishoop, vuilnisbelt of stortplaats is een plaats waar afval wordt gestort. Het
storten van afval en daarna afsluiten van de ontstane vuilnishoop was gedurende een groot deel van
de 20e eeuw de belangrijkste methode om van huisvuil en ander afval af te komen. Meer recent
worden steeds grotere gedeelten van het afval hergebruikt, en de rest in afvalverbrandingsinstallaties onder zeer gecontroleerde omstandigheden verbrand, waarbij eventueel elektriciteit gewonnen
wordt. Niet brandbaar restafval, sterk vervuilde grond en ook de asresten van de vuilverbranding
worden onder gecontroleerde omstandigheden gestort op stortplaatsen. Onder en boven het afval
komen diverse lagen bentoniet (kleisoort) en folie om uitstroom van vervuild (regen) water tegen te
gaan. Als een stortplaats vol is volgt een eindbestemming, vaak een recreatief doel zoals een park,
golfbaan of amfitheater maar er loopt ook een experiment om een kantoorgebouw op een afgewerkt
deel van een stortplaats te bouwen. Uit sommige oude stortplaatsen wordt biogas gewonnen, ook
wel stortgas genoemd. Een vuilnishoop moet niet worden verward met een composthoop, waar
composteerbaar afval wordt gestort om daarna te worden hergebruikt. In veel delen van de wereld
wonen mensen bij of op een vuilnisbelt en halen goederen uit het vuil om in hun levensonderhoud te
voorzien. Doordat de prijs van grondstoffen omhoog is gegaan zijn er plaatselijk plannen om vuilnishopen te openen en de aanwezige stoffen te gaan terugwinnen.
Vuistpand – Bij vuistpand wordt de zaak overgedragen aan de pandhouder of een derde. Het vuistpand kan rechtsgeldig gevestigd worden als er een pandovereenkomst is en het pand uit de macht
van de pandgever wordt gebracht. De pandhouder moet de goederen opslaan en mag ze niet gebruiken.
VUT-regeling – Een regeling van Vervroegde Uittreding vóór de reglementaire pensioendatum. Is op
vrijwillige basis. Je kunt geen ‘VUT-rechten’ opbouwen, zoals bij pensioen. Bij ontslag vervallen je
aanspraken op VUT. Vanaf 2006 zijn de werknemerspremies voor de VUT niet meer aftrekbaar en is
de werkgeversbijdrage belast.
Vuur – Chemisch verschijnsel dat erop wijst dat een stof zich met zuurstof verbindt, waarbij warmte
ontwikkeld wordt en smeul-, gloei-, vlam- of ontploffingsverschijnselen ontstaan. Zie ook ‘Brand’.
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Vuurbelasting – Wettelijke aansprakelijkheid
VVP – Vaste verrekenprijs. Bijzondere vorm van een standaardprijs, omdat naast de inkoopprijs ook
opslagen voor inkoopkosten zijn opgenomen in het bedrag waarvoor de goederen of grondstoffen in
de boekhouding worden opgenomen. Kijk voor een toelichting bij: bedrijfseconomische-modellen.nl
{Kostencalculatie}.
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W
W.A.M. – De Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen regelt de verplichting van bezitters
of houders van motorrijtuigen om deze voor aansprakelijkheid te verzekeren. Voorts geeft de wet
regels waaraan toegelaten verzekeraars moeten voldoen alsmede omtrent de dwingend voorgeschreven verzekeringsdekking. Door het opnemen van de W.A.M.-Strik in de polis geeft de verzekeraar aan, dat ongeacht wat overigens in de polis is bepaald, de verzekering in ieder geval de door de
W.A.M. voorgeschreven dekking biedt.
W.T.A.V. – Wet Terugdringing Arbeidsongeschiktheids Volume
W3 – W3 is de afkorting van WWW wat weer staat voor World Wide Web. Je kunt het World Wide
Web bezoeken via een browser. Het WWW draait rond pagina's die via het HTTP protocol zijn opgebouwd. Dit gebeurt veelal met HTML. Zie voor meer info bij het World Wide Web Consortium.
W3C – Het World Wide Web Consortium (W3C) probeert het Internet voor iedereen beschikbaar te
maken, onafhankelijk van de hardware, de software, de netwerk structuur, de taal, de geografische
locatie en de fysieke of mentale mogelijkheden. W3 staat voor de drie "w's" van het "www". De C
staat voor Consortium. Zo heb je in totaal W3C ofwel het World Wide Web Consortium. Veel meer
info: World Wide Web Consortium.
W3C richtlijnen – De W3C richtlijnen zijn de spelregels waar webbouwers zich aan zouden moeten
houden bij het opzetten van een goede site. Zie voor meer info bij W3C Guidelines.
Waarborgcertificaat – De koper van een nieuwbouw koopwoning die wordt gebouwd met GIWgarantie, is daarmee verzekerd van de kwaliteit van het woningbouwplan en van een betrouwbare
bouwondernemer. Het waarborgcertificaat biedt bescherming voor het geval er iets mis gaat. Dit
certificaat betekent op de eerste plaats dat partijen gebruik kunnen maken van een geschillenregeling. Indien nodig kan de koper aanspraak maken op de financiële waarborg van de GIW-regeling in
geval van gebreken aan de woning of bij insolventie van de bouwondernemer. Gesubsidieerde woningen moeten in principe altijd onder een dergelijke garantie worden gebouwd.
Waarborgen – Zie ‘Extra-waarborgen’.
Waarborgfonds Motorverkeer – Een ingevolge de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen, door de overheid ingesteld fonds, waaraan verzekeringsmaatschappijen en de Staat verplichte
stortingen doen. Indien met een motorrijtuig schade wordt toegebracht, kan de benadeelde in bepaalde gevallen een schadevergoeding uit het fonds ontvangen, namelijk wanneer de schadeveroorzaker niet bekend is of wanneer de schade is veroorzaakt door een gestolen voertuig (en de dief de
schade niet uit eigen middelen kan vergoeden), de schadeveroorzaker een vrijgestelde gemoedsbezwaarde is of niet aan zijn verplichting tot verzekeren heeft voldaan en de schade niet uit eigen middelen kan vergoeden en tenslotte in geval dat de verzekeraar van het schadeveroorzakende motorrijtuig insolvent is.
Waarborgfonds, Stichting Motorverkeer – Het Waarborgfonds vergoedt de door een onbekende of
onverzekerde gemotoriseerde tegenpartij schade aan een benadeelde toegebrachte schade. Het
Waarborgfonds vergoedt bovendien de door een onvermogende gemoedsbezwaarde met een motorrijtuig aan toegebrachte schade. Zie ook ‘Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen’.
Waarborgsom – Vaak vraagt de verkoper de koper van een woning een waarborgsom te storten. De
waarborgsom bedraagt meestal 10% van de overeengekomen koopprijs. Het is gebruikelijk de waarborgsom bij de notaris te deponeren en deze te verrekenen bij de eigendomsoverdracht. Als u
rechtsreeks aan de verkoper betaalt en deze in de tussentijd failliet gaat bent u uw geld kwijt. In veel
gevallen wordt gebruik gemaakt van een bankgarantie in plaats van een waarborgsom.
Waarde – 1) Getal, de kwantitatieve betekenis van een grootheid. Elke grootheid bestaat uit een
naam, een waarde en een eenheid. De eenheid geeft betekenis aan het getal dat de waarde weergeeft (vaak wordt de eenheid aangeduid als de dimensie). Voor nadere informatie zie de publicatie:
De toetsende tucht van de dimensieanalyse. 2) In de betekenis van gebruikswaarde: de emotionele
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betekenis die iemand toekent aan een product of dienst. 3) In de betekenis van ruilwaarde:een schatting van het geldbedrag dat een product of dienst in het economisch verkeer kan opbrengen. Bijvoorbeeld: de waarde van een huis in bewoonde staat is anders dan de waarde van een huis dat vrij
opleverbaar is [euro/stuk]. 4) Misconceptie: de prijs. De prijs kan in bepaalde situaties wel een indicatie zijn van de waarde, maar een product kan boven of onder zijn waarde verkocht worden, al naar
gelang de situatie. Een gestolen fiets heeft doorgaans een grotere waarde dan een heler er voor betaalt.
Waarde in het vrije economische verkeer – Waarde die een gebouw heeft in een situatie dat het
zonder huurverplichtingen of andere claims verhandeld kan worden op de vrije markt [euro per
stuk]. Zodra een gebouw verhuurd is, heeft het ook een huurwaarde. De marktwaarde is dan een
afgeleide van zowel huurwaarde als waarde in het vrije verkeer al naar gelang de kracht van de huurrechten.
Waarde, Contante – Zie ‘Contante waarde’.
Waarde, Dragende – De waarde van een scheepscasco, de vrachtpenningen en de vervoerde zaken,
waarover bij avarij-grosse het omslagpercentage moet worden bepaald. Zie ook ‘Avarij-grosse’.
Waarde, Getaxeerde – Het bedrag waarop een zaak bij taxatie is begroot, hetzij door deskundigen,
hetzij door de verzekerde zelf met goedvinden van de verzekeraar. Vermelding van het aan de taxatie ten grondslag liggende waardebegrip is niet nodig, vaak zelfs ongewenst. Zie ook ‘Verzekerde
waarde’, ‘Voortaxatie’.
Waardeaanpassing – Zie ‘Indexpolis’.
Waardecreatie Zie ook: economic value added – 1) Er is ten principale sprake van waardecreatie als
het bedrijfsresultaat positief is na verrekening van zowel het interest vreemd vermogen als een vereist rendement op het eigen vermogen. Dus als alle vermogenskosten (cost of capital) in rekening zijn
gebracht. Synoniem: overwinst (residual income) [euro/periode] {Bedrijfseconomie}. Synoniem: winst
[euro/periode] {Micro-economie}. 2) Echter voor echte waardecreatie zijn nog meer correcties nodig,
zoals verwerking van de geldontwaarding, verschillen in boekhoudmethode, risico's e.d. 3) Stijging
van de contante waarde van een onderneming.
Waardegrondslag – De waardegrondslag is de basis die de gemeente hanteert voor de onroerende
zaakbelasting.
Waarden (1) – De waarden zijn gewenste gedragskwaliteiten van een organisatie. Ze geven richting
aan het denken en gedrag van mensen in organisaties, en aan wat mensen samenbindt. Voorbeelden
van waarden zijn punctualiteit en betrouwbaarheid, die heel goed bij een bank of een vervoersbedrijf
passen, of de waarde integriteit van een overheidsorganisatie. Waarden moeten niet zozeer opgelegd worden aan mensen, maar nieuwe medewerkers moeten hierop geselecteerd worden, zodat de
waarden van de organisatie van nature bij mensen passen en ze echt geleefd worden. Mensen kiezen
bewust of onbewust voor organisaties die qua (identiteit en) waarden bij hen passen. Waarden zijn
onder andere: eerlijkheid, respect, betrouwbaarheid, betrokkenheid, liefdevol, moed, rechtvaardigheid, integer, fair, transparant, open, eerlijk, vertrouwen, achting, bewondering, trouw, continuïteit,
zorgvuldig, dienstbaar, betrokken, er toe doen, zorg voor veiligheid, gezondheid, welbevinden.
Waarden (2) – Waarden zijn gemeenschappelijke overtuigingen die zichtbaar worden in het gedrag
van ieder lid van de organisatie. Elke waarde is een richtsnoer voor denken en handelen van alle leden van de organisatie.
Waarden (3) – Waarden zijn idealen en motieven die in een samenleving of groep als nastrevenswaardig worden beschouwd. Waarden zijn opvattingen over wat wenselijk is. Er bestaan twee soorten waarden: 1) Instrumentele waarde: een betekenis die door concrete personen of groepen feitelijk wordt verleend aan personen, zaken of gebeurtenissen. Waarden zijn veelal collectief, maar kunnen ook zeer persoonlijk worden beleefd. Het sociaalwetenschappelijke mentality-onderzoek is een
waarden- en leefstijlonderzoek dat uitgaat van een onderverdeling van de maatschappij in traditionele waarden (Behouden), moderne waarden (Bezitten, Verwennen) en postmoderne waarden
(Ontplooien, Beleven). 2) Intrinsieke waarde: waarden die nagestreefd behoren te worden vanuit de
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gedachte dat het goede gedaan behoort te worden. Ethische waarden blijven hun betekenis en geldigheid behouden, ook als ze feitelijk niet gedragen worden door mensen en groepen. Voorbeelden
van ethische waarden zijn gerechtigheid, liefde, vrijheid en gelijkheid. Het zijn de motieven en idealen waarop de concrete normen zijn gebaseerd. Het zijn ook de grootheden die met de normen bereikt willen worden. Zo zijn er normen en regels om deze waarden te bereiken. Voorbeelden van
waarden: In de christelijke geloofsleer ligt achter de concrete normen de waarde van de liefde. Het
gaat dan om de liefde tot God en de liefde tot de naaste mens. De belangrijkste waarde in het wegverkeer vinden veel mensen veiligheid. In de samenleving kan worden gedacht aan leefbaarheid en
betrokkenheid. In de psychologie kent men tal van persoonlijke waarden, zoals bezit, eenvoud, flexibiliteit, gehoorzaamheid, gezondheid, integriteit, kennis, macht, onafhankelijkheid, schoonheid, succes, toewijding en waardering.
Waarden en normen – Wanneer een norm gerechtvaardigd moet worden, dan wordt uiteindelijk
een beroep gedaan op een of meer waarden. Als de norm dat men zich aan de maximumsnelheid
moet houden verdedigd wordt, dan worden waarden als veiligheid en verantwoordelijkheid als legitimatie gebruikt. Uit één waarde kunnen meestal meerdere normen worden afgeleid, die onderling
zelfs kunnen botsen. De waarde 'respect voor het menselijk leven' impliceert voor sommigen dat
geweld onder geen voorwaarde is toegelaten, anderen vinden dat wettige zelfverdediging daarmee
te verenigen valt, nog anderen oordelen dat het bewust doden van mensen tijdens oorlogshandelingen met die waarde overeenstemt. Het debat tussen voor- en tegenstanders van de legalisering van
euthanasie of abortus levert een andere illustratie van hoe deze algemene waarde tot verschillende
normen leidt, naar gelang van de definitie die aan dit menselijk leven wordt gegeven.
Waardenkringloop – Schematische voorstelling van de relaties tussen geld- en goederen- schema
stromen binnen een onderneming.
Waardeoverdracht – Je kunt je ‘oude’ pensioen meenemen naar je nieuwe pensioenuitvoerder. Dat
heet ‘waardeoverdracht’. Hoe weet je wat in jouw situatie het beste is? Je vraagt de pensioenuitvoerder van je nieuwe werkgever wat je voor je ‘oude’ pensioen krijgt. Anders gezegd: je nieuwe
pensioenuitvoerder vertaalt het door jou meegenomen pensioen in een aantal opbouwjaren volgens
de nieuwe pensioenregeling. Waardeoverdracht kan een goed middel zijn tegen pensioenbreuk. Let
op: pensioenfondsen zullen niet meewerken aan waardeoverdracht als de financiële toestand van
het fonds dat niet toelaat. Dan komen er geen overdrachten meer binnen en gaan er ook geen overdrachten meer uit. Zodra het fonds niet meer in de financiële problemen zit, krijg je bericht en kun je
alsnog de waarde overdragen. Zie ‘Welvaartsvastheid’.
Waardepeildatum – De waardepeildatum is de datum waarop de gemeente de waarde van de onroerende zaak vaststelt voor de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). De WOZ-waarde wordt
sinds 1 januari 2007 ieder jaar vastgesteld. De waarde is dus een jaar geldig.
Waardepromotion – Zie ‘Indeling sales promotion’.
Waardering Onroerende Zaken – WOZ staat voor Wet waardering onroerende zaken. Op basis van
deze Wet wordt de waarde van alle onroerende zaken in Nederland bepaald.
Waardestuwer (of Value-driver) – Vairabelen binnen het bedrijfsproces die zowel in financiële als
niet-financiële zin invloed hebben op het proces van waardecreatie.
Waardevast pensioen – Je pensioenaanspraken zijn waardevast als ze jaarlijks worden verhoogd of
verlaagd met het percentage waarmee de prijzen in een bepaalde periode zijn gestegen of gedaald.
De toeslagverlening van pensioen is nagenoeg altijd voorwaardelijk. Dat betekent dat er alleen een
toeslag wordt verleend indien daar genoeg geld voor is.
Waardevastheid – Zie ‘Welvaartsvastheid’.
Waardevermindering (1) – Afname van de waarde van vaste of vlottende activa in het economisch
verkeer. Deze waardevermindering kan geconstateerd worden via impairment volgens de regels van
IFRS. De waardevermindering moet wel duurzaam zijn, waarbij duurzaam de term is die de RJ gebruikt. In de volksmond gaat het om bijzondere waardeverminderingen.
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Waardevermindering (2) – Het afnemen van de waarde van een object, doordat hieraan schade
werd toegebracht, en zelfs na reparatie de waarde niet meer even hoog is als voor de schade. Komt
onder meer voor bij motorrijtuigen. Op de autocascoverzekering is waardevermindering niet verzekerd. Wanneer door een ander schade aan een voertuig is toegebracht kan de benadeelde de waardevermindering wel vorderen op de aansprakelijke veroorzaker.
Waardeverzekering – Zie ‘Geldswaardeverzekering’.
Waarnemingsleer – Vakgebied dat zich bezighoudt met de wijze waarop mensen visuele informatie
waarnemen en verwerken.
Wachttijd (1) – De periode die ligt lussen het moment waarop de schade intreedt en het moment
waarop de schadevergoedingsverplichting van de verzekeraar een aanvang neemt. De wachttijd is te
vergelijken met een eigen risico voor de verzekerde, maar dan uitgedrukt in aantal dagen of weken.
Komt onder meer voor bij de ziekteverzuimverzekering.
Wachttijd (2) – Periode waarin je moet wachten voordat je mag deelnemen aan de pensioenregeling
van je werkgever. Vaak worden na afloop van de wachttijd met terugwerkende kracht pensioenaanspraken toegekend, alsof je reeds bij aanvang van de wachttijd deelnemer was geweest. Met ingang
van 2008 mag in een pensioenregeling voor het ouderdomspensioen een wachttijd worden gehanteerd van ten hoogste twee maanden. Voor uitzendwerk geldt een termijn van zes maanden.
Wachttijdbemiddeling – Een vorm van dienstverlening die door een zorgverzekeraar wordt toegepast in het kader van managed care. Zie ook ‘Managed care’.
Wachttijdregeling – Een regeling waarbij gedurende de wachttijd in een pensioenregeling, alvast het
weduwe- en wezenpensioen en eventueel het premievrijstellingsrisico bij invaliditeit, wordt gedekt.
Zie ‘Wachttijd’.
Wagenrijder-vertegenwoordiger – Zie ‘Soorten verkopers’.
Wagenschade – Term gebruikt bij motorrijtuigverzekering. Men verstaat onder wagen- of cascoschade verlies van en/of schade aan het verzekerde motorrijtuig zelf. Zie ook ‘Motorrijtuigverzekering’,
‘Nieuwwaardeverzekering’.
WAJONG – Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
WAK – Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen
Walvis – Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in sociale verzekeringswetten
WAM – Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
WAM-strik – Populaire benaming voor de in iedere ter voldoening aan de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen gesloten verzekering opgenomen clausule, waarin de verzekeraar verklaart dat de verzekering ongeacht wat de polis overigens zou mogen bepalen in ieder geval de door
deze wet dwingend voorgeschreven dekking biedt. Zie ook ‘Motorrijtuigverzekering’.
WAM-verzekering – De op grond van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid. Deze verzekering dekt het in deze wet
geregelde verkeersrisico, het zogenaamde bezitsrisico en voor gemotoriseerde werktuigen zoals
draglines, shovels en kranen eventueel ook het werkrisico. Zie ook ‘Motorrijtuigverzekering’.
Wanprestatie – Er is sprake van wanprestatie als een verbintenis niet wordt nagekomen, en dat de
schuldenaar kan worden toegerekend. In Nederland is dit geregeld in artikel 74 van boek 6 van het
Burgerlijk Wetboek (afgekort als BW). Er zijn grofweg twee soorten verbintenissen: verbintenissen uit
overeenkomst (‘ex contractu’) en verbintenissen uit de wet (‘ex lege’). Als een contract niet wordt
nagekomen spreekt men ook wel van contractbreuk. Het voorbeeld bij uitstek van een verbintenis uit
de wet is de verplichting om de schade te vergoeden die voortvloeit uit een onrechtmatige daad. Er
zijn allerlei redenen waarom het niet-nakomen van een verbintenis een schuldenaar soms niet kan
worden toegerekend. Dan spreekt men van overmacht (art. 6:75 BW). Sinds de invoering van het
nieuw Burgerlijk Wetboek in 1992 komt de term wanprestatie niet meer voor in de wet. In plaats
daarvan wordt naar de wettekst gesproken van toerekenbare tekortkoming in de nakoming. De
voorbeelden van wanprestatie zijn legio: - Jan koopt een auto van Piet, maar betaalt niet; - Jan koopt
een auto, maar de auto blijkt later kapot; - Jan eet in een restaurant en loopt voedselvergiftiging op; Uitgeverij Streutker
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Jan reist van Amsterdam naar Parijs met zijn treinkaartje, maar de trein is veel te laat in Parijs; enzovoort. Zie ‘Toerekenbare tekortkoming’. Zie ‘Contractuele aansprakelijkheid’.
Wants – Zie ‘Behoefte’.
WAO – Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering
WAP (Wireless Application Protocol) – Een set afspraken over hoe draadloze verbinding tot stand
kan komen met het Internet. Door middel van WAP kunnen bijvoorbeeld mobiele telefoons een Internetverbinding tot stand brengen, zodat de gebruiker kan surfen, zijn mail kan lezen, etc. Nadeel
van mobiele telefoons is dat het beeldscherm erg klein is, zodat traditionele websites slecht worden
weergegeven. Uiteindelijk zullen er speciale websites voor WAP gebouwd moeten worden.
Warehouse to warehouse clause – Engelse versie van de huis-tot-huis-clausule. Zie ook ‘Huis-tothuis-clausule’, ‘Transit clause’.
Warenhuis – Detailhandel met een breed en diep assortiment. Het winkeltype met de meest ver
doorgevoerde parallellisatie. De verkoopoppervlakte is groot, er is geen koopdwang en het warenhuis kenmerkt zich door veel nouveautés in het assortiment.
Warenwet – In de Warenwet staat waaraan levensmiddelen en andere producten voor consumenten
moeten voldoen. Een levensmiddel of product mag de gezondheid of veiligheid van de consument
niet in gevaar brengen. Producten die onder de Warenwet vallen, zijn bijvoorbeeld elektronische
producten, speelgoed en gebruiksartikelen. De Warenwet is een kaderwet. Dit betekent dat de wet
bestaat uit een algemeen deel met vaste uitgangspunten, waaraan allerlei besluiten en regelingen
zijn toegevoegd. Voorbeelden hiervan zijn het Warenwetbesluit Etikettering van levensmiddelen en
de Warenwetregeling Voedingssupplementen. Onder de wet vallen niet alleen de producten zelf,
maar ook de grondstoffen, de productie, de plaatsen waar voedsel wordt bereid en de verkooppunten. De Warenwet is van belang voor alle bedrijven en organisaties die te maken hebben met levensmiddelen en/of consumentenproducten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
controleert of de regels van de Warenwet worden nageleefd. Bij overtreding van de Warenwet kan
de NVWA maatregelen nemen. De NVWA kan bijvoorbeeld een waarschuwing geven of een bestuurlijke boete opleggen. Als er gevaar dreigt voor de consument, kan de NVWA een bedrijf bevelen een
product terug te roepen. Het bedrijf moet dit dan melden met een advertentie in de grote landelijke
en regionale dagbladen. Ook kan een bedrijf in het uiterste geval een periode worden gesloten. Als
iets niet in orde is met een product dat u heeft aangeschaft, kunt u dat melden bij de Warenklachtenlijn van de NVWA. Als u een voedselvergiftiging heeft opgelopen, kunt u dit het beste direct melden. Ook andere overtredingen van de Warenwet kunt u bij de Warenklachtenlijn melden.
Warenwetbesluit – Het Warenwetbesluit is een nadere uitwerking van de Warenwet. In het Warenwetbesluit staat voor diverse consumentenproducten (bijvoorbeeld elektrotechnische producten,
cosmetica of speelgoed.) aan welke voorwaarden deze moeten voldoen. Zo staat in het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen aan welke voorwaarden levensmiddelen moeten voldoen qua bereiding, behandeling, bewaring, verpakking en vervoer. Zo moet worden voorkomen dat levensmiddelen verontreinigd worden.
Warme schade – Schade door brand. Een voorbeeld hiervan is de warme vliegtuigschade, d.w.z. de
brandschade die is veroorzaakt nadat door een vallend vliegtuig eerst koude schade is veroorzaakt
aan het getroffen object. Zie ook ‘Koude schade’, ‘Ontploffingsschade’, ‘Vliegtuigschadeverzekering’.
Wartime extension clause – Zie ‘Extended cover clause’.
WAZO – Zie ‘Wet Arbeid en Zorg (Wazo)’.
WCK – Wet op het consumentenkrediet
Wear out – Letterlijk: slijtage. Ook een reclameboodschap 'slijt', verliest effect in de loop der tijd.
Web – Andere naam voor het WWW.
WEB – Wet educatie en beroepsonderwijs: regelt het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie.
Werkveldcommissie – Een werkveldcommissie is een commissie met een niet-wettelijke taak waarbij
het bedrijfsleven, de kenniscentra en de instelling bij elkaar komen om onderwerpen die de opleiding
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aangaan te bespreken, zoals de inhoud van de opleiding, de instrumenten voor examinering en de
instrumenten voor begeleiding van deelnemers.
WOT – Wet op het Onderwijstoezicht.
Web crawlers = web spiders = webbots – Web crawlers zijn programma's die ontwikkeld zijn door
internet zoekmachines. Deze programma's struinen als het ware het internet af, op zoek naar nieuwe
webpagina's. Zo weten zoekmachines welke webpagina's er zijn en over welk onderwerp die pagina's
gaan. Web crawlers veroorzaken al 'struinend' over het Net heel wat pageviews. Maar deze pageviews zijn natuurlijk geen echte pageviews zoals die door menselijke bezoekers worden gegenereerd.
Web definitions – Web definitions is de Engelse term voor de Google zoekfunctie "Internetdefinities"
die resultaten van het Google Glossary weergeven. Zie aldaar.
Web of word of mouth – Zie ‘Mond-tot-mond-reclame’.
Web promotie – Alle promotie (reclame) die een website maakt om meer bezoekers naar zijn website te trekken of om meer conversie te bereiken. Nederlandse term voor webvertising.
Webbouw – Het bouwen van websites voor internet en intranet middels programmeren en ontwerpen. Het gehele proces bij het bouwen van een website.
Webbrowser – Een webbrowser is een synoniem voor browser op internetgebied, zie aldaar.
Webdesign – Webdesign is het onderdeel van de gehele webbouw gericht op het design, de vormgeving, van een website. Hiervoor worden vaak grafische computer programma's voor gebruikt zoals
PhotoShop en Dreamweaver maar ook Flash en Illustrator. Welke grafische pakketten worden gebruikt is afhankelijk van de wensen.
Webgids – Nederlandse vertaling van Directory. Zie aldaar.
Weblog – Een (persoonlijke) constant up-to-date pagina met nieuws, weblinks en ervaringen/overwegingen in chronologische volgorde. Een andere naam voor weblog is de verkorte vorm
blog. De weblog van Jeroen.com is een voorbeeld van een weblog. Er bestaan tegenwoordig heel wat
verschillende namen voor weblog-categorien. Een aantal hiervan vind je op Wikipedia.
Weblog Zoekmachine – Weblog Zoekmachine is specifiek gericht op Weblogs. Meestal monitoren ze
links naar weblog en bepalen ze op basis van nieuw geplaatste links was hot is. Zie voor meer info bij
Weblog zoekmachines.
Webmarketing – Een ander woord voor Internet marketing, zie aldaar.
Webmaster – Een webmaster is verantwoordelijk voor het beheer van een website. Een webmaster
kan uiteenlopende taken hebben. Hij kan zorgen voor: 1) De techniek achter een site. 2) Het oplossen
van eventuele bugs en technische problemen van een site. 3) Het onderhouden van de content van
een site. Vaak niet het genereren van de content zelf. 4) In sommige gevallen het beantwoorden van
de mail van de site, bijvoorbeeld over het functioneren van de site. 5) Het geven en beheren van
permissies aan andere medewerkers om bepaalde delen van een site aan te passen. 6) Het onderhouden van de registraties van de domeinnamen.
Webpagina – Een webpagina is een onderdeel van een website. Een website bevat meerdere pagina's, welke over het algemeen in HTML geserveerd worden door de webserver waar de website op
draait. Behalve HTML kan het ook XHTML of XML zijn. Met behulp van een browser kan een webpagina bekeken worden. Via hyperlinks kan er naar andere pagina's binnen de website gebrowsed worden.
Webrichtlijnen – Webrichtlijnen zijn richtlijnen waar je je aan dient te houden tijdens het ontwikkelen van websites. Deze zijn in het leven geroepen om websites gebruiksvriendelijker en toegankelijker te maken. Onder anderen de overheid heeft richtlijnen voor het Internet vrijgegeven waar partijen, die websites maken voor de overheid, zich aan dienen te houden. In het verleden is het wel eens
voorgekomen dat er een website ontwikkeld was voor bijvoorbeeld een gemeente, maar dat deze
offline gehaald moest worden omdat deze niet aan de richtlijnen van de overheid voldeed. Ook het
W3C heeft richtlijnen ofwel guidelines opgezet. Hieraan zijn prioriteiten toegekend, welke je na kunt
streven bij het maken van websites. Maak je bijvoorbeeld een website voor gehandicapten, dan doe
je er goed aan wanneer je alle richtlijnen opvolgt.
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Webserver – Een webserver is een server die aanvragen via het Internet afhandelt. Deze aanvragen
worden door clients gedaan, wat in de meeste gevallen een browser zal zijn. Deze browser doet een
aanvraag, waarop de webserver opdrachten uitvoert en bestanden in de vorm van HTML-pagina's
samenstelt om deze vervolgens terug te kunnen sturen. Deze communicatie tussen de client en server gebeurt volgens het HyperText Transfer Protocol.
Webshop – Webshop is Engels voor webwinkel en is een winkel op het Internet waar men producten
kan bestellen. Tijdens het winkelen kan men producten toevoegen aan een virtuele winkelwagen,
waarna alsnog producten verwijderd kunnen worden, maar ook juist meer van hetzelfde product kan
worden toegevoegd. Achter de webshop hangt een beheermodule via welke de beheerder van een
webshop producten kan toevoegen of verwijderen. Er zijn vele toepassingen mogelijk voor een webshop, afhankelijk van de webshop die je gebruikt. Naast alleen producten beheren zijn er ook mogelijkheden om producten in categorie te plaatsen, foto's toe te voegen per product, een review of
reactie geven op producten, producten op voorraad zetten of kortingen geven per een bepaalde
hoeveelheid afname van een product. Uiteindelijk kan de in de winkelwagen geplaatste producten
afgerekend worden. In sommige gevallen wordt er een factuur gestuurd maar steeds vaker komt het
voor dat er direct online betaald kan worden. In veel gevallen zal dit via SSL gaan om een veilige betaling te kunnen waarborgen. Een bekend open source webshop is OsCommerce, maar uiteraard
kunnen webshops ook op maat worden gemaakt. Zie Webwinkel.
Website (1) – Een verzameling www-pagina's die samen gestructureerde informatie over een bepaald onderwerp bieden.
Website (2) – Een website is een plek (site) op het web ofwel Internet. Een website betreft vaak een
verzameling van HTML-pagina's, welke met behulp van een browser te bezoeken is (surfen). Naast
HTML kan het ook om XHTML of XML-pagina's gaan. In het laatste geval is er een andere opmaaktaal
nodig dan CSS om de website te presenteren dan voor HTML en XHTML. Het doel van een website
kan uiteenlopend zijn. Er zijn bijvoorbeeld educatieve en informatieve websites, websites waar men
voor vermaak terecht kan, portalen zoals (startpagina's en zoekmachines) en websites welke als doel
hebben winst te maken (zoals een webshop). In het geval van bedrijven dienen websites als een online visitekaartje. Aan een website wordt in de meeste gevallen een domeinnaam gekoppeld, via welke de website op te vragen is. Bij uitzondering is een website enkel via een IP-adres te bereiken. De
domeinnaam maakt het vanzelfsprekend eenvoudig het internetadres te onthouden. Voor een website is ook ruimte (webserver) nodig, om de benodigde bestanden op te kunnen zetten. Websites zijn
in twee categorieën onder te verdelen: dynamische websites en statische websites. In het laatste
geval gaat het om een verzameling van webpagina's, die enkel in de doeltaal (zoals HTML) geschreven zijn. Aanpassingen moeten in die betreffende bestanden gedaan worden. Dit gebeurt vaak buiten de webserver waar de website op staat, om, waarna het middels een FTP programma op de server wordt geplaatst. Een dynamische website betreft een website waarbij de content wordt gegenereerd op het moment dat de pagina wordt bekeken. Het genereren gebeurt al op de server, waardoor een bezoeker hier niets van merkt. Met behulp van een van een server side scripttaal (zoals PHP
of ASP) worden content, dat bijvoorbeeld uit een database komt, in de doeltaal naar de browser (de
client) gestuurd. Een CMS geeft een persoon zonder enige kennis van webtalen, de mogelijkheid om
hun website te beheren, zoals pagina's of teksten toevoegen. Deze systemen kunnen op maat worden gemaakt, maar er zijn ook open source systemen. Een bekend open source systeem voor een
webshop is osCommerce.
Website Optimalisatie – Website Optimalisatie is het optimaliseren van een site met als doel er een
hogere omzet mee te behalen. Website optimalisatie kan op meer vlakken: 1) Zoekmachine optimalisatie; 2) Usability optimalisatie; 3) HTML Validatie; 4) Snelheid optimalisatie van een site; 5) Effectiviteit (conversie) optimalisatie. Het is dus veel meer dan alleen de zoekmachines in dit geval. Het draait
om het hele proces dat een gebruiker doorloopt gedurende een (verkoop-)proces. Belangrijke onderdelen van Website Optimalisatie zijn het meten en het CRM element. In het begin was alles ge-
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richt op enkel het genereren van traffic. Een goed optimalisatie traject gaat echter verder en kijkt
naar of het de juiste bezoekers zijn en of ze gebonden kunnen worden aan de site.
Webstandaarden – Webstandaarden zijn de verzameling van richtlijnen voor onder anderen websites (HTML, CSS) maar ook XML- en SVG-documenten. Een website die volgens standaarden gebouwd
worden, zouden aan verschillende aspecten moeten voldoen. De code moet voldoen aan de daarvoor betreffende richtlijnen, de code moet toegankelijk zijn, het moet semantisch zijn, voor websites
geldt dat er smart urls toegepast dienen te worden. Daarnaast geldt voor bijvoorbeeld websites dat
content, opmaak en presentatie volledig gescheiden dient te zijn. Dit houdt in dat het htmldocument enkel de tekst en beschrijven elementen bevat, de positionering van elementen (bijvoorbeeld: menu en footer horizontaal, links een informatiekader) en opmaak (achtergrondafbeeldingen
of kleuren, afwisseling in lettertypen voor koppen -header tags- en broodtekst) staat in een extern
bestand, namelijk de stylesheet. Wanneer dit samen wordt gevoegd, krijg je de uiteindelijke presentatie van de website, de manier waarop de website er in een modernere browser uit zal komen te
zien. Door uiteindelijk beschikbare html-elementen op de juiste manier toe te passen, krijg je een
document dat zichzelf beschrijft, ook zonder opmaak. Dit heeft als voordeel dat het ook in alternatieve browsers of bijvoorbeeld mobiele telefoons goed leesbaar is (toegankelijk). Een website laten
voldoen aan webstandaarden hoeft niet arbeidsintensief te zijn. In sommige situaties zal het zelfs
minder moeite kosten om een website op die manier op te bouwen wanneer de richtlijnen je eenmaal bekend zijn.
Webverteren – Webverteren is een samenvoegsel van web en adverteren, wat logischerwijs voor
adverteren op het web ofwel het internet staat. Onder adverteren op het web wordt het plaatsen
van afbeeldingen of animaties (banner, animated gif, flash banner) verstaan, vaak tegen een (periodieke) betaling. Deze afbeeldingen of animaties is over het algemeen voorzien van een bedrijfs- of
productnaam en bevat een externe link naar een website of webpagina. Van belang is dat dit soort
reclame op een relevante website wordt geplaatst. Het doel is om meer bezoekers naar de betreffende website te trekken.
Webvertising – Samentrekking van ‘Web’ en ‘Advertising’. Jargon voor alles wat met adverteren op
internet te maken heeft.
Webwinkel – Ook wel: webshop. Een webshop of webwinkel is een website die is uitgerust met mogelijkheden om online door een productencatalogus te bladeren, artikelen toe te voegen aan een
virtueel winkelwagentje en vervolgens af te rekenen. Webshops hebben een belangrijk aandeel gehad in de opkomst van e-commerce, geholpen door mogelijkheden om de online bestelling ook
meteen via het web te betalen. Het voordeel van een webwinkel is dat deze niet plaatsgeboden en in
principe altijd geopend is. Hierdoor kunnen klanten winkelen vanuit hun luie stoel wanneer het hen
uitkomt. Webshops kunnen een zeer breed of juist erg specialistisch assortiment aanbieden, doordat
ze niet de logistieke uitdagingen hebben van een fysieke winkel.
Wederkerig finaal verrekenbeding – Een wederkerig finaal verrekenbeding is een verrekenbeding
waardoor echtgenoten bij het einde van hun huwelijk afrekenen alsof zij in gemeenschap van goederen gehuwd waren.
Wederkerige overeenkomst – Overeenkomst waarbij elk van de partijen een verbintenis op zich
neemt ter verkrijging van de prestatie van de wederpartij.
Wederkerige verzekering – Zie ‘Onderlinge verzekering’.
Wederopbouw, Beding van – Bepaling die wel werd aangetroffen in polissen van brandverzekering
of reglementen van onderlingen voor opstallen. Op grond van deze bepaling is de verzekerde verplicht na brandschade tot herstel of wederopbouw van het verzekerde pand over te gaan. Zie ook
‘Pachtwet’.
Wederverhuur – (Ook wel ‘Onderverhuur’ of ‘Onderhuur’). Dit is het verhuren van een gedeelte of
de totale ruimte aan een andere huurder. Dit is alleen mogelijk wanneer dat is vermeld in het huurcontract. Dit is gebruikelijk wanneer een student voor een lange periode op reis gaat en de kosten
van zijn kamer wilt dekken. Er komt dan een onderhuurder in zijn kamer.
Uitgeverij Streutker

664

Bedrijfskunde, Begrippenbank

Wederverkoper – Ondernemer van wie de bedrijfsactiviteiten geheel of gedeeltelijk bestaan uit het
inkopen en weer doorverkopen van gebruikte goederen, kunst, antiek of verzamelvoorwerpen.
Voorwaarde is wel, dat de ondernemer deze goederen heeft betrokken van leveranciers die hem
geen BTW in rekening brengen.
Wederverkopersmarkt – Zie ‘Markt’.
Weduwenpensioen – Nabestaandenpensioen dat na je dood levenslang wordt uitgekeerd aan je
echtgenote. Wanneer je trouwt of gaat samenwonen na pensionering, heeft je partner geen recht op
nabestaandenpensioen als je overlijdt. Zie ‘Overlevingsrente’.
Weduweverklaring – Verklaring bij verzekeringsvorm waarbij, ter besparing van het successierecht,
de echtgenoot/echtgenote van de geldnemer als eerste bevoordeelde voor het verzekerde kapitaal
bij overlijden aangewezen wordt. Dit onder de verbintenis dat deze de uitkering aanwendt voor de
aflossing van de hypotheekschuld. De weduweverklaring wordt ook wel betalingsopdracht genoemd.
Weduwnaarspensioen – Als weduwenpensioen, maar nu voor de overlevende weduwnaar.
Weerstandsvermogen – Grootheid die het CFV in het leven heeft geroepen om de levensvatbaarheid
van een woningcorporatie of verbinding (van een woningcorporatie met andere rechtspersonen) te
beoordelen {Externe verslaggeving voor niet commerciële organisaties}. Zij voert deze beoordeling
uit met behulp van de ‘Methodiek financiële beoordeling corporaties’ die zich richt op de waardering
van de vaste activa en een risicoanalyse. 1) Het weerstandsvermogen valt uiteen in drie concepten:
a) Het gepresenteerde weerstandsvermogen: dat wat voorvloeit uit het volkshuisvestingsverslag van
een woningcorporatie of een verbinding waar de woningcorporatie deel van uit maakt. Berekening:
Eigen vermogen + egalisatierekening + voorziening onderhoud + overige voorzieningen - immateriële
vaste activa - herwaarderingsreserve (= verschil actuele waarde en historische kostprijs). b) Het gecorrigeerde weerstandsvermogen: aanpassingen vanuit het CFV om alle woningcorporaties op eenzelfde vergelijkingsbasis te brengen. Berekening: Gepresenteerd weerstandsvermogen + of - correcties in de bedrijfswaarde + of - correcties in de rentabiliteitsvoet. Zowel bij de berekening van de
bedrijfswaarde als de omvang van de uitstaande verplichtingen kan er een verschil zijn tussen de
gehanteerde disconteringsvoet en de rentevoet van leningen, zoals het CFV die hanteert. c) Het minimaal vereiste weerstandsvermogen: op basis van een zestal risicofactoren bepaalt het CFV het
weerstandsvermogen dat minimaal noodzakelijk is voor een woningcorporatie of de verbinding waar
zij deel van uitmaakt. 2) Er is sprake van voldoende weerstandsvermogen als het gecorrigeerde weerstandsvermogen groter is dan het minimaal vereiste weerstandsvermogen.
Weigering – Ook ‘Non response’. De uitgezochte ondervraagde weigert aan de onderzoeking mee te
doen. Weigering kan geheel of gedeeltelijk zijn (ten aanzien van een bepaald aantal vragen). (Engels:
´Refusal´).
Weinig aanbieders – Hiervan is sprake als de aanbieders het gevoel hebben ernstig rekening met
elkaar te moeten houden, wat de concurrentie betreft. (Zie ook het oligopolie). Als één van de deelnemers zijn prijs verlaagt heeft dat merkbare gevolgen voor het marktaandeel van de anderen. Wanneer het aantal zo groot is dat men niet de gevolgen merkt, dan kan men spreken van veel aanbieders. De overgang van "weinig" naar "veel" is natuurlijk niet scherp, en is sterk afhankelijk van de
persoonlijke beoordeling (van de producent) van de marktsituatie. Dit wordt mede ook bepaald door
het verschil in grootte van de marktaandelen. Soms is er sprake van één grote aanbieder met een
aantal kleinere, waarbij de grote aanbieder de rol van prijsleider vervult.
Wekeneis – Om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering moet u voldoen aan de zogenaamde wekeneis. Deze wekeneis is overigens slechts een van de voorwaarden om een WW-uitkering te
krijgen. De wekeneis houdt in dat u in de 36 weken voorafgaand aan uw werkloosheid, tenminste 26
weken moet hebben gewerkt. Niet iedereen die werkeloos is, heeft automatisch recht op een WWuitkering. Volgens de wet moet u aan een aantal voorwaarden voldoen om een WW-uitkering te
kunnen krijgen. Zo moet u om te beginnen verzekerd zijn voor werkloosheid. Hiervoor hoeft u overigens geen polis af te sluiten of een speciale handeling te verrichten. U bent automatisch verzekerd
als u een arbeidsovereenkomst bij een werkgever heeft of heeft gehad. Daarnaast moet u uiteraard
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werkloos zijn. Dat betekent dat u uw werk geheel of gedeeltelijk bent kwijtgeraakt, dat uw werkgever u geen loon meer hoeft te betalen en dat u beschikbaar bent voor de arbeidsmarkt. Tot slot mag
de werkloosheid niet uw eigen schuld zijn. Als dat wel het geval is bent u verwijtbaar werkloos en
krijgt u geen uitkering. U bent bijvoorbeeld verwijtbaar werkloos als u zelf ontslag hebt genomen of
op staande voet bent ontslagen. U bent in het algemeen niet verwijtbaar werkloos als u heeft ingestemd met een beëindiging van uw arbeidsovereenkomst.
Welgestelden – De A-klasse uit de welstandsklassenindeling. Directeuren grote bedrijven, topmanagers, vrije beroepen, e.d. Hechten waarde aan titels/diploma's, bezoek concerten & musea, bepaalde
tijdschriften, e.d. Werken hard, veel verantwoordelijkheid, hoge inkomens. Zie ‘Sociale klasse’.
Welvaart – Welvaart is een toestand van voorspoed en gunstige ontwikkeling in maatschappelijk en
economisch opzicht zowel van individuen als van de samenleving als geheel. Welvaart is niet alleen
economische groei, maar vooral ook sociale vooruitgang en culturele bloei waaraan grote delen van
de bevolking deel hebben.
Welvaartsvast pensioen – Je pensioenaanspraken zijn welvaartsvast als ze jaarlijks worden verhoogd
of verlaagd met het percentage waarmee de lonen in een bepaalde periode zijn gestegen of gedaald.
De toeslagverlening van pensioen is nagenoeg altijd voorwaardelijk. Dat betekent dat er alleen een
toeslag wordt verleend indien daar genoeg geld voor is.
Welzijn – Het welbevinden van mensen in lichamelijk en geestelijk opzicht. Welzijn is iets dat mensen
individueel beleven. Welzijn staat los van welvaart. Ook zonder welvaart kunnen mensen zich lichamelijk en geestelijk goed voelen. Omgekeerd kunnen bepaalde gevolgen van welvaart een bedreiging
zijn voor het welzijn. Welzijn wordt meer bepaald door sociale stabiliteit en culturele bloei dan door
economische vooruitgang.
Werkelijke interestkosten – Werkelijke interestverplichtingen over het vreemde vermogen toegerekend aan een periode [euro/periode] {Interne verslaggeving}. Synoniem: betaalde rente {Jaarverslaggeving}; interestkosten {Financiering}; interestlasten {Bedrijfsadministratie}; interest vreemd
vermogen {Bedrijfsadministratie}; rentelasten {Externe Verslaggeving}.
Werkelijke kosten – 1) Waarde die een ondernemer opoffert tijdens het productieproces uit te drukken in periodekosten [euro/periode] {Kostencalculatie}. 2) Synoniem:feitelijke kosten. 3) Synoniem:
kosten (indien er geen sprake is van toegestane kosten, dan is het ook niet zinvol om over werkelijke
kosten te praten).
Werkelijke productie – Hoeveelheid product die in een bepaalde periode (meestal jaarperiode) werkelijk is geproduceerd.
Werkelijke waarde – Zie ‘Dagwaarde’.
Werkgeversaansprakelijkheid – De aansprakelijkheid van werkgevers ten opzichte van derden voor
het handelen van werknemers gedurende de tijd dat zij bij de werkgever in dienst zijn, evenals de
aansprakelijkheid van werkgevers ten opzichte van hun werknemers voor schade die deze lijden als
gevolg van gebrekkige arbeidsomstandigheden.
Werkgeversbijdrage – De werkgeversbijdrage is de verplichte vergoeding die u ontvangt van de
werkgever of uitkeringsinstantie voor de inkomensafhankelijke bijdrage.
Werkingsverdrag – Het Verdrag van Rome (officieel het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, korte naam Werkingsverdrag) is een bekend verdrag van de Europese Unie. De verdragen van de Europese Unie zijn feitelijk de grondwettelijke wetgeving van de Unie, waarin alle instituties, beleidsterreinen en wetgevingsprocedures in beschreven staan. Ze vormen het primaire recht
van de Europese Unie.
Werkkapitaal (1) – (Bruto werkkapitaal): som van alle vlottende activa inclusief de liquide middelen.
1) (Netto werkkapitaal): som van alle vlottende activa inclusief de liquide middelen minus alle vlottende passiva {Externe Verslaggeving} bij bedrijfseconomische-modellen.nl. Dit bedrag is dus gelijk
aan het Eigen Vermogen plus het Lang Vreemd Vermogen minus de vaste activa. 2) (Geïnduceerd
netto werkkapitaal): som van alle vlottende activa inclusief de liquide middelen minus alle vlottende
passiva voor zover die vanuit de omzet geïnduceerd zijn {Financiering}.
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Werkkapitaal (2) – Langdurig beschikbaar vermogen dat niet langdurig vastgelegd is, maar in vlottende activa is geïnvesteerd. Met het werkkapitaal moeten de kernen gefinancierd kunnen worden:
ijzeren voorraad + debiteurenkern + kern liquide middelen – crediteurenkern.
Werkloosheidswet – Doel van de Werkloosheidswet is werknemers te verzekeren tegen financiële
gevolgen van werkloosheid. Bovendien geeft de wet aan werknemers van wie de werkgever onmachtig is het verschuldigde loon te betalen, recht op vergoeding van achterstallig loon, loon over de opzegtermijn, de niet-opgenomen vakantiedagen en vakantietoeslag.
Werkmateriaal – Hieronder verstaat men in de transportverzekeringsector veelal drijvende objecten,
zoals pontons, drijvende kranen, graanelevatoren, baggermolens, aanlegsteigers e.d. Deze plegen te
worden verzekerd op een binnenvaartcascopolis met aanhechting van speciale uitbreidende clausules.
Werkmaterieelverzekering – De verzekering van (in veel gevallen mobiele) machines en werktuigen
als heftrucks, bulldozers, graafmachines, hijs-, til- en hefwerktuigen enzovoort, waarbij men spreekt
van werkmaterieel- (of landmateriaal). De verzekering dekt schade aan de verzekerde objecten door
van buitenkomende onheilen en, in een aantal in de polis genoemde gevallen, als gevolg van eigen
gebrek, terwijl als optie ook schade door het eigen gebrek zelf kan worden meeverzekerd. Tevens is
verzekerd de aansprakelijkheid van verzekerde wegens materiële schade aan derden, toegebracht
met het werkmaterieel. Wanneer het werkmaterieel te beschouwen is als een motorrijtuig wordt de
aansprakelijkheidsdekking uitgebreid conform de eisen van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering
Motorrijtuigen (WAM). De verzekering geschiedt soms op basis van een maatschappijpolis maar
wordt ook dikwijls op basis van de Nederlandse Beurspolis voor Landmateriaal 1991 (zie landmateriaalverzekering) gesloten.
Werknemersverzekering – Sociale verzekering waarbij in beginsel werknemers en daaraan gelijkgestelden verzekerd zijn.
Werkstaking – Een op 2 november 1981 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank in Den Haag
gedeponeerd molestbegrip: het gemeenschappelijk niet of slechts voor een deel uitvoeren van legitiem opgedragen werk door een aantal werknemers in een onderneming. Zie ook ‘Molest’, ‘Stakersrisico’.
Werkveldcommissie – Een werkveldcommissie is een commissie met een niet-wettelijke taak waarbij
het bedrijfsleven, de kenniscentra en de instelling bij elkaar komen om onderwerpen die de opleiding
aangaan te bespreken, zoals de inhoud van de opleiding, de instrumenten voor examinering en de
instrumenten voor begeleiding van deelnemers.
Werkzaam vermogen – 1) Vermogensbehoefte op basis van het totaal der activa: som van geïnduceerd vermogen en autonoom vermogen. 2) Vermogensbehoefte voor zover niet verzorgd door geinduceerd vermogen, d.w.z. door vermogen dat uit leverancierskrediet is voortgekomen. Deze vermogensbehoefte moet verzorgd worden door autonoom vermogen.
Wet – Een geheel van regels waar men zich in zijn gedrag aan moet houden, of je dat nu leuk vindt of
niet.
Wet Afbetalingsstelsel – Deze wet stelt regels voor het consumptief krediet zoals de hoogte van de
aanbetaling en het aantal termijnen waarin de koopsom mag worden voldaan.
Wet Arbeid en Zorg (Wazo) – De Wet Arbeid en Zorg (Wazo) regelt en bundelt alle verloven voor
werknemers en zorgt ervoor dat zij werk en privé beter kunnen combineren. Sommige zijn betaald,
andere onbetaald. Sommige zijn een wettelijk recht, andere kunt u met uw werknemers onderling
overeenkomen. Verlofregelingen die onder de WAZO vallen zijn: Calamiteitenverlof, Kortdurend
zorgverlof, Kraamverlof, Zwangerschaps- en bevallingsverlof, Adoptieverlof, Ouderschapsverlof,
Langdurend zorgverlof en Onbetaald verlof. Voor alle verloven geldt dat u in de cao, met de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging afwijkende afspraken mag maken over de duur en
de betaling van het verlof. Deze afspraken gelden boven de wettelijke regelingen. Er zijn echter uitzonderingen. In het geval van calamiteitenverlof mag de werknemer hiervoor vakantiedagen opnemen, maar in het geval van kraamverlof is dit bijvoorbeeld niet mogelijk. Raadpleeg de regels van de
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WAZO en de cao voor u afspraken maakt en onthoud dat de werknemer altijd akkoord moet gaan. U
kunt hem niets opleggen. Als uw bedrijf in ernstige problemen komt door het verlof van een bepaalde werknemer mag u hem verlof weigeren. Probeer elkaar tegemoet te komen en compromissen te
sluiten om u de gang naar de rechter te besparen. U mag een werknemer die met verlof is niet ontslaan. Wel kunt u zijn contract om andere redenen ontbinden. U kunt in aanmerking komen voor
fiscale compensatie als u het loon van uw werknemer geheel of gedeeltelijk doorbetaalt tijdens het
verlof. U mag dan een deel op de afdracht van loonheffing in mindering brengen. Raadpleeg de website van de Belastingdienst voor de details. Zelfstandigen moeten hun eigen verlof bekostigen en dat
is uiteraard niet altijd even makkelijk. Komt u in financiële moeilijkheden, dan is het in sommige gevallen mogelijk om in aanmerking te komen voor een BBZ-uitkering (Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen) of om in het kader hiervan een rentedragende lening te verkrijgen als bedrijfskapitaal.
Raadpleeg uw financieel adviseur voor de beste optie.
Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) – De Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten is een voorziening tegen de financiële gevolgen van langdurige
arbeidsongeschiktheid. Deze wet is in het leven geroepen om gehandicapte jongeren en studerenden
toch van een uitkering op minimumniveau te voorzien en vloeit voort uit de Wet Pemba.
Wet Beperking Cadeaustelsel – Wet ter bescherming van consumenten tegen prijsversluiering. Van
toepassing als cadeaus verstrekt worden en als artikelen tegen een bepaalde prijs worden aangeboden bij het aankopen van andere artikelen.
Wet Economische Mededinging – Krachtens deze (inmiddels verouderde) wet (uit 1956) kan de Minister van Economische Zaken tegen ongewenste economische machtsposities optreden. De Nederlandse wetgeving was een zogenaamde misbruikwetgeving. Kartel afspraken waren niet verboden,
mits aangemeld bij het kartelregister en er geen sprake was van machtsmisbruik. Maatregelen die de
Minister kon nemen waren: aanwijzingen geven, kartelregister openbaar maken of een kartel onverbindend verklaren. Het beleid van de Europese Unie is een verbodswetgeving, kartel afspraken zijn in
principe verboden. In 1996 is er (bij onze regering) een ontwerp ingediend die de oude wet uit 1956
moet vervangen, waardoor de verschillen tussen de Europese en Nederlandse wetgeving zullen vervagen. Vanaf 1998 geldt in Nederland in navolging van het EU-beleid een verbodswetgeving, die is
vervat in de Mededingingswet en gecontroleerd wordt door de NMA.
Wet Economische mededinging – Wet die van de overheid de bevoegdheid geeft op te treden tegen
concurrentie beperkende afspraken van het bedrijfsleven die het algemeen belang schaden (bv. kartels en verticale prijsbinding).
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) – De Wmo zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen
aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met beperkingen door ouderdom of handicap, een chronisch psychisch probleem, maar ook om vrijwilligers en
mantelzorgers. Als meedoen of zelfstandig wonen niet lukt zonder hulp, kan iemand de gemeente
vragen om ondersteuning, zoals thuiszorg of een rolstoel. Gemeenten voeren de Wmo uit en iedere
gemeente legt andere accenten.
Wet milieubeheer, Afvalstoffen – In de Wet milieubeheer zijn de volgende artkelen over afvalstoffen
opgenomen: 1- Zorgplicht voor afvalstoffen: Iedereen moet er voor zorgen dat er geen nadelige gevolgen voor het milieu zijn of komen door handelingen met afvalstoffen. 2-Stortverbod: Er is een
verbod om zich van afvalstoffen te ontdoen door deze buiten inrichtingen te storten, anderszins op
of in de bodem te brengen of te verbranden. Uitzonderingen hierop staan in het Besluit vrijstellingen
stortverbod buiten inrichtingen. 3-Landelijk Afvalbeheerplan: Er moet een Landelijk afvalbeheerplan
(LAP) vastgesteld worden. 4-Huishoudelijke afvalstoffen: Het beheer van huishoudelijke afvalstoffen
is geregeld in de artikelen 10.21 tot en met 10.29. De gemeente is verantwoordelijk voor de inzameling. Als huishoudelijke afvalstoffen zijn ingezameld worden ze voor het beheer gelijkgesteld met
bedrijfsafvalstoffen. 5-Afvalwater: Er zijn regels voor zich ontdoen, inzameling en transport van afvalwater (artikelen 10.30 tot en met 10.35). 6-Bedrijfsafvalstoffen: Er zijn regels voor afgifte, ontvangst, vervoer en inzameling van bedrijfsafvalstoffen (artikelen 10.36 tot en met 10.55). 7Uitgeverij Streutker
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Internationale afvaltransporten: Voor internationale afvaltransporten gelden de regels van de EEGverordening overbrenging afvalstoffen, EVOA (artikelen 10.56 tot en met 10.60). 8-Gemeentelijke
afvalstoffenverordening: De minister heeft bevoegdheden om regels in de gemeentelijke afvalstoffenverordening op te nemen (artikelen 10.61 en 10.62). 9-Ontheffingen: De minister, gemeenten en
provincies hebben mogelijkheden om ontheffing te verlenen van bepaalde verboden of voorschriften
uit de Wet milieubeheer (artikelen 10.63 en 10.64). Wil je de complete informatie over dit onderwerp, ga dan naar de site www.Overheid.nl hoofdstuk 10 van de Wet milieubeheer.
Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) – De WAO is per 01-01-2006 vervangen voor
de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). De WAO is hiermee niet afgeschaft maar
bestaat nog voor mensen die hier recht op hebben. Omdat deze wet in de loop van de tijd steeds
minder belangrijk wordt, volstaan we in dit boek met het noemen van deze wet.
Wet op de Kansspelen – Deze wet onderwerpt het organiseren van kansspelen, waarbij de deelnemers meedingen naar een prijs en waarin de deelnemers geen overwegende invloed op het resultaat
kunnen uitoefenen, aan een vergunning. Die krijgt men niet, als het behalen van economisch voordeel het doel is. Hebben de deelnemers wel overwegend invloed op het resultaat, dan is dit in het
kader van de wet toegelaten, mits het prijzenbedrag niet hoger is danf2500. De deelnemers kunnen
op twee manieren een overwegende invloed uitoefenen: door het beantwoorden van een aantal
vragen of door het leveren van een jureerbare prestatie. Is het deelnemen aan de prijsvraag of wedstrijd verbonden aan een aankoopverplichting, dan valt men bovendien onder het Cadeaustelsel.
Wet op de Ondernemingsraden (WOR) – WET van 28 januari 1971, houdende nieuwe regelen omtrent de medezeggenschap van de werknemers in de onderneming door middel van ondernemingsraden. Een ondernemingsraad (OR) bestaat uit werknemers die de belangen van het personeel in een
organisatie behartigen. De OR controleert of de onderneming zich houdt aan wetten en regels en
adviseert hierover. Organisaties met 50 of meer medewerkers moeten een ondernemingsraad hebben. Een organisatie met minder dan 50 medewerkers kan een personeelsvertegenwoordiging (PVT)
hebben of volstaan met personeelsvergaderingen (PV).
Wet op de zorgtoeslag – De Wet op de zorgtoeslag regelt een (mogelijk) recht op financiële tegemoetkoming wanneer u een laag inkomen hebt. Zie ook zorgtoeslag. Het is de bedoeling dat de Wet
op de zorgtoeslag samen met de Zorgverzekeringswet op 1 januari 2006 in werking treedt.
Wet productaansprakelijkheid – EG-richtlijn uit 1985 inzake productaansprakelijkheid. Deze betekent voor de benadeelde consument dat hij niet meer hoeft te bewijzen dat de fabrikant schuld
heeft. De consument dient slechts te bewijzen dat het product gebrekkig was, dat hij schade heeft
geleden en dat deze schade het gevolg was van het gebrekkig zijn van het product.
Wet ter voorkoming witwassen en financieren van terrorisme – Per 1 augustus 2008 is de Wwft
(Wet ter voorkoming witwassen en financiering van terrorisme) van kracht. De Wwft regelt de verplichtingen van het verrichten van een cliëntenonderzoek en de melding van transacties (of voorgenomen transacties) die verband kunnen houden met het witwassen van geld en financiering van terrorisme. De verplichting tot het verrichten van een cliëntenonderzoek houdt in dat de instelling onder meer wordt geacht: a) zich te hebben overtuigd van de identiteit van cliënt waarmee de instelling
zaken doet, of (indien van toepassing) de uiteindelijke identiteit van de uiteindelijke belanghebbende; b) indien de cliënt een rechtspersoon is, op risicogebaseerde en adequate maatregelen te nemen
om inzicht te verwerven in de eigendoms- en zeggenschapsstructuur van de cliënt; c) het doel en de
beoogde aard van de zakelijke cliënt vast te stellen, en d) een voortdurende controle op de zakelijke
relatie en de verrichte transacties uit te voeren en een onderzoek te houden naar de bron van het
vermogen waaruit aan de instelling gelden worden overgemaakt. Met het cliëntenonderzoek moet
worden bereikt dat het mogelijk is om transacties, die vermoedelijk verband houden met het witwassen van (crimineel) geld of terrorismefinanciering, te herleiden tot natuurlijke personen.
Wet van de Afnemende Meeropbrengst – Volgens deze wet zou bij toevoeging van eenheden van
een variabele productiefactor aan een of meer vaste productiefactoren, de marginale productiefac-
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toren, de marginale productiviteit van de variabele productiefactor eerst toenemen en daarna afnemen.
Wet van de grote aantallen (1) – Wet die stelt dat afwijkingen in waarnemingen zullen verdwijnen
als het aantal waarnemingen maar groot genoeg wordt. Gooit men eenmaal een munt, dan is de
uitkomst (kop of munt) een toevalstreffer. Gooit men echter 100.000 keer, dan zal elke mogelijkheid
circa 50% zijn voorgekomen. Naarmate een steekproef groter wordt, neemt volgens deze wet de
onnauwkeurigheid ervan af.
Wet van de grote getallen – (2) Statistische wet die aangeeft dat bij een toenemend aantal verzekeringen de frequentie van een bepaalde gebeurtenis binnen deze groep van verzekeringen zich meer
en meer gaat stabiliseren.
Wet van de toe- en afnemende meeropbrengsten – Bij toevoeging van steeds meer eenheden van
een variabele productiefactor aan constant gehouden productiefactoren, zal de fysieke meeropbrengst eerst toenemen, later voorbij een bepaald punt afnemen en ten slotte negatief worden. Volgens deze wet loopt de grafiek van de meeropbrengsten door het maximum van de gemiddelde fysieke opbrengsten.
Wet van Engel (1) – Naarmate het inkomen stijgt, neemt het percentage van het inkomen dat besteed wordt aan levensmiddelen af, het percentage dat besteed wordt aan wonen en huishoudelijke
artikelen blijft gelijk en het percentage dat besteed wordt aan o.a. kleding, vervoer en recreatie
neemt toe.
Wet van Engel (2) – Volgens deze wet neemt, naarmate het inkomen stijgt, het percentage van het
inkomen dat wordt besteed aan noodzakelijke goederen af. Noodzakelijke goederen hebben een
inelastische positieve inkomenselasticiteit. Zie ook ‘Engelkromme’.
Wet van het afnemend nut – Naarmate men binnen een bepaald tijdsbestek meer van een goed
gebruikt zal het extra nut afnemen tot het verzadigingspunt is bereikt.
Wet van toe- en afnemende meeropbrengsten – Een ervaringsregel dat gegeven een vast productiemiddel (grond) verdere toevoeging van extra eenheden van andere productiemiddelen (arbeid)
eerst leidt tot een extra productie, die tot een zeker punt steeds groter wordt maar daarna afneemt.
De totale productie neemt dan nog wel toe, maar de toename als gevolg van elke extra werknemer
wordt steeds kleiner en kan zelfs negatief worden (men loopt elkaar in de weg).
Wet waardering onroerende zaken (WOZ) – Wet waardering onroerende zaken (afgekort Wet WOZ)
is een Nederlandse wet die in 1994 is aangenomen. De WOZ regelt de waardering van alle onroerende zaken in Nederland ten behoeve van belastingheffing. Voor de invoering van de Wet WOZ in 1994
mochten belastingplichtigen bij belastingaangiften zelf de waarde van hun woning en andere onroerende objecten vaststellen. Dit kon tot arbitraire uit komsten leiden en de overheid wilde voor (een
aantal) belastingen daarom graag gebruikmaken van vaste waarden. Bij de invoering was het streven
de WOZ-waarde voor zo veel mogelijk belastingen als uitgangspunt te nemen. De wet werd landelijk
ingevoerd in 1997. Sindsdien geldt een landelijk systeem voor de waardering van onroerende zaken,
de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Op basis van de Wet WOZ worden jaarlijks alle
onroerende zaken in Nederland gewaardeerd. Sinds de invoering van de Wet WOZ gaan waterschappen, gemeenten en het Rijk uit van dezelfde waarde van een onroerende zaak , de WOZ-waarde. De
WOZ-waarde wordt gebruikt voor de belastingheffing door het Rijk (inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting), de waterschappen (waterschapsomslag gebouwd) en de gemeenten (onroerendezaakbelastingen).
Wethouders – Uit en door de leden van de gemeenteraad gekozen. Onder voorzitterschap van de
burgemeester vormt dit het dagelijks bestuur van de gemeente, onder de naam: het College van B &
W.
Wetsontwerp – Meestal komt de regering met een nieuw plan voor een wet. Het parlement moet dit
nieuwe wetsontwerp goedkeuren, voordat er sprake is van een nieuwe wet.
Wettelijk erfdeel – Via de wet zijn bepaalde personen aangewezen als erfgenaam , zij hebben recht
op een wettelijk erfdeel. Voorbeelden hiervan zijn de echtgeno(o)t(e) en kinderen. Kinderen hebben
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recht op een wettelijk vastgelegd minimaal deel van de erfenis en kunnen dus nooit helemaal worden onterfd. Dit noemt men de legitieme portie . Een echtgeno(o)t(e) heeft geen recht op een legitieme portie en kan dan ook volledig onterfd worden.
Wettelijke aanspraak – Wettelijke aanspraak is het recht dat u heeft op zorg. In de Zorgverzekeringswet zijn die aanspraken wettelijk vastgelegd in een basispakket. U kunt daarbinnen kiezen voor
een aanspraak op directe zorg of een vergoeding van de kosten van uw zorg (respectievelijk: naturaverzekering en restitutieverzekering). Ook kunt u kiezen voor een eigen risico. Uw uiteindelijke keuze
en daarmee uw aanspraak is vastgelegd in de overeenkomst tussen u en uw zorgverzekeraar (de
polis).
Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering – Zie ‘Aansprakelijkheidsverzekering’.
Wettelijke eisen verpakking – Op de verpakking moeten volgens het Algemeen Aanduidingenbesluit
1981 worden aangegeven: naam, nettohoeveelheid, gebruikte ingrediënten, datum minimale houdbaarheid, naam van de fabrikant of verkoper binnen de EG, bijzondere bewaarvoorschriften, gebruiksaanwijzing.
Wettelijke minimumprijs – Door de Overheid opgelegde minimumverkoopprijzen t.a.v. bepaalde
artikelen. Voorbeelden: brood en melk.
Wettelijke rente – In de wet vastgelegde rente die iemand die zijn verplichtingen niet nakomt in
rekening mag worden gebracht. Deze rente wordt maximaal tweemaal per jaar opnieuw door het
ministerie van Financiën vastgesteld en onder andere gebruikt door de Belastingdienst.
Wettelijke reserve – Wettelijk (artikel 365 van Titel 9 2BW) voorgeschreven posten die aangeven
welk bedrag geactiveerd is voor oprichtingskosten (c.q. uitgaven), emissiekosten (c.q. emissieuitgaven) en R- en D- kosten (c.q. uitgaven). Deze bedragen moeten in maximaal 5 jaar afgeschreven
worden, zodat ze geleidelijk verdwijnen van de debet- en creditzijde van de balans.
Wettig gedeponeerd handelsmerk – Merk dat ingeschreven staat in het Merkenregister van het
Nederlands of Benelux Merkenbureau. De eerste inschrijver van een merk is beschermd tot het uitsluitend gebruik van dit merk.
Wezenpensioen – Het wezenpensioen wordt uitgekeerd aan je kind(eren) na jouw dood. Het gaat
vaak om een halfwezenpensioen (er is nog één ouder in leven). Vaak stopt het wezenpensioen in
principe op 18- of 21-jarige leeftijd, maar loopt de uitkering langer door (tot bijvoorbeeld het 27e
jaar) als je kind studeert of arbeidsongeschikt is. Als beide ouders (verzorgers) zijn overleden, krijgen
de dan volle wezen meestal een dubbel wezenpensioen.
Wfd – Wet financiële dienstverlening (vervallen)
Wfsv – Wet financiering sociale verzekeringen
Wft – Wet op het financieel toezicht
Wft-register – Het op grond van art. 23 van de Wet financiële dienstverlening gehouden register.
Hierin worden de vergunninghouders, verbonden bemiddelaar en houders van een ontheffing ingeschreven alsmede de aan de vergunning respectievelijk de ontheffing verbonden voorschriften en de
daaraan gestelde beperkingen. Zie ook ‘Ontheffing’.
WGA – Werkhervattingsregeling voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten
What you see is what you get – "What you see is what you get" is de volledige naam voor WYSIWYG.
Vrij vertaald in het Nederlands betekent het "je krijgt wat je ziet". WYSIWYG staat voor een tool
waarbij je meteen ziet wat je aan het maken bent. Zie voor meer info bij WYSIWYG.
What you see is what you mean – "What you see is what you mean" (WYSIWYM) is een teksteditor,
vaak toegepast in een CMS. Zie WYSIWYM voor meer informatie.
Wheel of retailing (1) – Het vaste voorspelbare patroon waarmee nieuwe detailhandelsvormen zich
aandienen: met lage status, lage prijzen, lage marges, hoge omzetsnelheid, geen of weinig service,
kale verkoopplaats, enzovoort. Door reactie van de gevestigde winkelstand, die aan trading down
gaat doen, is de 'prijsbreker' vaak gedwongen de oorspronkelijke formule te verlaten waardoor de
prijzen hoger moeten worden. De prijsbreker en de gevestigde winkelstand groeien naar elkaar toe
en er ontstaat een nieuwe gevestigde winkelstand. De hypothese van het wheel of retailing verklaart
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niet elke nieuwe winkelvorm. Zie bijvoorbeeld de opkomst van boetieks. Z Theorie ontwikkeld door
McNair. ie ook ‘Retaillife cycle’.
Wheel of retailing (2) – Theorie die ontwikkeld werd door McNair. 1) Onder de `Wheel of retailing’
verstaat hij de vicieuze cirkel in de detailhandel, waarbij winkelformules zich vanuit een opzet met
een uiterst laag prijsniveau aanpassen aan de concurrentieomgeving door meer service en dergelijke
te bieden en daardoor weer ruimte laten voor winkelformules die uitsluitend op prijs concurreren. 2)
Cyclus in de detailhandel, waarbij outlets zich vanuit een opzet met een uiterst lage prijsstelling aanpassen aan de concurrentiesituatie door meer service en dergelijke en daardoor weer ruimte laten
voor detaillisten die uitsluitend op prijs concurreren.
White hat SEO – White hat Search Engine Optimization personen of bedrijven proberen resultaten te
verkrijgen op langere termijn. Hierbij worden enkel SEO technieken toegepast volgens de richtlijnen
van een zoekmachine is welke niet zal leiden tot teleurstelling omtrent de resultaten. White hat SEO'ers richten zich in eerste instantie op het creeeren van een goede website en juiste content en
kijken pas in de tweede plaats naar Search Engine Optimization.
WIA – De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) is een Nederlandse wet die op 29
december 2005 in werking is getreden en is de opvolger van de WAO. De wet regelt een uitkering
voor de periode na de wettelijke loondoorbetalingstermijn van 104 weken. De WIA is
een werknemersverzekering. De WIA geldt voor mensen die op of na 1 januari 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden. Degenen die voor die datum al arbeidsongeschikt waren,
blijven onder de WAO vallen.
WIA-aanvraagformulier – Wanneer u 1 jaar en 8 maanden na uw ziekmelding nog niet volledig bent
hersteld en voor 100% teruggekeerd naar uw werk, dan kunt u een WIA-uitkering aanvragen. De
WIA-aanvraag moet u zelf doen. U ontvangt hiervoor formulieren van het UWV. Stuur het aanvraagformulier voor de WIA samen met het re-integratieverslag naar het UWV. Doe dit uiterlijk in de 91ste
week na uw ziekmelding. Het re-integratieverslag bestaat uit verschillende formulieren en documenten. Sommige onderdelen moet u zelf invullen. Andere krijgt u van uw werkgever en de bedrijfsarts.
Het UWV vraagt u de volgende informatie op te sturen: 1) Van de bedrijfsarts: a) Medische informatie (UWV-formulier.doc); b) Probleemanalyse, en eventuele bijstellingen; c) Actueel oordeel bij de
probleemanalyse (UWV-formulier.doc). 2) Van uw werkgever: a) Plan van aanpak, eventuele bijstellingen; b) Eindevaluatie Plan van aanpak (UWV-formulier, .doc). 3) Zelf moet u invullen: a) Aanvraag
WIA-uitkering; b) Oordeel van de werknemer (UWV-formulier, .doc). Advies: Heeft u niet alle formulieren? Stuur uw aanvraag dan alvast op met de formulieren die u wel heeft. U kunt op het aanvraagformulier aangeven wanneer welk formulier nog komt en waarom het later is. U en uw werkgever
moeten alle formulieren ondertekenen die samen het re-integratieverslag vormen. Zorg dat uw
werkgever ook de ‘Eindevaluatie Plan van aanpak’ op tijd ondertekent. Na uw aanvraag roept het
UWV u op. Uw arbeidsongeschiktheid wordt dan beoordeeld.
WIA-uitkering – De WIA maakt onderscheid in vier groepen, die aanspraak kunnen maken op een
WIA-uitkering: 1) Volledig (meer dan 80%) en duurzaam arbeidsongeschikt. Een of geringe kans op
herstel (duurzaam arbeidsongeschikt). IVA-uitkering: 70% van het laatst verdiende loon tot aan het
pensioen. Om voor een IVA-uitkering in aanmerking te komen moet u volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Duurzaam wil zeggen dat er geen of maar een heel geringe kans op verbetering in de
medische situatie aanwezig is. Bij een geringe kans op herstel vindt de eerste 5 jaar een jaarlijkse
herbeoordeling plaats. 2) Volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikt. Meer dan 80% arbeidsongeschikt: Uitzicht op herstel (niet duurzaam arbeidsongeschikt). WGA-uitkering: 70% van het laatstverdiende loon. Eventuele verdiensten uit werk worden voor 70% gekort op de uitkering. De uitkering kan doorlopen tot aan het pensioen, maar omdat herstel mogelijk is zal van tijd tot tijd een herbeoordeling plaatsvinden.3) Gedeeltelijk arbeidsongeschikt (maar tenminste 35%). 35 – 80% arbeidsongeschikt: WGA-uitkering: als aan de referte-eis wordt voldaan is er recht op een loongerelateerde uitkering. De duur daarvan hangt af van de leeftijd. Daarna is er recht op een vervolguitkering
of (bij voldoende inkomen uit werk) een loonaanvulling. De hoogte van die uitkering is mede afhanUitgeverij Streutker
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kelijk van het inkomen uit werk.4) Wie minder dan 35% arbeidsongeschikt is verklaard heeft geen
recht op een WIA-uitkering.
WID – Wet identificatie bij dienstverlening
Wijkwinkelcentrum – Winkelcentrum met wijkverzorgende functie. Naast convenience goods ook
shopping goods. Kenmerken: actieradius tot 1.500 meter; tot 20.000 mensen; tot 6.000 woningen;
20 tot 30 winkels, totaal v.v.o. tot 10.000 m².
Wikipedia – Wikipedia is het grootste online woordenboek ter wereld. Wikipedia is een vrije encyclopedie op Internet waaraan iedereen kan meewerken. Bij Wikipedia kan iedereen een zogenaamde
"wiki" aanmaken. Een Wiki is een artikel binnen de encyclopedie.
Windenergie – Windenergie is energie die gewonnen wordt door de bewegingsenergie van lucht
(wind) om te zetten in een bruikbare vorm, bijvoorbeeld in elektriciteit. De productie van een windturbine kan door het variabele windaanbod sterk variëren. Het komt voor dat een windturbine een
hele dag niets produceert, maar het komt ook voor dat een windturbine een hele dag vrijwel het
maximale vermogen levert. Op dit moment is er voldoende capaciteit van conventionele elektriciteitscentrales om ook de variaties in het aanbod van windenergie op te vangen.
Windows – Windows is het besturingssysteem van Microsoft. Het besturingssysteem voor de personal computer is door Mircosoft geproduceerd de meest dominante binnen de besturingssystemen.
Winkelbeeld – De wijze waarop een winkel bij derden overkomt.
Winkelcentrum (1) – In de meeste moderne wijken komen winkelcentra voor. Kenmerken: minstens
10 winkels of andere vestigingen zoals banken, bij elkaar gesitueerd, een praktisch compleet aanbod
in de food en non-food sfeer, aanwezigheid van speciaalzaken, soms gezamenlijke promotieactiviteiten.
Winkelcentrum (2) – Variant van het middenstandswarenhuis. Nu echter wordt het gebouw beheerd
door een exploitatiemaatschappij, die de verschillende ruimten verhuurt. Grote detailhandelszaken
zoals Albert Heijn en C&A fungeren vaak als trekkers. Er zijn twee varianten: elke winkel is een eigen
gesloten eenheid, of er is één grote ruimte waarin elke detaillist een eigen duidelijk afgeperkt geheel
heeft.
Winkelconcept – Zie ‘Winkelformule’.
Winkeldochter – Product met een tegenvallende, uiterst lage omzetsnelheid. Blijft vaak lang in de
winkel liggen en wordt tegen sterk gereduceerde prijs tijdens de opruiming verkocht.
Winkelformule – Het concept waarmee een detaillist zijn markt benadert bestaande uit de volgende
elementen: 1) de consumentenbehoefte(n) waarop de detaillist zich richt; 2) de doelgroep waarop de
detaillist mikt; 3) de mix van marktinstrumenten die de detaillist dient te gaan gebruiken.
Winkelformule – In wezen het product dat de detaillist aan de consument aanbiedt, de totaalpropositie waarmee hij een bepaalde klantenkring hoopt aan te trekken. Bouwstenen voor de winkelformule zijn: het type assortiment, de doelgroep en de marktpositie.
Winkelimage (winkelimago) – Het geheel van ideeën, gevoelens en oordelen die een consument
heeft van een winkel.
Winkelkeuzefactoren – Factoren die de keuze (mede)bepalen welke winkels bezocht worden.
Winkelmerk – Eigen merk van de detailhandel. Merk dat door de detailhandel aan een artikel wordt
meegegeven. Zie ook ‘Detailhandelsmerk’, ‘Private label’ en ‘Private brand’. Zie ‘Merk’.
Winkelnabootsing – Zie ‘Markttests’.
Winkelobservatie – Onderzoek waarbij door observatie inzicht wordt verkregen in het gedrag van de
klant in de winkel.
Winkelonderzoek – Kan een tweetal onderzoeken betekenen: of een retail store audit of een onderzoek met als onderwerp de 'winkel' (zowel imago, als ook gevoerd assortiment, looproute etc.).
Winkelplanning – Het, door de (plaatselijke) overheid, planmatig bepalen, hoeveel, van welke winkels, waar, tot stand gebracht moeten worden, uitgaande van de consumptieve behoeften in een
bepaald geografisch gebied enerzijds en de commerciële exploitatiemogelijkheden anderzijds.
Winkelpresentatie – De wijze waarop de detaillist zijn winkel aan de consument presenteert.
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Winkelreclame – Reclame door fabrikanten waarbij winkels, tegen betaling, als medium worden
gebruikt.
Winkelsluitingswet – Wet die de openstelling van winkels regelt. De nieuwe wet stelt dat de openingstijden tussen 08.00 en 19.00 uur ter vrije keuze van de detaillist zijn, evenals een koopavond,
mits het maximale aantal uren van 55 niet wordt overschreden.
Winkeltest – Zie ‘In store test’, ‘Winkelonderzoek’.
Winkelverdunning – Steeds geringere vestigingsdichtheid. Steeds minder winkels per 1000 inwoners
in een bepaald verzorgingsgebied. Zie vestigingsdichtheid.
Winkelverkoop – Verkoop via winkels die een voorraad op een vast verkooppunt aanhouden. Staat
tegenover detailhandelsverkopen die via automatenhandel, markt- en straathandel of postorderverkoop plaatsvindt.
Winkelwaarde van inkopen – Prijs waarvoor een ondernemer goederen verkoopt. De winkelwaarde
is als volgt samengesteld: inkoopprijs ((exclusief BTW) + gemiddelde winstopslag) + BTW.
Winst (1) – 1) Algemene term om een positief bedrijfsresultaat te omschrijven [euro/periode] {Financiering}. Bij de financiering gaat het om winst voordat er een bedrag is berekend als vergoeding
voor het eigen vermogen. Dus alleen de interest vreemd vermogen is in mindering gebracht op het
resultaat voor aftrek van interest. (Accounting concept of profit). 2) Algemene term om een bedrijfsresultaat te omschrijven als het positief is [euro/periode] {Micro-economie}. Bij de micro-economie
gaat het om winst nadat er een bedrag is berekend als vergoeding voor het eigen vermogen. Dus dan
zijn de vermogenskosten in volle omvang van het resultaat voor aftrek van interest. (Economic concept of profit). Synoniem: overwinst, economische waarde, EVA of waardecreatie [euro/periode]
{Bedrijfseconomie}. 3) Algemene term om een bedrijfsresultaat te omschrijven, ongeacht of het positief of negatief is [euro/periode] {Micro-economie}. Voorbeeld: TW = TO - TK, ofwel de Totale Winst =
Totale Opbrengst - Totale Kosten. Synoniem: overwinst, economische waarde, EVA of waardecreatie
[euro/periode] {Bedrijfseconomie}. 4) Synoniemen: nettowinst [euro/periode]; nettowinstopslag [euro/stuk]; brutowinst [euro/periode]; brutowinstopslag [euro/stuk].
Winst (2) – Het begrip winst kan op verschillende manieren worden gedefinieerd: 1) winst: opbrengst minus kosten; 2) nettowinst: opbrengst – kosten minus belastingen – brutowinst: a) winst
voor aftrek van belastingen (bedrijfsresultaat); b) omzet minus inkoopwaarde van de omzet (bedrijfsresultaat) . omzet minus variabele kosten (brutobijdrage).
Winst- en verliesrekening – Zie ‘Verlies- en winstrekening’, ‘Resultatenrekening’.
Winst per aandeel (WPA) – Nettowinst per aandeel: nettowinst gedeeld door het gemiddeld aantal
uitstaande aandelen. Prestatiemaatstaf (performance criterium) voor de vergelijking van ondernemingen [euro/periode/aandeel, gemakshalve uitgedrukt als: euro/aandeel]. Synoniem: Earnings per
share (EPS). {Externe Verslaggeving}
Winst voor belasting – Bedrijfsresultaat na verrekening van de rentelasten en rentebaten en voordat
de vennootschapsbelasting eraf gaat [euro/jaar] {Financiering}. Synoniem: resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening {Externe Verslaggeving}. Kijk voor een toelichting bij het eenvoudige model van de
resultatenrekening en de wettelijke modellen.
Winst-/omzetkloof – Situatie dat de geplande winst/omzet niet wordt gehaald omdat de
winst/omzet van de bestaande producten terugloopt in de tijd. Er ontstaat dan een winst- of omzettekort. Dit is een risico dat een onderneming loopt wanneer ze niet voortdurend komt met nieuwe
producten die de plaats van de oude producten moeten innemen.
Winst-/verliesrekening – Zie ‘Verlies- en winstrekening’ ‘Resultatenrekening’.
Winstbijdrage – De netto of bruto winst van een product of klant in een absoluut bedrag of in een
percentage van de omzet, als bijdrage aan de totale winst van de onderneming.
Winstbrief – Jaarlijkse kennisgeving aan polishouders van de op grond van de gemaakte winst toegepaste verhoging van het verzekerde kapitaal. Zie ook ‘Winstdeling’.
Winstdeling (1) – 1) Beloning van werknemers op basis van afspraken vooraf over een percentage in
de nettowinst van het bedrijf als aan bepaalde condities is voldaan. Engels: ‘Profit sharing’. 2) BeloUitgeverij Streutker
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ning van werknemers op basis van afspraken vooraf over besparingen op de kosten of andere voordelen die behaald zijn in het productieproces. Engels: ‘Gain sharing’.
Winstdeling (2) – Bij traditionele levenhypotheek betaalt men een premie om een bedrag te sparen
waarmee later de hypotheek kan worden afgelost. De verzekeringsmaatschappij ontvangt rente over
de ingelegde premies. Door middel van een winstdeling kan de verzekerde delen in deze winst, indien in de polis een winstdelingsclausule is opgenomen.
Winstdeling (3) – Levensverzekeringen kennen doorgaans het recht op een aandeel in de winst van
de verzekeraar of een winstgarantie in de vorm van overrentedeling. De winst- respectievelijk overrentedeling komt tot uitdrukking in een verhoging van het verzekerde kapitaal. Zie ook ‘Overrentedeling’.
Winstdoelstellingen in het kader van het prijsbeleid – Winstdoelstellingen komen in verschillende
vormen voor: 1) het streven naar een bepaald rendement: hetzij een bepaald percentage van de
omzet, hetzij een bepaald percentage van het geïnvesteerde vermogen (Ral); 2) het streven naar
maximale winst: meestal wordt hiermee bedoeld het streven naar maximale winst op lange termijn,
omdat streven naar maximale winst op korte termijn het continuïteitsstreven van de onderneming
geweld kan aandoen. In de praktijk ziet men vaak dat wordt gestreefd naar maximale winst op korte
termijn, ervan uitgaande dat dat ook de basis is voor maximale winst op lange termijn.
Winstegalisatie – Bewuste en vrijwillige acties van het management om de stijgingen en dalingen in
de winst te herleiden tot een langzaam stijgend winstverloop. Winstegalisatie is dus de tegenhanger
van Big Bath accounting.
Winstmanipulatie – De keuze van een bestuurder om een beleid te voeren dat voorbij gaat aan de
wettelijke regelingen en dat streeft naar het realiseren van een vooropgezet doel, bijvoorbeeld
winstegalisatie. Winstmanipulatie is dus een tegenpool van winststuring.
Winstmarge (1) – Doorgaans de bruto- of nettowinst in een % van de omzet. De omvang van dit % is
afhankelijk van de winstdefinitie: voor of na aftrek van de vaste kosten, voor of na belasting, voor of
na overige baten en lasten, etc.
Winstmarge (2) – Verschil tussen de verkoopprijs exclusief verschuldigde BTW en de inkoopprijs. Als
u handelt in gebruikte goederen, kunst, antiek en verzamelvoorwerpen, mag u BTW berekenen over
de winstmarge in plaats van over de omzet.
Winstmaximalisatie (1) – Theoretisch het streven van iedere ondernemer: een maximale winst. In de
praktijk streven ondernemers ook naar continuïteit en streven zij eerder naar een redelijke winst.
Winstmaximalisatie (2) – Het streven naar maximale winst. Dat wij deze term tegenkomen bij het
instrument prijs is niet verwonderlijk. In de algemene economie ging men er namelijk van uit dat bij
winstmaximalisatie de prijs het enige instrument was; de andere instrumenten werden ceteris paribus verondersteld: van de invloed ervan werd afgezien of ze werden gefixeerd.
Winstmaximalisatie (3) – Streven naar maximale winst waarbij de onderneming, indien zij het verloop kent van de totale kostencurve en de totale opbrengstcurve, die productieomvang zal kiezen
waarbij het verschil tussen deze curven het grootst is.
Winststuring – De keuze van een bestuurder om een beleid te voeren dat binnen de wettelijke regelingen streeft naar het realiseren van een vooropgezet doel, bijvoorbeeld winstegalisatie. Winststuring is dus een tegenpool van winstmanipulatie.
Winstval – 1) Afname van de winst in een bepaalde periode, vergeleken met een vorige periode [euro/periode] {Financiering}. 2) Omslag van winst naar verlies in een bepaalde periode, vergeleken met
een vorige periode [euro/periode] {Financiering}.
Winstwaarschuwing – 1) Mededeling van een bedrijf dat de werkelijke winst lager zal uitvallen dan
de voorspelde winst {Financiering}. 2) Mededeling van een bedrijf dat de verwachte winst waarschijnlijk uitdraait op een verlies {Financiering}.
Winterstop – Bij motorrijwielverzekering kennen verzekeraars de mogelijkheid om gedurende enige
(meestal vooraf te regelen) wintermaanden de dekking op te schorten; dit levert premiebesparing
op.
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Wireless Application Protocol (W.A.P.) – Een set afspraken over hoe draadloze verbinding tot stand
kan komen met het Internet. Door middel van WAP kunnen bijvoorbeeld mobiele telefoons een Internetverbinding tot stand brengen, zodat de gebruiker kan surfen, zijn mail kan lezen, enzovoort.
Nadeel van mobiele telefoons is dat het beeldscherm erg klein is, zodat traditionele websites slecht
worden weergegeven. Uiteindelijk zullen er speciale websites voor WAP gebouwd moeten worden.
Wiskundige benadering – Een aanpak waarbij de gevraagde grootheid vervangen wordt door X en
waarbij zoveel als mogelijk is substitutie van de tussenresultaten plaatsvindt. Daardoor behoeven
deze niet meer berekend te worden. Het PAD levert één vergelijking op met één gevraagde grootheid. Deze aanpak is vooral effectief bij contraire vraagstukken, omdat door gebruik van de letter X
het hele omgekeerde oplossingspad vervangen wordt door die ene vergelijking. De wiskundige benadering levert minder cijferwerk op dan de rekenkundige benadering, maar helaas ook minder inzicht.
De tussenresultaten hebben bedrijfseconomisch meestal ook betekenis. Zo zal een handelaar niet
alleen zijn nettowinst willen weten, maar ook zijn brutowinst. En hij wil inzage in zijn kosten, zodat
ook de berekening van de bedrijfskosten verloopt via tussenresultaten, die allemaal informatie opleveren over de afzonderlijke kostencategorieën.
Wissel(brief) – Schriftelijke onvoorwaardelijke betalingsopdracht waarin worden vermeld: de naam
van de betrokkene (die moet betalen), de nemer (aan wie moet worden betaald) en de trekker (die
de wissel uitgeeft). Een belangrijke functie van de wissel is het snel verkrijgen van contant geld door
de trekker. Een wissel is overdraagbaar. Zie ook ‘Acceptatie van wissel’.
Wisseldisconto – Rentevergoeding over de resterende looptijd van een wissel. Bij het overdragen
van een wissel zal men nooit het nominale bedrag van de wissel ontvangen. Afgetrokken wordt het
wisseldisconto.
Wisseling van merk – Zie ‘Brand switch’.
Wit merk – Witte merken zijn 'merkloze' artikelen in een functionele (meestal witte) verpakking met
alleen de productaanduiding erop, die door grootwinkelbedrijven meestal tegen lage prijzen op de
markt worden gebracht. Steeds meer zien we echter op de verpakking een symbool ter identificatie.
Zie ‘Merk’.
Witgoed – Witgoed is een term die wordt gebruikt om elektrische huishoudelijke apparatuur aan te
duiden. Hier vallen bijvoorbeeld koelkasten, diepvriezers, wasmachines en droogtrommels onder. De
kleur van deze apparatuur is voornamelijk wit. De winkels waar men deze producten verkoopt worden ook wel witgoedwinkels genoemd.
Witte producten – Producten die zonder nadere merkaanduiding worden verkocht.
Witte schuren – Winkels waar artikelen worden aangeboden tegen relatief lage prijzen. Zie ‘Discounters’.
WMK – Wet op de Medische Keuringen
Woekerpolis – Een in het begin van de eenentwintigste eeuw in de media veel gebruikte denigrerende benaming voor een beleggingsverzekering. Zie ook ‘Beleggingsdeel’, ‘Beleggingsverzekering’, ‘Inleg’, ‘Spaarpremie’.
Woningcorporatie – Een woningcorporatie is een is een organisatie die zich zonder winstoogmerk
richt op het bouwen, beheren en verhuren van betaalbare woonruimte. Zij kunnen de vorm hebben
van een vereniging of stichting. De taken van de woningcorporaties zijn door het Ministerie van
VROM geregeld in het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH). Woningcorporaties kunnen verbindingen aangaan en moeten daarom jaarlijks een volkshuisvestingsverslag uitbrengen naast hun eigen
jaarverslag.
Woningdichtheid – De woningdichtheid is het aantal woningen per oppervlakte-eenheid, uitgedrukt
per hectare. Er is een onderscheid tussen netto woningdichtheid (oppervlakte voor de tuinen, woningen, blokgroen en bijbehorende verharding) en bruto woningdichtheid (daarenboven de oppervlakte voor onbebouwde en bebouwde voorzieningen, zoals scholen, wijkgebouwen en parken). Een
woningdichtheid van 25 is laag (villawijk) en een woningdichtheid van 40 is hoog (stedelijk gebied).
De woningdichtheid kan wel oplopen tot 60 woningen/HA in binnensteden met veel hoogbouw.
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Woningverbeteringssubsidie – In bepaalde gevallen is voor verbeteren van een bestaande woning
een woningverbeteringssubsidie te verkrijgen. Inlichtingen kunt u krijgen bij uw gemeente. De gemeente beslist over de toekenning.
Woningwet – Voorschriften voor de volkshuisvesting zijn opgenomen in de woningwet. De wet geeft
voorschriften aan voor woningbouw en ook voor de geldelijke steun van gemeente en rijk voor woningbouw.
Woonlasten – Woonlasten zijn alle kosten die ontstaan door het wonen, inclusief kosten voor onderhoud, onroerende zaakbelasting, verzekeringen, nutsvoorzieningen, stoken en service.
Woonquote – De maximale woonlast wordt berekend met behulp van de woonquote. De woonquote verschilt van geldgever tot geldgever en ligt, afhankelijk van uw inkomen, tussen de 20% en 35%.
Hoe hoger het inkomen hoe hoger het percentage en de toegestane woonlasten . Iemand met een
hoger inkomen kan relatief meer besteden aan wonen en geniet daarnaast een hogere belastingaftrek.
Woordassociatie – Zie ‘Projectietechnieken’.
Woordassociatietest – Een indirecte vraagstellingstechniek in het marktonderzoek, waarbij de respondent zijn gevoelens/mening/houding t.a.v. een product/merk/organisatie/idee geeft door de
associaties die een woord geeft te noemen: "wat is het eerst wat bij u opkomt bij…".
Woordenboek zoekmachines – Woordenboek zoekmachines zijn zoekmachines die zich specialiseren
op het vinden van uitleg bij woorden. De bekendste specifieke woordenboek zoekmachine is Google
Glossary. Daarnaast zijn er een groot aantal online woordenboeken zoals Wikipedia en Encyclopedia
Britannica. Een overzicht van woordenboek zoekmachines: Google Glossary, Google Woordenboek,
About.com, Answers.com, Onelook Dictionary Search. Online Woordenboeken: Wikipedia, Encyclopedia Britannica, Merriam-Webster, Dikke Van Dale. Dit lijstje is niet compleet en bevat enkel de
grootste namen.
WOR – Zie ‘Wet op de Ondernemingsraden (WOR)’.
Word-of-mouth-marketing – Een ander woord voor ‘Mond-op-mond-reclame’ ofwel ‘Buzzmarketing’. Zie aldaar.
Working cover – Zie ‘Schade-excedentcontract’.
Workload – Zie ‘Bewerkingstaak’.
World Wide Web (WWW) (1) – World Wide Web wordt ook wel afgekort met WWW of W3. Je kunt
het World Wide Web bezoeken via een browser. Het WWW draait rond pagina's die via het HTTP
protocol zijn opgebouwd. Dit gebeurt veelal met HTML. World Wide Web is in 1991 onstaan als de
naam van het project dat de aanleiding gaf voor het Internet zoals we dat nu kennen. In die tijd heette de browser en editor waarmee webpagina's bekeken en gemaakt konden worden, WorldWideWeb (zonder spaties). Zie voor meer info bij het World Wide Web Consortium (W3C)
World Wide Web (WWW) (2) – Het www bestaat uit enige honderden miljoenen pagina's die informatie bieden over alle mogelijke onderwerpen. Deze pagina's kunnen ook middels hyperlinks met
andere web pagina's verbonden worden. Het www is het best te begrijpen als 'grafische schil' die
informatie op het Internet op een prettige manier toegankelijk maakt. Via het World Wide Web kunt
u allerlei vormen van grafische en multimedia-informatie op computersystemen (servers) van anderen bekijken en binnenhalen (downloaden). Hierbij gaat het om afbeeldingen, tekeningen, maar ook
foto's en zelfs video's en geluid. Voor toegang tot het www is een browser vereist, aangezien alle
www-pagina's in HTML geschreven worden en alleen browsers deze taal begrijpen.
World Wide Web Consortium – Het doel van het World Wide Web Consortium is om het Internet
voor iedereen beschikbaar te maken, onafhankelijk van de hardware, de software, de netwerk structuur, de taal, de geografische locatie en de fysieke of mentale mogelijkheden. W3 staat voor de drie
"w's" van het "www". De C staat voor Consortium. Zo heb je in totaal W3C ofwel het World Wide
Web Consortium. De W3C Guidelines zijn de algemene standaarden voor het op zetten van sites. Er
worden exacte afspraken gemaakt over het gebruik van HTML, XHTML, XML en CSS. Een Nederlandse
variant van de W3C Guidelines zijn de drempelsweg regels. Deze hebben als doel online drempels
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weg te halen voor mensen met bijvoorbeeld een slechter zicht zoals kleurenblinden of volledig blinden.
Worm – Een Worm is een ander woord voor spider of crawler. Een spider is van oorsprong een relatief simpel programmaatje dat door mensen is geprogrammeerd om het web te Indexeren. Zie voor
meer info bij spider.
WORP – Winst door optimale ruimteverdeling en productiviteit. Zie ‘Schapindelingssystemen’.
WOT – Wet op het Onderwijstoezicht.
WOZ-beschikking – De WOZ-beschikking is een officieel document van de gemeente, waarop de
waarde van uw onroerende zaak wordt aangegeven: de WOZ-waarde. De WOZ-waarde geldt voor
een periode van één jaar en wordt dus ook jaarlijks vastgesteld.
WOZ-waarde – De WOZ-waarde is de waarde die aan een woning is toegekend in het kader van de
Wet waardering onroerende zaken. Op basis van de WOZ-waarde worden onroerendezaakbelasting
en eigenwoningforfait berekend. Vanaf 2007 wordt de waarde jaarlijks vastgesteld. Dat gebeurt naar
een waardepeildatum die één jaar daarvoor ligt. De WOZ-waarde wordt voor 2008 dus vastgesteld
naar het waardeniveau op 1 januari 2007.
WPA – Winst per aandeel, dat wil zeggen: de nettowinst per aandeel. Zie: ‘Winst per aandeel’.
WPA – With particular average
WPV – Wet Personenvervoer
WRB – Wet op de Rechtsbijstand
WSW – Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Fonds dat, om goedkope financiering van de sociale
woningbouw mogelijk te maken, borg staat voor de financiering aan woningcorporaties ten behoeve
van geldgevers. Vergelijk: Nationale Hypotheek Garantie (NHG), waarmee particuliere woningbezitters een rentekorting kunnen bedingen.
WTG – Wet tarieven gezondheidszorg.
WULBZ – Wet Uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte
WVG – Wet voorzieningen gehandicapten
WVW – Wegenverkeerswet
WW – Werkloosheidswet
WWW – WWW staat voor World Wide Web. Je kunt het World Wide Web bezoeken via een browser. Het WWW draait rond pagina's die via het HTTP protocol zijn opgebouwd. Dit gebeurt veelal met
HTML. Zie voor meer info bij het World Wide Web Consortium. Op dit moment het populairste gedeelte van het Internet. Het www bestaat uit enige honderden miljoenen pagina's die informatie
bieden over alle mogelijke onderwerpen. Deze pagina's kunnen ook middels hyperlinks met andere
web pagina's verbonden worden. Het www is het best te begrijpen als 'grafische schil' die informatie
op het Internet op een prettige manier toegankelijk maakt. Voor toegang tot het www is een browser vereist, aangezien alle www-pagina's in HTML geschreven worden en alleen browsers deze taal
begrijpen.
WYSIWYG – WYSIWYG is een acroniem voor "What you see is what you get". Vrij vertaald in het Nederlands betekent het "je krijgt wat je ziet". WYSIWYG staat voor een tool waarbij je meteen ziet wat
je aan het maken bent. WYSIWYG werd voor het eerst toegepast in Word processors Zoals Microsoft
Word. In 1997 werd het als een van de eerste keren toegepast in website bouwtools. Frontpage was
een van de voorbeelden van een van de eerste WYSIWYG website tools. Dit soort editors worden ook
toegepast in Content Management Systemen. Dit moet gebruikers van dat soort software in staat
stellen om eenvoudig tekst op te maken en koppelingen of afbeeldingen in te voegen. Een voorbeeld
is de Fck Editor of Tiny MCE. Een nadeel van dit soort editors die voor het web worden gebruikt, is
dat ze code produceren die niet aan de richtlijnen van het W3C voldoen. Om deze reden zijn en worden er nieuwe editors ontwikkeld welke HTML produceren die wel zullen valideren. Deze gaan door
het leven onder de noemer WYSIWYM.
WYSIWYM – WYSIWYM (What you see is what you mean) is een variant op de WYSIWYG-editor met
als doel om (x)html-code te produceren die aan de W3C richtlijnen voldoet. Bij deze type editors gaat
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het niet om het visuele gedeelte en dus vormgeving, maar wordt aandacht besteed aan de structuur
en bedoeling van de code, waarbij er getracht wordt de gebruikersgemak te evenaren zoals die bij
een editor zoals de WYSIWYG-editor aanwezig is. Het gaat bij deze editor dus niet om de kleuren en
font-groottes die je te pas en te onpas mee kunt geven aan woorden, maar om de betekenis die
woorden of zinnen hebben. Je kunt ze styles meegeven, zoals header tags of paragrafen. Door middel
van een stylesheet worden deze elementen opgemaakt. Naast het feit dat de geproduceerde htmlcode op deze manier wel zal valideren, is het een voordeel dat gebruikers van een CMS de vormgeving van de website niet overhoop kunnen gooien door niet valide code, verkeerd kleurgebruik of
afwisselende lettertypen in te voegen. Aangezien de code aan de richtlijnen voldoet, kan het ook
voor XML-doeleinden worden ingezet. Een XSLT kan gebruikt worden om de code om te zetten in
andere formaten.
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X
XHTML – XHTML, oftewel Extensible HyperText Markup Language, is een door de W3C goedgekeurde
standaard voor HTML pagina's op basis van XML. Het voordeel van deze HTML versie is dat ze veel
beter in staat is uitgebreide XML feeds te parsen.
X-inefficiency – Is het verschijnsel dat de feitelijke productiekosten hoger zijn dan de minimale. Een
belangrijke oorzaak voor dit verschijnsel is de interne besluitvorming, zoals bijvoorbeeld inspraakprocedures, bureaucratisering, etc. Dit leidt tot hogere kosten dan dat strikt nodig is.
XL – Excess of loss
XML – XML is een variant van HTML en is bedoeld om webpagina's mee op te bouwen of informatie
te verzamelen om eenvoudig te kunnen delen. Het is een door het W3C opgestelde standaard van
files waarmee je zowel als machine als gebruiker eenvoudig files kunt bewerken. Een XML file ziet er
een beetje uit als een normaal document aangevuld met codes. XML files worden ingelezen in webpagina's die bezoekers dan weer kunnen bekijken. Onder andere de Startpagina dochters worden
door de Startpaginabeheerders opgebouwd in XML. XML is bedoeld om grote hoeveelheden data te
tonen terwijl HTML bedoeld is om opmaak aan webpagina's mee te geven. XML is niet bedoeld om
HTML te vervangen maar om ernaast gebruikt te worden. XML wordt voornamelijk toegepast om
data beschikbaar te maken voor verschillende doeleinden. Voornamelijk nieuwssites zoals nu.nl maar
ook blogs stellen een XML-bestand beschikbaar die een tweede partij kunnen gebruiken, uitlezen en
de betreffende gegevens op hun website te tonen.
XS – Excess
Yahoo! – Yahoo! is een zoekmachine uit de Verenigde Staten. Yahoo! Search Marketing is het advertentieverkoop onderdeel van Yahoo!.
YouTube – YouTube, inmiddels overgenomen door Google is een videowebsite waar gebruikers kostenloos videobestanden kunnen oploaden of bekijken. YouTube biedt de mogelijkheid om via twee
manieren te adverteren binnen YouTube. De eerste manier is het adverteren via adwords banner is
de formaten 160x600, 300x250en 728x90. Deze banners worden dan getoond onderaan het videofragment binnen de YouTube-player. De tweede mogelijkheid om te adverteren binnen YouTube is
het opzetten van een eigen branded channel. Een branded channel is een bepaald gedeelde op YouTube ingericht in de huisstijl van de adverteerder.
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Z
Zakelijke belastingen – Belastingen die kosten vormen voor de onderneming.
Zakelijke genotsrechten – Zakelijke genotsrechten geven recht op genot van een zaak. Genotsrechten worden ook wel gebruiksrechten genoemd. Zakelijke genotsrechten worden op onroerende zaken gevestigd door middel van het opmaken van een notariële akte. In de akte wordt het recht omschreven en de akte wordt overgeschreven in de registers van het kadaster. Voorbeelden van zakelijke genotsrechten zijn appartementsrecht, recht van vruchtgebruik en opstal.
Zakelijke zoekmachines – Zakelijke zoekmachines richten zich op een doelgroep te weten de bedrijven. Enkele voorbeelden van zakelijke zoekmachines: Business.com, Thomas Register, LexisNexis.
Een zakelijke zoekmachine is erg breed en richt zich op alle behoeften die bedrijven kunnen hebben.
De bedrijven zoekmachine richt zich primair op het vinden van bedrijven. Een zakelijke zoekmachine
is dus veel breder en heeft vaak veel meer een portal functie. Een andere variatie op de zakelijke
zoekmachine is de Financiële zoekmachine.
Zakenclausule – In een annuleringsverzekering kan, facultatief, worden opgenomen dat er ook dekking is voor het geval een met name genoemde zakenpartner of plaatsvervanger uitvalt, zodat ook
dan vergoeding van annuleringskosten respectievelijk betaling van een afbrekingsvergoeding plaatsvindt. Zie ook ‘Annuleringsverzekering’.
Zakenkabinet – Een kabinet dat het land uit de moeilijkheden moet halen. Het bestaat uit gespecialiseerde ministers die helemaal geen binding met politieke partijen hebben.
Zakenreisverzekering – Reisverzekering die per reis of op doorlopende basis wordt gesloten in verband met zakenreizen. Onderscheidt zich van de particuliere reisverzekering doordat ook zakelijke
reisbagage (portable computer e.d. zijn verzekerd). Steeds meer doorlopende polissen maken geen
onderscheid meer tussen privé- en zakenreizen.
Zeefvraag – Vraag om gebruikers van een bepaald product van niet-gebruikers te onderscheiden. In
een marktonderzoek de eerste vraag.
Zegels – Zitten op verpakkingen en geven al of niet met bijbetaling recht op door de producent verstrekte artikelen.
Zekerheid – De geldgever verlangt een zekerheid voor een hypotheek aangezien het vaak om een
hoog bedrag gaat en daarnaast een lange looptijd. Gedurende de looptijd kan er van alles gebeuren
met de geldnemer, waardoor deze niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen. Daarom wordt als
zekerheid het recht van hypotheek gevestigd op de woning waarvoor de lening is verstrekt.
Zelfbediening – Verkoopsysteem waarbij de klant zelf de artikelen die hij wenst te kopen van het
schap neemt om deze bij een centrale afrekentoonbank contant te betalen.
Zelfbedieningsgroothandel – Groothandel die in zelfbediening goederen aanbiedt. Vaak tegen lagere
prijzen dan bij traditionele grossiers, doordat hij geen service (vervoer, krediet etc.) verleent. Zie
‘Cash & carry-grossier’.
Zelfbedieningsgrossier – Zie ook ‘Cash and carry-groothandel’, ‘Soorten groothandel’.
Zelfbedieningswarenhuis – Ook wel ‘Weidewinkel’, ‘Superstore’ of ‘Hypermarkt’. Detailhandelsvorm
met sterk geparallelliseerd assortiment (tot 30.000 artikelen), dat in zelfbediening wordt verkocht.
Tot het assortiment behoren levensmiddelen, non-foods en probleemloze gebruiksartikelen. Winkeltype met als hoofdkenmerk een zeer breed, redelijk diep assortiment van food- en non-foodartikelen
dat door middel van zelfbediening wordt verkocht. Bekendste voorbeeld in Nederland is de Miro van
Ahold.
Zelfbedieningswinkel – Kleine levensmiddelenwinkel met zelfbedieningssysteem, zonder non-foodartikelen en zonder een versgroep. Zie ook ‘Convenience store’.
Zelfbedieningszaak – Detailhandelsonderneming waar zelfstandig als verkoopsysteem wordt toegepast.
Zelfbeoordelingsgrens – Zie ‘Kredietverzekering’.
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Zelfinzicht – Inzicht in eigen identiteit, waarden, overtuigingen, sterke en zwakke kanten, kwaliteiten,
competenties, interesses, ambities en gedragingen. Zoekt actief naar persoonlijke feedback. Stelt
zich kwetsbaar op. Laat zien over een reëel inzicht in de eigen sterke en zwakke punten te beschikken. Gedragsbeschrijvingen: a) Zoekt actief naar persoonlijke feedback en doet er wat mee. b) Stelt
zich kwetsbaar op. c) Laat zien over een reëel inzicht in de eigen sterke en zwakke punten te beschikken.
Zelfkeuze – Verkoopsysteem waarbij de klant in principe zelf zijn keuze bepaalt. De verkoper of verkoopster komt slechts te hulp als de klant daartoe duidelijk de wens te kennen geeft.
Zelfmanagement - Inzicht hebben in eigen sterktes en zwaktes en daarnaar handelen.
Zelfontbranding – Het in brand geraken van een stof, waarbij de voor de ontvlamming noodzakelijke
warmte is geproduceerd door in de stof zelf aanwezige factoren (veelal oxidatie- of ontladingsprocessen), zonder dat de oorzaak een van buitenafkomend onheil is, bijvoorbeeld door broei. Aan zelfontbranding onderhevig zijn onder meer hooi, stro, tabak, kolen, oliehoudende zaden en vezels. Zie
ook ‘Eigen gebrek’.
Zelfontwikkeling – Inzicht verwerven in eigen identiteit, waarden, sterke en zwakke kanten, interesses en ambities en op basis hiervan acties ondernemen om zo nodig competenties verder te ontwikkelen. Zoekt en benut kansen voor eigen ontwikkeling. Besteedt zichtbaar tijd en energie aan eigen
ontwikkeling. Inzicht verwerven in eigen identiteit, waarden, sterke en zwakke kanten, interesses en
ambities en op basis hiervan acties ondernemen om zo nodig competenties verder te ontwikkelen.
Gedragsbeschrijvingen: a) Zoekt en benut kansen voor eigen ontwikkeling. b) Besteedt zichtbaar tijd
en energie aan eigen ontwikkeling. c) Is erop gespitst om zichzelf te verbreden en/of te verdiepen.
Zelfrealisatie – ook wel zelfverwerkelijking genoemd, betekent: doen wat je roeping is, werkelijk
jezelf zijn, leven vanuit je hart, vanuit je diepste zijn, onafhankelijk zijn, het (je) realiseren van wie of
wat je in wezen zelf bent, het ware zelf realiseren. Een mens die zichzelf verwerkelijkt dan wel gerealiseerd heeft is een vrij mens. Over zelfverwerkelijking bestaan verschillende opvattingen. Een onderscheid valt te maken naar: 1) Sociaal gerichte zelfverwerkelijking: een mens verwerkelijkt zich als
sociaal wezen. Het existentialisme benadrukt deze vorm van zelfverwerkelijking. 2) Op zichzelf gerichte, individuele, zelfverwerkelijking: Leven in volle vrijheid. Zie bijvoorbeeld de ontwikkeling van
zelfbewustzijn bij Max Stirner. 3) Een combinatie van deze twee.
Zelfreflectie – In staat zijn om jezelf ene spiegel voor te houden en stil te staan bij hoe je werkt, welke keuzes je maakt en wat hierin verbeterd kan worden.
Zelfregulering (1) – Regels die niet door de wetgever zijn vastgesteld, maar door de betrokkenen zelf.
Zelfregulering (2) – Vorm van bescherming van afnemers/consumenten tegen onjuiste, onbehoorlijke en/of misleidende reclameboodschappen waarbij niet de overheid maar de betrokken organisaties zelf voor regels (Nederlandse Code voor het Reclamewezen) en controle (Reclame Code Commissie) zorgen. Zie ook ‘Consumentenbescherming’.
Zelfregulering direct marketing – Bij sommige consumenten kan het indringende karakter van direct
marketing (door de vraag hoe men aan adressen komt, door het ontvangen van ongewenste post)
irritatie opwekken. Ondernemingen die direct marketing bedrijven, zijn gekomen tot zelfregulering
via de sectie Direct Marketing van het Genootschap voor Reclame. Deze zelfregulering is tot stand
gekomen door: 1) het onderschrijven van de Nederlandse Code van het Reclamewezen ten aanzien
van de inhoud van de boodschap; 2) de instelling van een beoordelingscommissie in samenwerking
met consumentenorganisaties ter behandeling van eventuele klachten; 3) het instellen van Antwoordnummer 666, 1000 TL Amsterdam, waar men zijn adres kan laten schrappen uit de verschillende bestanden; 4) het opstellen van een modelreglement dat nadere regels geeft over het beheer
van bestanden.
Zelfselectie (antiselectie) – Gedrag van de verzekeringnemer waarbij hij zich laat leiden door de
vraag of het afsluiten van een verzekering voor hem aantrekkelijk is, wat ertoe leidt dat de verzekeringnemer die een gunstig risico heeft, zich veelal niet verzekert en de verzekeringnemer die een
ongunstig risico heeft, zich veelal wel verzekert.
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Zelfstandig – Werkzaamheden oppakken en uitvoeren zonder ondersteuning van een ander.
Zelfstandige – Als zelfstandig ondernemer moet je vaak zelf voor je oudedagsvoorziening zorgen.
Zelfstandige (winkelier) – De ondernemer, die voor eigen rekening op een vaste vestigingsplaats een
bedrijf in de detailhandel uitoefent.
Zelfstandige dienstverlening – Dienstverlening die min of meer loslaat van de koop en verkoop van
artikelen. Bijvoorbeeld een binnenhuisarchitect in dienst van een meubelzaak).
Zelfstandige kostenplaats – Kostenplaats die een eigen ruimte heeft en daardoor fysiek aanwijsbaar
is, bijvoorbeeld de afdeling magazijn {Kostencalculatie}. Naast de zelfstandige kostenplaats bestaan
de hoofdkostenplaats en de hulpkostenplaats.
Zelfsturing – Een eigen koers kiezen en weten te realiseren in en buiten de organisatie, rekening
houdend met de eigen sterke en zwakke kanten, interesses, waarden en ambities.
Zelfvertrouwen – Een zekere indruk maken bij het formuleren van de eigen standpunten en voorstellen. Deze indruk kunnen handhaven en op anderen overdragen. Gedragsbeschrijvingen: a) Maakt een
zelfverzekerde indruk in zijn optreden. b) Brengt standpunten en voorstellen met zelfvertrouwen
naar voren. c) Handhaaft zijn zekere indruk ook bij weerstand tegen zijn standpunt of handelen.
Zelfverwerkelijking – Zie ‘Zelfrealisatie’.
Zender – In de communicatieleer diegene of dat medium dat de transactie voor de bron van de
boodschap verzorgt.
Zendtijd – Seconden (of minuten) welke gekocht zijn om boodschappen via radio of TV te verspreiden.
Zengen – Zengen is geen brand, omdat er geen vlammen of vuur aanwezig is. Dit risico is echter wel
meeverzekerd op de extra uitgebreide inboedelverzekering. Voorbeeld van zengen is het uitslaan van
een aanrechtblad indien daar een (te) heet voorwerp wordt neergezet.
Zestig-dagenclausule – Zie ‘Huis-tot-huis-clausule’, ‘Transitclause’.
Zevenpuntsschaal – Schaal met zeven waarden. Zie ‘Schaal’.
Zie ook ‘Consumptie-eenheid’; de eenheid waarin het aantal vragers wordt gemeten (o.a. het individu, het gezin).
Ziekengeldverzekering – De ziekengeldverzekering - ook wel ziekteverzekering genoemd - is een
verzekering van een geldelijke uitkering bij derving van inkomsten als gevolg van ziekte met een uitkeringsduur van 52 weken.
Ziekmelding – Als je ziek bent, is het eerste wat je moet doen dit melden bij de juiste persoon. In de
meeste gevallen is dat je leidinggevende of, als die er niet is, een vervanger. Van belang is dat je je bij
ziekte houdt aan de voorschiften van het bedrijf waar je werkt. Ieder bedrijf heeft haar eigen reglement bij ziekmelding, meestal verzuimreglement. Ook is het mogelijk dat er regels in de cao staan. In
ieder geval moet je je altijd zo snel mogelijk ziek melden bij de juiste persoon, en daarna zorgen dat
je bereikbaar bent. Daarnaast moet je gehoor te geven aan de oproep van een arbo- of bedrijfsarts.
Je bent niet verplicht om je werkgever te informeren over de aard van je ziekte. Wel kan je werkgever vragen hoe lang je ziek denkt te zijn. Als jij je ziek meldt, wil je werkgever waarschijnlijk weten of
er terecht een beroep wordt gedaan op zijn verplichting om je loon door te betalen. Als hij zijn loondoorbetalingsverplichting heeft ondergebracht bij een verzekeraar, zal de verzekeraar dat ook willen
weten. Als werknemer ben je verplicht om de werkgever informatie te geven die hij nodig heeft om
te (laten) bepalen of hij je moet doorbetalen. Dat moet hij namelijk alleen als je echt arbeidsongeschikt bent. Omdat je werkgever zelf niet deskundig is om te beoordelen of je arbeidsongeschikt
bent, komt die beoordeling voor rekening van een arts of arbodienst. Die neemt contact met je op en
beoordeelt of je inderdaad arbeidsongeschiktheid bent. Je bent niet verplicht om aard en ernst van je
ziekte aan de werkgever te melden. De bedrijfsarts mag zonder jouw nadrukkelijke toestemming
geen medische en andere persoonlijke informatie verstrekken aan je werkgever, andere artsen en
derden, tenzij de wet hem daartoe uitdrukkelijk verplicht. Je werkgever mag jou bij je ziekmelding
om de volgende informatie vragen: a) Je telefoonnummer en eventueel (verpleeg)adres; b) Hoe lang
je verwacht ziek te zijn; c) Lopende afspraken en werkzaamheden; d) Of je onder een van de vangUitgeverij Streutker
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netbepalingen van de Ziektewet valt; e) Of je ziekte verband houdt met een arbeidsongeval; f) Of er
sprake is van een verkeersongeval. Je werkgever mag dus niet informeren naar de aard en oorzaak
van de ziekte. Jij mag erover zwijgen als hij dat toch doet. In bepaalde situaties kan de werkgever bij
je ziekmelding direct vragen of hij misschien aanpassingen kan bieden voor het belang van jouw reintegratie. Als je ziekteverzuim werkgerelateerd is, mag de bedrijfsarts je werkgever ook informeren
over beperkingen en noodzakelijke aanpassingen die het mogelijk zouden kunnen maken dat jij je
werk weer kunt doen. De werkgever geeft je ziekmelding binnen een week door aan de arbodienst.
Hoe het vervolgens verder gaat, is geregeld in de Wet Poortwachter.
Ziektekostenverzekering – Mensen die bij ziekte geen recht (meer) hebben op loon van een werkgever kunnen terugvallen op de Ziektewet. Ze kunnen de ziektewetuitkering aanvragen bij uitkeringsinstantie UWV. Werkgevers moeten bij ziekte van werknemers de eerste 2 jaar minimaal 70% van het
laatstverdiende loon doorbetalen. Mensen die geen werkgever (meer) hebben kunnen een beroep
doen op de Ziektewet (vangnetters): a) uitzendkrachten zonder een vast contract met het uitzendbureau; b) oproepkrachten (afhankelijk van het soort oproepcontract); c) thuiswerkers, musici en artiesten; d) stagiairs met een stagevergoeding; e) werklozen die langer dan 13 weken ziek zijn; f) vrijwillig verzekerden; g) mensen die binnen vier weken na het einde van de verzekering ziek worden
(nawerking). Sommige werknemers vallen automatisch onder de Ziektewet. De werkgever krijgt dan
ziekengeld van het UWV om het loon door te betalen. Dit is het geval bij: a) orgaandonoren die door
de donatie ziek zijn; b) zwangere of net bevallen vrouwen die als gevolg van de zwangerschap of bevalling ziek zijn; c) gedeeltelijk arbeidsongeschikten die binnen 5 jaar nadat zij zijn aangenomen ziek
worden (no-riskpolis); d) zieke werknemers van wie het tijdelijke arbeidscontract tijdens de ziekte
afloopt. Wie geen recht heeft op een ziektewetuitkering, kan zich vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet. Dit zijn: a) startende zelfstandigen; b) WAO’ers en WIA’ers die gedeeltelijk zelfstandig gaan
werken; c) mensen die maximaal 3 dagen per week werkzaamheden in of rond de woning van een
privépersoon verrichten, zoals huishoudelijke hulp en kinderoppas (dienstverlening aan huis); d)
mensen die tijdelijk hun werk stopzetten, bijvoorbeeld om onbetaald verlof op te nemen; e) mensen
die in het buitenland gaan werken.
Ziektewet (ZW) – De Ziektewet (ZW) is een Nederlandse wet die regelt dat zieke werknemers, in
gevallen waarbij de loondoorbetalingsverplichting voor de werkgever bij ziekte niet van toepassing is,
recht hebben op een uitkering. Beroep op de ZW staat open voor werknemers die: (1)geen werkgever (meer) hebben, zoals zieke WW-gerechtigden, zieke uitzendkrachten en zieke werknemers van
wie hun dienstverband afloopt tijdens ziekte. (2)een werkgever hebben maar een – gepercipieerd –
hoog ziekterisico hebben (no-riskpolis, orgaandonoren en zwangere vrouwen). Omdat deze groepen
onder de werkingssfeer vallen van het vangnet van de ZW worden zij ook wel vangnetters genoemd.
Hoewel de oorspronkelijke wet al in 1913 werd aangenomen, duurde het nog tot 1930 voordat deze
in werking trad. De term 'ziektewet' wordt ook nog wel eens gebruikt in de oude betekenis van het
woord, die dus feitelijk niet meer juist is. Vroeger kreeg men een ziektewetuitkering vanaf het moment dat men ziek werd (er was dus geen loondoorbetaling). Zo kan "ik loop in de ziektewet" ook
nog betekenen: ik werk niet, maar mijn loon wordt wel doorbetaald (zie loondoorbetaling bij ziekte).
De aanvraag van de Ziektewet wordt getoetst door het UWV. De Ziektewet is onder andere van toepassing op oproepkrachten zonder arbeidsovereenkomst en uitzendkrachten. Bovendien kunnen
mensen wier tijdelijke contract afloopt tijdens ziekte recht hebben op een uitkering.
Ziektewetuitkering – Bent u ziek en heeft u geen recht (meer) op loon van een werkgever? Dan kunt
u terugvallen op de Ziektewet. U kunt een ziektewetuitkering aanvragen bij uitkeringsinstantie UWV.
Werkgevers moeten bij ziekte van een werknemer de eerste 2 jaar minimaal 70% van het laatstverdiende loon doorbetalen. Als u geen werkgever (meer) heeft, kunt u een beroep doen op de Ziektewet (vangnetters). Dit geldt voor: uitzendkrachten zonder een vast contract met het uitzendbureau;
oproepkrachten (afhankelijk van het soort oproepcontract); thuiswerkers, musici en artiesten; stagiairs met een stagevergoeding; werklozen die langer dan 13 weken ziek zijn; vrijwillig verzekerden;
mensen die binnen vier weken na het einde van de verzekering ziek worden (nawerking). Sommige
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werknemers vallen automatisch onder de Ziektewet. De werkgever krijgt dan ziekengeld van het
UWV om het loon door te betalen. Dit is het geval bij: orgaandonoren die door de donatie ziek zijn;
zwangere of net bevallen vrouwen die door de zwangerschap of bevalling ziek zijn geworden; gedeeltelijk arbeidsongeschikten die ziek worden binnen 5 jaar nadat zij zijn aangenomen (no-riskpolis);
zieke werknemers van wie het tijdelijke arbeidscontract afloopt tijdens de ziekte. Als u geen recht
heeft op een ziektewetuitkering, kunt u zich vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet. Dit geldt voor:
startende zelfstandigen; WAO-ers en WIA-ers die gedeeltelijk zelfstandig gaan werken; iedereen die
maximaal 3 dagen per week werkt in of rond de woning van een privépersoon bijvoorbeeld als huishoudelijke hulp of kinderoppas (dienstverlening aan huis); mensen die tijdelijk stoppen met hun
werk, bijvoorbeeld om onbetaald verlof op te nemen; mensen die in het buitenland gaan werken. Als
u ziek bent en u heeft geen werkgever moet u dit doorgeven aan via UWV Telefoon werknemers. U
meldt zich uiterlijk op uw 2e ziektedag ziek. Hiermee vraagt u automatisch een ziektewetuitkering
aan. UWV is ook verantwoordelijk voor uw verzuimbegeleiding en re-integratie tijdens de ziekteperiode.
Zillmermethode – Zie ‘Wiskundige reserve’.
Zinsaanvullingstest – Een indirecte vraagstellingtechniek, waarbij de respondent zijn mening verwoord door een incomplete zin af te maken. Engelse term: ´Sentence completion test´. Zie ‘Associatietest’. Zie ‘Projectietechnieken’.
Zoek.nl – Zoek.nl is een Nederlandse zoekmachine. Zoek.nl is een metazoekmachine die zoekt in
Altavista, Google, Ilse, Kobala, Lycos en Teoma.
Zoekmachine (1) – Een zoekmachine is een applicatie die het mogelijk maakt te zoeken naar bestanden. Dat kan zijn op een computer (bijvoorbeeld desktop search), in een netwerk (bijvoorbeeld University search) of op het internet (bijvoorbeeld web search). Belangrijke zoekmachines zijn: Google,
Ilse, Live Search, Yahoo!, Lycos, Time Warner, Ask. Een zoekmachine maakt gebruik van algoritmes
(een reeks van instructies die gegeven wordt om een bepaald doel te bereiken) om te bepalen wat
de meest relevante resultaten zijn. Het bekendste algoritme is het pagerank algoritme dat Google
heeft ontwikkeld. Er zijn verschillende soorten zoekmachines: 1) Metazoekmachines: Zoekt in meer
zoekmachines en geeft resultaten door middel van een eigen algoritme. 2) Directory Zoekmachines:
Doorzoeken de inhoud van een directory. 3) FTP zoekmachines: Doorzoeken FTP sites. 4) Gopher
zoekmachines: Doorzoeken Gopher sites. 5) Web zoekmachines: Doorzoeken Web sites. 6) Nieuws
zoekmachines: Nieuws zoekmachines zijn er op gericht om automatisch een overzicht van de meest
recente nieuwsfeiten te genereren. Meestal doen ze dat op basis van het analyseren van de onderwerpen die veel spelen. 6) Weblog zoekmachines: Weblog Zoekmachines zijn specifiek gericht op
Weblogs. Meestal monitoren ze links naar en binnen weblogs en bepalen ze op basis van nieuw geplaatste links wat hot is. 7) RSS zoekmachines: RSS Zoekmachines zijn specifiek gericht op RSS feeds.
Meestal tonen ze resultaten in de volgorde van publicatie. 8) Desktop zoekmachines: Een Desktop
zoekmachine is een locaal op een computer draaiend programma dat het mogelijk maakt om rechtstreeks te zoeken vanaf de desktop. De gebruiker hoeft dus niet eerst een browser te openen en naar
het URL van een zoekmachine te gaan om te kunnen zoeken, maar kan meteen aan de slag. 9) Wetenschappelijke zoekmachines: Wetenschappelijke zoekmachines zijn zoekmachines die speciaal
gericht zijn op de academische wereld. Voorbeelden zijn Google Scholar, Scirus van Elsevier, Surfnet
en Windows Live Academic. 10) Personen zoekmachines: Zoeken naar personen in sites die specifieke informatie over personen bevatten. De meest bekende Nederlandse personen zoekmachines zijn
schoolbank.nl en hyves. 11) Bedrijven zoekmachines: Bedrijven zoekmachines zijn specialistische
zoekmachines gericht op het vinden van bedrijven. De bekendste voorbeelden zijn de Telefoongids,
(Yellow pages) en Google Maps.
Zoekmachine (2) – Een zoekmachine, ook wel search engine genoemd, is een website waarop bezoekers adressen kunnen vinden van andere sites met behulp van trefwoorden. Er zijn zoekmachines die
zoveel mogelijk proberen te indexeren, zoals AltaVista. Er zijn er ook waarbij iedere pagina eerst door
een redactie gescreend wordt en handmatig een categorie toegewezen krijgt. Yahoo is daarvan de
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meest bekende. Tot slot zijn er zoekmachines die zelf niets aan kennis in huis hebben en slechts resultaten van anderen combineren, zoals MetaCrawler. Zoekmachines zijn de meest geraadpleegde
sites op internet en dus een zeer geliefde plaats om te adverteren.
Zoekmachine blokkades – Zoekmachine blokkades zijn obstakels voor zoekmachines. Een spider
loopt vast op deze blokkades waardoor een site niet goed te indexeren is. Dit heeft weer een negatieve invloed op de vindbaarheid van een website. Zoekmachine blokkades bestaan bijvoorbeeld uit
het gebruik van javascript, flash of een redirect in de navigatie. Bij zoekmachine optimalisatie worden
deze zoekmachine blokkades vrijwel altijd als eerste uit de weg geruimd. Een steeds groter probleem
bij de indexatie van sites zijn de spamfilters. Het gebeurt steeds vaker dat een pagina niet correct in
de zoekmachines staat als gevolg van het (onterecht) filteren van content. Een filter is in strikte zin
geen zoekmachine blokkade aangezien de spider wel toegang heeft tot een pagina, maar de zoekmachine besluit een pagina om wat voor reden niet te tonen.
Zoekmachine spam – Zoekmachine spam is de naam voor websites of pagina's welke de zoekmachines proberen te misleiden met allerhande trucs om zo hoger in de resultaten te komen. Vaak vanuit
financieel oogpunt. Hierdoor worden de kwaliteit en juistheid van de resultaten negatief beïnvloed.
Dit is voor gebruikers en andere relevante resultaten zeer nadelig.
Zoekmachine vriendelijke URL's – Een zoekmachine vriendelijke URL is een URL die dusdanig is opgebouwd dat de betreffende pagina beter geïndexeerd wordt door zoekmachines. De meeste dynamische websites die met behulp van PHP zijn opgebouwd, maken gebruik van zogenaamde query
strings (dynamische URL’s) om de juiste content uit de database te halen en op de website te tonen.
Alhoewel spiders tegenwoordig beter in staat zijn om webpagina's die opgeroepen moeten worden
door query strings, te indexeren, worden zoekmachine vriendelijke URL's nog wel toegepast op websites. Een argument hiervoor is dat ze de usability ten goede komen, zie ook Smart URL’s. Spiders
hebben echter wel meer moeite met webpagina's die complexe query strings bevatten.
Zoekmachinemarketing – Zoekmachinemarketing in het inspelen op de behoefte van de gebruiker
door middel van het medium "zoekmachine". Een combinatie van Zoekmachine optimalisatie en
Adverteren in zoekmachines. Zie aldaar.
Zoekmachine-optimalisatie – Zoekmachine-optimalisatie, ook wel SEO (Search engine optimization)
genoemd, is het gehele traject van het beter vindbaar maken van websites in zoekmachines. Zoekmachine optimalisatie is daarom eigenlijk een vreemde term. Immers worden niet de zoekmachine
geoptimaliseerd maar de websites welke via zoekmachines gevonden worden. Bij goede zoekmachine-optimalisatie help je de zoekmachines en de zoekers een handje, daarmee help je de gebruiker en
daarmee uiteindelijk ook het bedrijf.
Zoekmachine-optimalisatie-bureau – Een bedrijf welke gespecialiseerd is in zoekmachineoptimalisatie. Ook wel SEO bedrijf of zoekmachine marketing bureau genoemd. Een zoekmachine
optimalisatie bureau geeft advies over hoe de website van de klant een betere toegankelijkheid kan
krijgen voor zoekmachines en zo hoger in de ranking kan komen.
Zoekmachine-reputatie-management – Zoekmachine-reputatie-management is het managen van de
reputatie van een product- of merknaam in de zoekmachine resultaten. Deze vorm van zoekmachine
optimalisatie is beter bekend als Search Engine Reputation Management (SERM), zie aldaar voor
meer informatie.
Zoekresultaten – Zoekresultaten zijn de listing die men tegenkomt na het intypen van een zoekopdracht in een zoekmachine. De zoekresultaten zijn opgebouwd volgens een bepaald algoritme en
biedt hyperlinks naar website met informatie over het gezochte onderwerp.
Zoekrobot – Zoekrobot is het Belgische woord voor zoekmachines.
Zoekwoord – Trefwoord welke men invult in het zoekvak van een zoekmachine omdat men men
over dat trefwoord meer informatie wil vinden. Er kunnen vrijwel altijd meerdere zoekwoorden tegelijk worden ingevoerd en met verschillende syntaxen. Zie voor meer informatie zoeken met Google.
Zoetwaterschade – Zie ‘Fresh water damage’.
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Zoneprijzen – Handelsbegrip. De verkoper definieert prijzen voor bepaalde gebieden, afhankelijk van
de afstand van de productieplaats.
Zonneschijnpolis – Verzekering van een uitkering voor het geval het voor de verzekerde periode
overeengekomen aantal uren heldere zonneschijn niet wordt bereikt. Dit aantal uren is gebaseerd op
het gemiddelde voor de betreffende periode, zoals dit met behulp van het KNMI te De Bilt over een
termijn van veertig jaren is vastgesteld.
Zonneschijntekortverzekering – Een verzekering die de verzekerde dekking biedt voor de op geld
waardeerbare nadelen ten gevolge van een tekort aan zonneschijn. Verzekerd is de verzekerde som,
die wordt uitgekeerd wanneer het aantal uren heldere zonneschijn gedurende de verzekerde periode
(bijvoorbeeld een dag, week of maand) volgens waarnemingen van hel KNMI achterblijft bij het gemiddelde aantal uren heldere zonneschijn gedurende de betreffende periode
Zorgaanbieder – Zorginstelling of beroepsbeoefenaar die zorg verleent.
Zorgbemiddeling – De activiteit die een zorgverzekeraar op grond van zijn zorgplicht moet ontplooien om binnen een redelijke termijn de beste zorg voor een verzekerde te vinden. Zorgbemiddeling is
vanzelfsprekend bij een naturapolis; bij een restitutiepolis is de zorgverzekeraar gehouden tot zorgbemiddeling als de verzekerde daarom verzoekt. Zie ook ‘Naturapolis’.
Zorginkoop – Om aan zijn zorgplicht te voldoen, kan een zorgverzekeraar vooraf zorg inkopen bij
zorgaanbieders. Hij maakt dan afspraken maken over de vorm, de hoeveelheid, de prijs en de kwaliteit van de door de zorgaanbieder te leveren zorg. Zie ook ‘Preferred provider polis’, ‘Zorgaanbieder’,
‘Zorgverzekeraar’.
Zorgmakelaar – De persoon die voor of namens een zorgverzekeraar uitvoering geeft aan de zorgbemiddeling. Zie ook ‘Zorgbemiddeling’, ‘Zorgverzekeraar’.
Zorgmanagement – Zorgmanagement is het organiseren en verbeteren van zorg tegen een zo laag
mogelijke prijs.
Zorgpakket – De zorgverzekering dekt een basispakket met noodzakelijke zorg dat is vastgelegd in de
Zorgverzekeringwet. Het basispakket komt in grote lijnen overeen met de oude ziekenfondsverzekering en de meeste particuliere verzekeringen en geeft recht op geneeskundige zorg, mondzorg tot 18
jaar, farmaceutische zorg en hulpmiddelenzorg en vervoer in verband van het ontvangen van zorg.
Geneeskundige zorg omvat o.a. de zorg die wordt verleend door een verloskundige, huisarts of specialist. Nieuw in het basispakket is de kortdurende (minder dan een jaar) geestelijke gezondheidszorg, die wordt overgeheveld uit de AWBZ. De precieze invulling van het pakket is onder andere afhankelijk van de variant die u kiest, bijvoorbeeld of u wel of geen gebruik maakt van vooraf gecontracteerde zorgaanbieders en staat beschreven in de polis van uw zorgverzekering.
Zorgplicht (1) – De verplichting om zorgvuldig om te gaan met de belangen van anderen.
Zorgplicht (2) – De zorgplicht is de plicht die de zorgverzekeraar heeft om te zorgen dat zijn verzekerden toegang hebben tot de zorg die zij nodig hebben.
Zorgplicht (3) – Iedere financieel dienstverlener heeft een zorgplicht jegens consumenten. Deze
zorgplicht houdt in dat de financieel dienstverlener de consument zorgvuldig moet behandelen en
adequate informatie moet verschaffen, zodat de consument een oordeel kan vormen over een bepaald financieel product. Deze zorgplicht geldt voor elke financiële dienstverlener en heeft betrekking op: 1) Informatieverstrekking; 2) Adviesregels (bijv. hoe maak ik een klantprofiel); 3) Aansluiting
bij erkende Geschillencommissie; 4) Verplichting voor de kredietverstrekker om informatie bij de
klant in te winnen.
Zorgstelsel – Het zorgstelsel is het geheel van wetten en regels waarmee de overheid de gezondheidszorg beïnvloedt.
Zorgtoeslag – Een in art. 1 sub d van de Wet op de zorgtoeslag gedefinieerd begrip: een tegemoetkoming in de premie voor een zorgverzekering. De zorgtoeslag is een tegemoetkoming van de Belastingdienst om de kosten van de zorgverzekering voor iedereen betaalbaar te houden. Of u zorgtoeslag ontvangt, en zo ja, hoeveel is afhankelijk van: 1) uw gezinssituatie; 2) de hoogte van uw inko-
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men; 3) of u alleenstaand bent of deel uitmaakt van een huishouden. De Belastingdienst zorgt voor
de uitkering van de zorgtoeslag.
Zorgverzekeraar – De aanbieder en uitvoerder van zorgverzekeringen. Zie ook ‘Aanbieder’, ‘Aanvullende verzekering’, ‘Basisverzekering’, ‘Zorgverzekeringswet’.
Zorgverzekeraars Nederland – Zorgverzekeraars Nederland is een overkoepelende organisatie die de
belangen van ondernemingen die zorgverzekeringen aanbieden (zorgverzekeraars) behartigt.
Zorgverzekering – Een op grond van de Zorgverzekeringswet verplichte verzekering voor geneeskundige zorg. Zie ook ‘Basisverzekering’, ‘Zorgverzekeringswet’.
Zorgverzekeringswet (Zvw) – Op 1 januari 2006 ingevoerde wet waarin het stelsel van verplichte
zorgverzekering en het voor iedereen geldende wettelijk pakket, de basisverzekering, is vastgelegd.
De verzekeringsplicht is niet van toepassing op militairen in werkelijke dienst, vreemdelingen die niet
rechtmatig in Nederland verblijven en gemoedsbezwaarden. Zie ook ‘Basisverzekering’.
Zuivere lijfrente – Een direct ingaande of uitgestelde lijfrente, waarvan vanaf de ingangsdatum van
de overeenkomst zowel de hoogte van de termijnen als het verzekerde lijf vaststaat.
Zuivere Vermogensschade – Iedere door een schade-evenement veroorzaakte, en in geld uit te
drukken achteruitgang van het vermogen. Men onderscheidt drie vormen van vermogensschade,
namelijk: materiële schade en de daaruit voortvloeiende gevolgschade, persoonsschade (dood of
letsel) en de daaruit voortvloeiende gevolgschade en tenslotte de zogenaamde "zuivere vermogensschade". Hiervan is sprake is als er vermogensschade is ontstaan zonder dat er materiële- of persoonschade is opgetreden.
Zuivering – Zuivering is het vervallen van hypotheken, beperkte rechten en beslagen die op een goed
rusten. De rechten en beslagen vervallen door levering en betaling van de koopsom .
Zware gebruikers – Gebruikers van een bepaald merk die een hoger consumptieniveau hebben dan
gemiddelde gebruikers van dat product c.q. merk. Zie ‘Heavy user’.
Zwarte lijst – Een zwarte lijst (blacklist) is een lijst of registratie van ongewenste personen, bedrijven,
websites, bedingen verboden in algemene voorwaarden en/of andere zaken. Bedrijven of organisaties kunnen een zwarte lijst hebben van ongewenste personen of bedrijven, met als
doel deze personen niet als klant te krijgen of op een andere manier te weren. Op zwarte lijsten is
de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing zodat onder andere organisaties de betrokkene moeten meedelen dat, en met welke reden, iemand op de zwarte lijst is geplaatst. Verder moet
iemand de gegevens kunnen inzien en indien onjuist kunnen vragen om deze te corrigeren en moet
de vermelding na een bepaalde tijd vervallen. Dit alles moet in een protocol worden vastgelegd. Het
omgekeerde van een zwarte lijst is een witte lijst (whitelist) met bijvoorbeeld toegestane of geaccepteerde personen.
Zwarte merken – Merken, waarvoor bij afnemers nauwelijks voorkeur bestaat. Men accepteert zonder moeite alternatieven.
Zweetschade – Zie ‘Sweat water damage’.
Zwerfafval – Zwerfafval of zwerfvuil is al het afval dat rondslingert op straat, in de berm, op het
strand of bijvoorbeeld in natuurparken. Het is afval dat door mensen bewust of onbewust is weggegooid of achtergelaten op plaatsen die daar niet voor bestemd zijn of door indirect toedoen of nalatigheid van mensen op die plaatsen is terechtgekomen. Zwerfafval bestaat voornamelijk uit verpakkingsmateriaal van consumpties: blikjes, flesjes, wikkels en bijvoorbeeld patatbakjes. Ook sigarettenpeuken, kauwgomresten ("spum") en papier slingeren vaak op straat, in parken of langs de weg rond.
In Nederland hebben gemeenten en Rijkswaterstaat namens de overheid een taak bij het opruimen
van zwerfafval. De politie en gemeentelijke opsporingsambtenaren beboeten burgers die blikjes,
flesjes of ander afval op straat gooien. Ter voorkoming van zwerfafval langs fietspaden, zijn daar
soms blikvangers geplaatst. Burgers ergeren zich vaak aan zwerfafval. Zwerfafval is een milieuprobleem en een probleem voor de leefomgeving. Het duurt vaak heel lang voordat zwerfafval uit het
milieu verdwijnt. Zo duurt het soms tot een half jaar voordat papier en karton volledig is afgebroken.
Een greep uit de afbreektijd van andere producten: sigarettenpeuk 1-5 jaar, metalen blikje 1,5-50
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jaar, plastic zak 10-20 jaar, kauwgum 20-25 jaar, polystyreen frietbakje 90 jaar, glazen fles 1 miljoen
jaar. Een mogelijkheid om het zwerfafval terug te dringen is het invoeren van statiegeld. Hiermee
wordt de consument gestimuleerd de verpakking terug te brengen naar de winkel.
ZZP – Betekenis: Zelfstandige Zonder Personeel. Er zijn verschillende manieren waarop het begrip
zzp'er (zelfstandige zonder personeel) kan worden uitgelegd, de omschrijving van de Sociaal Economische Raad (SER) en de omschrijving van de Belastingdienst. SER: Een zzp'er is een zelfstandig ondernemer die geen personeel in dienst heeft. Belastingdienst: Om te bepalen of er sprake is van een
ondernemer, gelden de volgende criteria die in het kader van de inkomstenbelasting gehanteerd
worden: a) zelfstandigheid bij de inrichting van de eigen werkzaamheden en het uitvoeren daarvan;
b) het voor eigen rekening en risico verrichten van werkzaamheden; c) het gericht zijn op, het perspectief hebben van, het maken van winst; d) bekendmaking van het ondernemerschap; e) het streven naar meerdere opdrachtgevers. Zzp versus eenmanszaak: Een eenmanszaak is een rechtsvorm
waarin je kunt ondernemen als zzp'er. Maar je kunt net zo goed zzp'er zijn in een coöperatie, besloten vennootschap, vennootschap onder firma of maatschap. De term ‘zzp’ geeft alleen aan dat je
geen personeel hebt.
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