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AFDELING 1 

ALGEMENE ORIENTATIES VAN BET BELEID VAN DE GEMEENSCHAP 

1. Het beleid van de Gemeenschap inzake effektenreglementering is niet 
het voorwerp geweest van algemene beleidsverklaringen, noch van pre
ciese programmering. Soms werd op de eerder pragmatische aanpak van 
de Commissie kritiek uitgeoefend. Aldus laakte men in het Europese 
Parlement de weinig logische uitbouw van de harmoniseringswerkzaam
heden, terwijl de beperkte coordinatie met de vennootschapsrechtelijke 
werkzaamheden werd betreurd(l). Deze kritiek is slechts ten dele over
tuigend. Gelet op de aanzienlijke weerstanden die zelfs vandaag nog bij de 
Lid-Staten kunnen worden waargenomen, lijkt de pragmatische benade
ring van de Commissie- die enkel die werkzaamheden aanvatte waar
voor harmonisering haalbaar leek - de meest efficiente te zijn geweest. 
Doch zelfs in deze gebieden bedraagt de voorbereidingstijd van een 
harmoniseringsrichtlijn nog 7 a 10 jaar (admissie-, respectievelijk admis
sieprospectusrichtlijn). De afgrenzing met de vennootschapsrechtelijke 
maatregelen is dikwijls delikaat. Men zal voor ogen houden dat, hoe zeer 
beide domeinen elkaar aanvullen, het voorwerp zelf van de reglemen
tering uiteenlopend is. Inzake effektenreglenientering betreft het in 
hoofdorde de uitbouw van een apparaat, dat vooral op informatiever
schaffing steunt, en tot doel heeft het vertrouwen van het publiek in het 
effektenwezen gaaf te houden. Aile entiteiten (en niet enkel ven
nootschappen) die effekten bij het publiek plaatsen zijn geviseerd; de 
opgelegde regelen zijn vooral regelen van informatieontsluiting ( disclos
ure), en niet van ,substantiele" ofmaterieelrechtelijke aard. Uiteindelijk 
gaat het om de uitbouw van het ,statuut van de beursgenoteerde ven-

(l) Zie het ad vies van het Europese Parlernent inzake het voorstel tot een richtlijn betreffende 
periodieke inforrnatieverstrekking. PB.C., 8 aprill980, 85/69, punten 3 en 6. 
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nootschap'' (2) dat wordt opgelegd aan die vennootschappen die op de 
kapitaalmarkt beroep deden en derhalve gehouden zijn tot verplichtingen 
die worden opgelegd bovenop de verplichtingen waartoe alle ven
nootschappen zijn gehouden. 

2. De afwezigheid van een expliciete beleidsomschrijving houdt vanzelf
sprekend niet in dat uit meerdere van deze maatregelen geen uitdruk
kelijke of impliciete beleidsimperatieven kunnen worden afgeleid. Meer
dere ervan werden toegelicht in de preambules tot de diverse richtlijnen of 
ontwerpen van richtlijnen. 
Als uiteindelijke doelstelling wordt meerdere malen de vorming vermeld 
van een Europese effektenmarkt, die in staat moet zijn de ondernemingen 
te voorzien van de nodige kapitalen die vereist zullen zijn om het hoofd te · 
bieden aan de schaalvergroting die voortvloeit uit de vorming van een 
Europese goederen- en dienstenmarkt(3). De complementariteit van de 
werkzaamheden van de Gemeenschap op het vlak van het effektenwezen 
t.a.v. de vorming van een Europese Gemeenschappelijke Markt wordt 
hierdoor tot uiting gebracht. De vorming van een Europese effektenmarkt 
kan worden bevorderd door maatregelen van uiteenlopende aard. Van
zelfsprekend spelen de opheffingvan valutarestricties, van fiscaalrechte
lijke en andere economisch-politieke hinderpalen een belangiijke rol. 
Deze zijn evenwel het voorwerp van andere harmoniseringswerkzaam
heden die ofwel voorheen werden ondernomen en zijn vastgelopen, ofwel 
nog moeten worden aangevat, eens de politieke haalbaarheid ervan zal 
zijn gebleken ( 4). Hier gaat het enkel om de strukturele maatregelen. Deze 
kunnen worden onderscheiden naargelang zij betrekking hebben op de 
organisatie van het effektenwezen (vooral: admissierichtlijn; Europese 
gedragscode voor effektentransakties ; doch ook: vorming van een gei:nte
greerde effektenmarkt) dan wel op de informatieverschaffing. 

3. De harmonisering van de voorschriften inzake financiele infor
matieverschaffing wordt in deze preambules gesteld in een multi-dimen
sioneel perspektief. 
De informatieverschaffing zelf wordt aangeduid als een instrument ter 
bescherming van de beleggers. Correct gei:nformeerde beleggers kunnen 

(2) Voor de supplementaire verplichtingen van toepassing op beursgenoteerde vennootschappen, zie 
WYMEERSCH, E., ,De controle op de effektenmarkten in de Europese Gemeenschap", in: Serie 
Concurrentie - Harmonisatie van Wetgeving, d. 31, 1978, nr. 105, blz. 74. 
(3) Ondertussen beschikt men over het Rapport van dhr. COLOMB, F., lid van de Europese en 
Monetaire Commissie van het Europese Parlement, gewijd aan de ,oprichting van een Europese 
effektenmarkt", Document l-290/81, van 26 juni 1981. 
(4) Enkele van deze maatregelen worden in het hager geciteerde ,Rapport Colomb" vermeld. 
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,zich een goed ... oordeel vormen van de risico's die zij lopen en kunnen 
de verantwoordelijkheid voor hun beslissingen ten voile op zich ne
men" (5). Naast deze waarschuwende funktie stelt de Commissie deze 
informatie voor als een element ter bevordering van de goede werking van 
de markten. De efficientie van de financiele markten is een belangrijk 
element ter vestiging van het vertrouwen van de marktdeelnemers, enter 
bestrijding van misbruiken (b.v. het misbruik van voorwetenschap). Het 
vertrouwen van de marktdeelnemers, of van de beleggers, wordt door de 
Commissie als een tussenliggende doelstelling aangeduid. Deze voorstel
ling is vatbaar voor discussie: uit rechtsvergelijkend onderzoek kan wor
den afgeleid dat de fundamentele funktie van de effektenreglementering 
erin bestaat een klimaat van vertrouwen in het lev en te roepen ( 6). Zonder 
dit vertrouwen zal geen belegger bereid worden gevonden zijn spaargel
den af te staan voor een papier , , van waarde''. Zonder dit vertrouwen kan 
het effektenwezen zijn fundamentele funktie niet vervullen, met name de 
financiering op lange termijn van overheid en ondernemingen. 

Uit de nogal elliptische verklaringen van de Commissie inzake het door 
haar voorgestane informatiebeleid zal men geen uitvoerig gemotiveerde, 
genuanceerde informatiedoctrine kunnen afleiden. De diepgaande discus
sie inzake zin of onzin van de financiele informatie, zoals deze hoofdza
kelijk in de Verenigde Staten werd gevoerd (7), heeft de Gemeenschap 
slechts in beperkte mate ge"inspireerd. Weliswaar bestond de taak van de 
Gemeenschap niet in het formuleren van een nieuwe informatiedoctrine, 
doch in het harmoniseren van de nationale voorschriften. In de Lid-Staten 
blijkt men vooralsnog slechts beperkte belangstelling te vertonen voor de 
formulering van een doctrine op het vlak van de financiele informatie. 
De harmonisering van de informatievoorschriften werd door de Ge
meenschap vooreerst gezien als een middel om te verzekeren dat de 
informatieverplichtingen in alle Lid-Staten zullen worden opgelegd. Ter
zake bestaan nog steeds vrij aanzienlijke verschillen. 

(5) Preambule tot de emissieprospectusrichtlijn. 

(6) Zie WYMEERSCH, E., o.c., nr. 19, biz. 15. 

(7) Van de belangrijke werken terzake raadplege men o .m. : , ,Report of the Advisory Committee on 
Corporate Disclosure to the Securities and Exhange Commission'', 3 november 1977, 95th Congress, 
1st Session, Committee Print 95-29 (2 volumes); KRIPKE, H., , ,The S.E.C. and Corporate Disclosure, 
Regulation in Search of a Purpose'', Law and Business Inc., Harcourt Brace Jovanovich, New York, 
1979, 368 biz., met uitgebreide bibliografie; zie voor een kritische recensie van het werk van KRIPKE, 
H., SoMMER, A.A., Jr., Book Review, 93, Harvard Law Review, 1586 (1980); in Europa: HoPT, Kl. 
J., ,Die Publizitat von Kapitalgesellschaften, Grundsatzliche Ueberlegungen zum Stand nach der 4. 
Eg-Richtlinie und zur Reform-Diskussion in den U.S.A., Zeitschriftfur Unternehmens- und Gesell
schaftsrecht, 1980, 225, KOHL, H. en W ALZ, R., ,The German Way Towards Disclosure" ,J. Comp 
Corp. L. Sec. Regul., (1978), 69-94; WYMEERSCH, E., ,L'entreprise et son devoird'information en 
cas de sollicitation de I' epargne'', in: L' entreprise et ses devoirs d' information en matiere economi
que et sociale, Seminaire C.D.V.A., Luik, Bruylant-Brussel, 1979, 123-184. 
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4. Behoudens het optrekken van het informatieniveau in de Lid-Staten 
wil de Gemeenschap door de harmonisering van de voorschriften de 
,vervlechting van de nationale effektenmarkten bevorderen" en aldus 
, , bijdragen tot de schepping van een werkelijke Europese kapitaalmarkt''. 
Het verband tussen laatstgenoemde makro-juridische doelstelling en het 
informatiebeleid loopt over meerdere tussenschakels : de harmonisering 
van de informatieverschaffing zal leiden tot een versoepeling inzake 
vereisten om tot een buitenlandse beurs toegelaten te worden. Emittenten 
zullen meer en meer geneigd zijn hun toelating te vragen tot andere 
E.G.-beurzen, waardoor zij tot de kapitaalmarkt van deze Lid-Staten 
toegang krijgen. Aldus wordt de interpenetratie van de kapitaalmarkten 
bevorderd. In hoofde van de beleggers stelt men een soepeler toegang tot 
vreemde effekten in het vooruitzicht: hij kan ze op de eigen beursmarkt 
tegen nationale munt verwerven. Koopt hij op een andere beurs, binnen de 
Gemeenschap, dan heeft hij de zekerheid overal ongeveer dezelfde garan
ties te genieten, b. v. inzake beschikbare informatie. 

5. De werkzaamheden inzake harmonisering zijn niet beperkt gebleven 
tot de informatieverplichtingen. De voorwaarden waarin effekten tot de _ 
beurshand~lk111111e11 wo~<}en toegelaten zijn het voorwerp geweest van een 
eerste harmonisatierichtlijn :-hierin-won.ft-bepaafil'weTke illinimumgaran-=
ties de beleggers moeten worden geboden vooraleer effekten op de pu
blieke markten algemeen verkrijgbaar mogen worden gesteld. Ook deze 
maatregel draagt bij tot de vervlechting van de effektenstromen, vermits 
zij eveneens de toelating van effekten tot meerdere Europese beurzen kan 
bevorderen, zonder deze toelatingsbeslissing evenwel tot een automa
tisme te herleiden. 
Tenslotte heeft de Commissie, in een Aanbeveling betreffende een Euro
pese gedragscode voor effektentransakties een reeks regelen vastgesteld 
die weliswaar niet verbindend zijn, maar toch als geconcerteerde doelstel
ling kunnen gelden voor de aktie van de Lid-Staten met betrekking tot 
verrichtingen in effekten. De vermindering van de dispariteiten inzake 
verhandelingsregelen zou, aldus de Gedragscode, ,de vervlechting van 
de markten der Lid-Staten kunnen bevorderen, vooral indien zij vergezeld 
gaat van een verbetering van de aan de beleggers geboden waarborgen''. 

AFDELING 2 

VAN HARMONISERING NAAR INTEGRA TIE 

6. Tot voor 1980 blijken de werkzaamheden van de Commissie hoofdza
kelijk, zoniet uitsluitend, de harmonisering van de bestaande voorschrif-
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ten tot voorwerp te hebben gehad. Deze harmonisering werd niet op 
zichzelf, maar in een perspektief van vorming van een Europese ef
fektenmarkt gezien. De achterliggende gedachte was de hoop dat door het 
harmoniseren van de voorwaarden van toe gang tot de effektenmarkten van 
andere Lid-Staten, zowel voor emittenten ais voor beleggers, men in feite 
en uiteindelijk, tot een enkele markt zou komen(8). De aarzeling van de 
Gemeenschap was hoorbaar: zij sprak van , ,interpenetratie'' of vervlech
ting van de markten, ais een tussenstadium naar de uiteindelijke vorming 
van een Europese effektenmarkt. 

In 1980 wijzigt de Commissie haar benadering en verruimt zij haar 
inspanningen in de richting van de ,integratie" van de effektenmarkten. 
Ret streefdoel is niet enkel meer het harmoniseren en liberaiiseren van het 
inter-staatse effektenverkeer, maar complementair, de vorming van een 
gei:ntegreerde Europese effektenmarkt, ten onrechte maar toch verduide
lijkend aangeduid als de , ,Europese Beurs'' (9). Meer concreet uitgedrukt 
houdt de integratie-gedachte in, dat aile aankooporders m. b. t. een bepaald 
effekt, ongeacht van waar zij afkomstig zijn, zouden worden gecon
frontreerd met aile verkooporders voor datzelfde effekt, zodat doorheen 
geheel de Gemeenschap slechts een enkele prijs zou gelden(IO). In een 
werkelijkheidsvreemde benadering zou men dit kunnen bereiken door aile 
orders op een enkele beurs te concentreren, b. v. aile KLM -orders gaan 
naar Amsterdam, aile ICI-orders gaan naar Londen. Dit is evenwel niet de 
gewenste uitbouw en is strijdig met de inspanningen van de Gemeenschap 
om meervoudige noteringen aan te moedigen. 
De betere oplossing bestaat erin aile markten onderling te verbinden door 
telecommunicatielijnen. Door deze lijnen zal informatie worden overge
seind en samengebracht in computers waar de gegevens afkomstig van de 
nationale markten zuilen worden gecentraliseerd en doorgeseind naar de 
andere markten. 

7. De vorming van een gei:ntegreerde Europese effektenmarkt vergt aan
zienlijke inspanningen en investeringen. De Commissie heeft geoordeeld 
dat deze in eerste instantie door de beroepsmiddens zelf moesten worden 
onderzocht en bijeengebracht. In deze beroepsmiddens stelt men evenwel 
aanzienlijke terughoudendheid vast ten aanzien van deze vrij diepgaande 

(8) Zie bovendien de in de bibliografie van het boven geciteerde ,Rapport Colomb" vermelde 
publikaties. 
(9) Zie de voordracht van Commissaris TuGENDHAT, C., in de bibliografie vermeld; op 13-14 
november 1980 heeft de Commissie een ruime vergadering van experten bijeengeroepen teneinde de 
, ,oprichting van een Europese beurs'' te bespreken. Het verslag van deze vergadering werd door de 
Commissie gepubliceerd (Doc. XV/231/81-FR). 
(10) Vgl. de aanvullende bepalingen nr. 4 & 10 van de Europese gedragscode. 
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hervormingen(ll). Intussen ontwaart men het gevaar, dat ook deze ef
fektenmarkten, naar het voorbeeld van de eurobondmarkt, op een bepaald 
ogenblik zullen worden ,gei:nternationaliseerd" om aldus in vergaande 
mate aan de invloedssfeer van de Lid-Staten onttrokken te worden. 
De verhouding tussen harmoniseringswerkzaamheden en de voormelde 
integratie-inspanningen werd nog niet vastgesteld. In een maximalistische 
zienswijze vereist de integratie dat alle werkingsvoorwaarden zouden zijn 
geharmoniseerd. Een meer realistische opvatting gaat uit van de bestaande 
verhoudingen, en meent dat, ook in de huidige stand van organisatie van 
het effektenwezen, een zekere graad van integratie kan worden aange
troffen, zodat harmonisering de integratie bevordert, doch geen volstrekte 
voorwaarde uitmaakt zonder dewelke de integratie niet kan plaatsgrijpen. 
Indien de vorming van een ge'integreerde markt in effekten geen volstrekte 
harmonisering impliceert, zal men wellicht t. a. v. bepaalde voorschriften, 
algehele identiteit moeten nastreven. Dit lijkt het geval te zijn met de 
regelen van verhandeling van de effekten, en met enkele regelen van 
toegang tot de markten. 

AFDELING 3 

ONTLEDING VAN DE HARMONISERINGSWERKZAAMHEDEN OP HET VLAK VAN 
DE EFFEKTENREGLEMENTERING 

8. Rekening houdend zowel met de huidige stand van de verwezenlijkin
gen als met de geplande akties en werkzaamheden binnen de Ge
meenschap, kan men twee gebieden onderscheiden waarin de Ge
meenschap harmoniserend is opgetreden, of voornemens is dat te doen. 
Een eerste gebied betreft het centrale deel van het effektenwezen, gekris
talliseerd rand het beurswezen, doch met vertakkingen naar het ven
nootschappelijke informatiebestel, naar gedragsnormen voor ven
nootschapsbeheerders, regelen en garanties inzake beursorganisatie, 
e.d.m. Het tweede gebied bestrijkt het overige effektenwezen, dat men 
ook kan aanduiden als het gebeuren buiten beurs, en waar de normen van 
beleggersbescherming sterker op de voorgrond treden, gelet op de 
vroegere en hedendaagse misbruiken. Tot het laatste domein kan men de 
voorschriften inzake beleggingsfondsen rekenen, de bestrijding van onre
gelmatige effektenuitgiften, van de min of meer dubieuze beleggingsad-

(11) Onder de gepubliceerde eerder negatieve reacties is vermeldenswaardig: Anon., ,Begriibnis 
erster Klasse fiir europiiische Zentralborse ?", Wertpapier, 1 december 1980, 1056; ,Europese 
Commissie 1anceert centrale beurs", F.E.M. Trends, 1980, nr. 3, biz. 10-12. 
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viseurs enz. Beide gebieden zijn onderdelen van een grater geheel. Over
lappingen en mutaties zijn frequent. 

9. Inzake vennootschapsrecht streeft de Gemeenschap de harmonisering 
na van de gedragsregelen zelf. De informatieverschaffing wordt er slechts 
als aanvullende benadering gevolgd (zie b. v. de zevende richtlijn, waar · 
aan de concernjaarrekening louter informatieve waarde wordt toegekend). 
In de effektenreglementering valt het accent op de informatie-ontsluiting, 
en vooralsnog worden slechts onverbindende of minder ingrijpende ge
dragsnormen voorgeschreven. Ben fundamenteel onderscheid is eveneens 
het feit dat in de effektenreglementering steun kan worden genomen op 
publiekrechtelijke of privaatrechtelijke controleorganen, die niet enkel de 
handhaving van de voorschriften verzekeren, doch vooral aanvullend 
kunnen reglementeren of van geval tot geval kunnen bijsturen. Dit laatste 
kenmerk maakt het mogelijk, minstens theoretisch, dat 'de richtlijn zich 
ertoe zou kunnen beperken een algemeen beleidsobjektief te formuleren. 
De aanwezigheid en de leidende funktie van deze controle-instanties komt 
ook tot uiting in de talrijke bepalingen van de richtlijnen die onrecht
streeks, of soms rechtstreeks tot deze controle-instanties zijn gericht. Op 
deze wijze harmoniseert men een deel van het administratief bestel dat het 
effektenwezen omkadert. Aan de institutionele aspekten wordt later aan
dacht besteed. 

I. HARMONISERING VAN VOORSCHRIFTEN VAN BEURSRECHT 

10. Het beurswezen bevat in de meeste Lid-Staten het aanknopingspunt 
bij uitstek voor een belangrijk aantal voorschriften van effektenregle
mentering. De toelating tot de beurshandel stelt de toegang tot de kapi
taalmarkt open. De aan deze toelating voorafgaande openbare effekte
nuitgifte wordt, in de meeste Lid-Staten, in het toelatingsgebeuren, aldan 
niet gedwongen, opgenomen en van daaruit gereglementeerd. De infor
matieverplichtingen, zowel bij toelating alsop permanente basis, worden 
in de meeste Lid-Staten verbonden aan het bezit van het statuut van 
beursgenoteerde vennootschap. Dit geldt eveneens voor de gedrags
normen, ofschoon op laatstgenoemd vlak de Gemeenschap nag slechts 
beperkte stappen heeft ondernomen. 
Gelet op de centrale funktie die door het beurswezen wordt vervuld lag het 
bijna voor de hand dat de toelating zelf van de effekten tot de beurshandel 
het wezenlijke startpunt voor de harmoniseringswerkzaamheden zou 
vormen. Op dit gebied nam de Gemeenschap twee richtlijnen aan: de 
eerste handelt over de toelatingsbeslissing zelf, en derhalve over de 
voorwaarden die daartoe moeten vervuld zijn of nageleefd worden. Ben 
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tweede richtlijn duidt de informatie aan die moet worden gepubliceerd 
naar aanleiding van de beurstoelating, met name het beursadmissiepros
pectus (12). 
Eens een effekt tot de beurshandel is toegelaten worden aan de emittent of 
aan de beheerders bijkomende, in hoofdzaak marktgeorienteerde ver
plichtingen opgelegd, waarvan de naleving door de beursinstanties wordt 
gecontroleerd. Tot deze materie behoren: de verplichting tot publikatie 
van permanente financiele informatie, de gedragsnormen voor de ven
nootschap of voor beheerders en leidende personen, en tenslotte de rege
len inzake marktorganisatie en marktgedrag. De werkzaamheden van de 
Gemeenschap zijn op dit domein minder ver gevorderd dan op dat van het 
admissiegebeuren zelf. 

A. De toelating van de effekten tot de beurshandel 

11. Deze materie werd geharmoniseerd in de admissie- en in de admis
sieprospectusrichtlijnen. Onrechtstreeks zou ook het voorstel van 
emissieprospectusrichtlijn zijn invloed kunnen Iaten gelden. De voor
waarden om tot de beurshandel toegelaten te worden werderi geharmoni
seerd, wat de grondvoorwaarden betreft in de admissierichtlijn, wat de 
voorwaarden van informatie~ontsluiting- -aangaat, in de admissiepros
pectusrichtlijn. In elk van beide richtlijnen komen regelen voor inzake de 
administratieve omkadering van het admissiegebeuren. De richtlijnen 
raken, op meerdere wezenlijke punten, het administratieve bestel dat met 
toelating is belast. 
Beide richtlijnen zijn gericht tot de Lid-Staten. Evenwel bevatten zij 
bepalingen die rechtstreeks gericht blijken te zijn tot de admissie-instan
ties, of die de om admissie verzoekende partikulieren raken. Deze veel
vuldigheid is verwarrend. 

a. De minimum toelatingsvoorwaarden ,ten grande" 

12. Het uitgangspunt van de admissierichtlijn ligt vervat in de verplich
ting, voor de Lid-Staten, geen effekten ( als gedefinieerd) toe te Iaten tot de 
handel op de officiele beursmarkten, zo deze effekten, of de emittenten 
ervan de minimum garanties niet eerbiedigen, die in de richtlijn zijn 
voorgeschreven. De bedoeling van de regel is vrij duidelijk: men wil 
verzekeren dat de beleggers in aile Lid-Staten over dezelfde minimum 
waarborgen zouden beschikken wanneer zij effekten kopen op beurzen in 
andere Lid-Staten. Deze regel bevordert de zekerheid en de aantrek-

(12) Voor de verwijzingen raadplege men het in bijlage gevoegde overzicht van de harmoniserings
werkzaarnheden. 
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kingskracht van vreemde beursgenoteerde effekten. De emittenten zelf, al 
dan niet vennootschappen, zijn bij deze richtlijn gebaat daar zij mogen 
hopen dat de toegang tot de andere Europese beursmarkten zal worden 
vereenvoudigd, minstens versoepeld. Aldus moedigt de Gemeenschap de 
opname aan van dezelfde effekten op meerdere Europese beurzen (meer
voudige notering) ; minstens theoretisch moet deze meervoudige notering 
leiden tot een intenser vervlechting van de effektenstromen, en derhalve 
bijdragen tot de vorming van een Europese effektenmarkt(l3). 

De verplichting minstens de bij de admissierichtlijn bepaalde minimum 
voorwaarden nate Ieven verhindert niet dat de Lid-Staten, of de admissie
instanties bijkomende of strengere voorwaarden zouden kunnen uitvaar
digen(l4). Tussen de Lid-Staten bestaan nog aanzienlijke verschillen wat 
de voorwaarden, o.m. inzake informatie aangaat, zodat de harmonisering 
tot een intermediair niveau beperkt diende te worden. Daarenboven heerst 
in menig Lid-Staat de overtuiging dat men, in de loop van de toelatings
procedure, aanvullende vereisten moet kunnen opleggen, teneinde te 
verhinderen dat effekten van wellicht twijfelachtige aard zich toegang tot 
de markt zouden kunnen verschaffen. 

13. Deze bezorgdheid komt in meerdere bepalingen van de admis
sierichtlijn tot uiting. Doch- en dit lijkt een belangrijke vraag vanuit het 
beleidsmatige oogpunt - de vrijheid van de Lid-Staten om aanvullende 
voorwaarden te bepalen wordt enigszins aan banden gelegd. 
Lui dens artikel 5, al. 1 van de admissierichtlijn mogen de Lid-Staten de 
toelating van effekten tot de officiele notering aan strengere of aan 
aanvullende voorwaarden onderwerpen, 
, ,Mits zodanige strengere of aanvullende voorwaarden algemeen toepasselijk zijn voor aile uitge
vende instellingen en zijn bekendgemaakt voordat voor de betrokken effekten de toelating wordt 
aangevraagd". 

Afwijkingen zijn mogelijk mits ook deze non-discriminatoir worden toe
gepast, met name mits zij : 
,algemeen toepasselijk zijn voor aile uitgevende instellingen voor zover de omstandigheden uit 
hoofde waarvan zij werden toegestaan, gelijksoortig zijn" (art. 5, a!. 3 en art. 7). 

(13) Of de meervoudige notering een efficient model ter integratie van de markten uitmaakt, kan 
betwijfeld worden. Vaak vormen de plaatselijke markten in vreemde effekten geen werkelijke 
markten waar vraag en aanbod elkaar treffen, maar zijn het loutere distributiecentra. 
(14) Ter gelegenheid van de bespreking van het voorstel voor een richtlijn betreffende de periodieke 
informatieverstrekking in de schoot van de Economisch en Sociale Raad werd nogal wat kritiek 
uitgeoefend op het feit dat de richtlijnen de verplichting om te voldoen aan de toelatingsvoorwaarden 
in elk van de Lid-Staten niethebben opgeheven; zie het advies van de Raad, PB.C., 3 maart 1980, 
53/54, 2.2. 
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Aanvullende voorwaarden zijn dus toegelaten mits : 
zij niet discriminatoir zijn; 

- zij reeds golden, en bekend gemaakt waren voor het indienen van de 
aanvraag. 

Dit dubbele vereiste houdt een vergaande beperking in van de beoor
delingsvrijheid van de admissie-instanties. Daar waar voorheen discretio
naire bevoegdheden herhaaldelijk blijken te zijn aangewend, is de moge
lijkheid niet-geexpliciteerde vereisten op te leggen onder de vorm van 
discretionaire bevoegdheden opgeheven. Het zou dan immers gaan om 
, , voorwaarden'' die niet vooraf werden bekendgemaakt. In feite zullen de 
aanvullende voorwaarden nochtans een ruime beoordelingsmarge verle
nen aan de admissie-instanties. Men denke b.v. aan de beoordeling van 
wat een ,,voldoende verspreiding van de aandelen onder het publiek" zal 
zijn. Gelet op de strekking van het voorschrift zou evenwel ook in dit geval 
toetsing van ongelijke behandeling van emittenten kunnen worden door
gevoerd. 

14. De draagwijdte van voormelde regel moet worden verduidelijkt in het 
Iicht van haar zeer belangrijke afwijking. ArtikellO van de admissiericht
lijn laat immers toe voormeld artikel terzijde te schuiven , ,in het uit
sluitend be lang van de beleggers''. In dat geval kan een admissie.;instantie 
een ,bijzondere voorwaarde" opleggen mits zij deze ,de aanvrager 
expliciet ... mede( deelt)''. In de loop van de admissieprocedure kan de 
noodzaak ontstaan dat een bepaalde niet expliciet in de wet geregelde 
gedraging of informatie, in het concrete geval wordt opgelegd, c.q. de 
bekendmaking ervan geeist. Gelet op het wezenlijke belang van de be
scherming van de beleggers, zou men alsdan de toelating mogen weige
ren, of de naleving van de voorwaarde eisen. Om elke verwarring met 
discretionaire handelingen te vermijden wordt verlangd dat deze , , bijzon
dere" voorwaarde expliciet zou worden medegedeeld. Verhaal in rechte 
wordt er mogelijk door gemaakt(l5). 

b. De minimum toelatingsvoorwaarden inzake informatie-ontsluiting 

15. Worden effekten toegelaten tot de beurshandel, m.a. w., worden zij 
voor het ruime beleggerspubliek verkrijgbaar gesteld, dan behoort de 
emittent informatie te verschaffen over zichzelf, over zijn patrimonium en 

(15) Aldus kunnen de ,politieke" toelatingen die vandaag worden vereist, blijkbaar slechts blijven 
voortbestaan in de mate waarin de criteria waarop de weigering van toestemming moet gebaseerd zijn, 
vooraf uiteengezet en gepubliceerd zijn. Dit geld! b.v. voor art. 108 van het Belgisch Wetboek van 
Koophandel (boek I, titel V), voor art. 5 van het Franse decreet nr. 67-78 van 27 januari 1967. In 
rechte kan de schending van de bepaling van de richtlijn worden ingeroepen door de verzoeker om 
admissie voor zover de toelatingsbeslissing word! verleend door een publiekrechtelijk organisme. 
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rendabiliteit, en over de. effekten die worden toegelaten. Deze infor
matieplicht, die voorkomt in nagenoeg alle vergelijkbare reglementaire 
stelsels, vormt de uitgangsbasis voor de doorlopende informatie (zie 
verder 2.1..). In vele landen wordt zij voorafgegaan door emissie-infor
matie, die nagenoeg dezelfde inhoud heeft, doch een sterker uitgesproken 
beleggersbeschermende funk tie vervult ( zie verder II). 
De harmonisering op Gemeenschapsniveau is, om pragmatische redenen, 
uitgegaan van de admissie-informatie. Tegen elke schijn van logica in 
werd de emissie-informatie in een later voorstel behandeld. De verklaring 
is vrij eenvoudig: eind van de jaren zestig vertoonden meerdere Lid-Staten 
(van de toenmalige Zes) een duidelijke hostiliteit tegenover de uitbouw 
van de emissie-informatie, vooral nu hieraan de verplichting vastzat 
toezicht uit te oefenen op alle, en vooral op de ongeoorloofde, sollicitaties 
van het spaarwezen, en daartoe een administratief orgaan diende uitge
werkt te worden. Terecht heeft de Commissie de weg van het haalbare 
gekozen. 
De admissieprospectusrichtlijn steunt op de verplichting dat bij elke 
admissie van effekten een prospectus moet worden gepubliceerd. De 
inhoud van het prospectus wordt omschreven in een algemeen gefor
muleerde bepaling van principiele aard, m.n. dat: 
,het prospectus de gegevens (moet) bevatten welke, naargelang van de aard van de uitgevende 
instelling en van de effecten waarvoor toelating tot de officiele notering wordt gevraagd, noodzakelijk 
zijn om de beleggers en hun beleggingsadviseurs in staat te stellen zich een verantwoord oordeel te 
vormen over het vermogen, de financitile positie, het resultaat en de vooruitzichten van de uitgevende 
instelling en over de rechten welke aan deze effecten verbonden zijn" (art. 4). 

Deze programmatische doelstelling wordt verder uitgebouwd door het 
opnemen van de verplichting dat elk prospectus moet voldoen aan de 
minimuminformatievereisten, die in bijlage tot de richtlijn in detail zijn 
uiteengezet. Evenwel zal het niet "olstaan dat alle informatie, die in de 
bijlagen wordt aangeduid, bekendgemaakt werd, zo niet tevens voldaan is 
aan de hogervermelde principiele doelstelling. Beide regelen dienen cu
mulatief nageleefd te worden. 

16. De admissiesprospectusrichtlijn bevat geen uitdrukkelijke voor
schriften terzake de coordinatie met de admissierichtlijn. In de geest van 
de Communautaire autoriteiten gaat het om twee parallelle maatregelen 
die overigens gelijklopend in werking kunnen worden gesteld (16). De 
vraag naar de samenhang tussen beide richtlijnen heeft vooral be lang voor 

( 16) Zie de laatste artikelen van beide richtlijnen; de uiterste uitvoeringsdatum, moment eel bepaald 
op 17 september 1982, wordt bij afzonderlijke Richtlijn wellicht verschoven om op verzoek van 
diverse Lid-Staten de drie richtlijnen op eenzelfde tijdstip in werking te doen treden. 
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de eventuele toepasselijkheid van de regelen van de admissierichtlijn op 
de prospectusinformatie, meer in het bijzonder wat betreft het opleggen 
van bijkomende informatieplichten, of het verlenen van afwijkingen. 
T.a.v. de bekendmaking van bijkomende gegevens kan men aanvaarden 
dat deze zouden vallen onder de regeling van de ,bijzondere voorwaar
den'' , die op grond van artikel 10 van de admissierichtlijn ook tijdens de 
procedure van admissie kunnen worden opgelegd. Derhalve geldt de in 
artikellO bedoelde beperking, m.n. dat bijkomende informatie enkel mag 
worden verlangd om motieven van bescherming van beleggers, en niet om 
b.v. beleidsbe'invloedende motieven. Toetsing in de rechte wordt moge
lijk gemaakt gezien de controle-instantie haar vraag naar informatie ex
pliciet moet meedelen aan de verzoeker om admissie. 
Ook ten aanzien van het verlenen van vrijstellingen en afwijkingen kan 
men beide richtlijnen parallel toepassen. De admissieprospectusrichtlijn 
bevat een gedetailleerde regeling inzake het verlenen van algehele of 
gedeeltelijke ontheffing van de prospectusplicht (art. 6). Dit is het geval in 
de uitdrukkelijk in de richtlijn opgesomde omstandigheden, waarin de 
vraag om toelating ofwel van louter technische aard is - in feite worden 
geen nieuwe effekten toegelaten - of wanneer reeds voldoende infor
rnatie voorhan<i~nis oR_gr_()nd van recente verrichtingen. Daarnaast bevat 
de admissieprospectusrichtiij~-~~gelen van aanpassing van de 111.hotid vaii . 
het prospectus aan de concrete omstandigheden (art. 7). Geen van beide 
regelingen verleent evenwel bevoegdheid aan de admissie-instanties om 
af te zien van de bekendmaking van bepaalde gegevens, m.a.w. om 
afwijkingen te verlenen van de ,prospectusvoorwaarden". De afwij
kingsbevoegdheid die in artikel 7 van de admissierichtlijn werd bepaald, 
zal ook om die reden niet kunnen worden gehanteerd om af te zien van de 
bekendmaking van gegevens, die werden vermeld in de minimum-norm. 
T.a.v. bijkomende informatieplichten die de Lid-Staten bij wijze van 
algemene norm zouden invoeren, zal men de afwijkingsbevoegdheid 
slechts kunnen hanteren binnen de perken gesteld in artikel5, alinea 3, van 
de admissierichtlijn, m.n. mits de afwijking: 
, ,algerneen toepasselijk is ... voor aile uitgevende instellingen, voor zoverre de ornstandigheden uit 
hoofde waarvan zij worden toegestaan gelijksoortig zijn". 

Men kan daarom besluiten dat afwijkingen van de informatieverplichtin
gen slechts geoorloofd zijn in de twee gevallen bepaald in artikel 7 van de 
admissieprospectusrichtlijn, m.n. de gevallen ,de minimis" en ,ernstig 
nadeel voor de vennootschap''. 

17. De admissieprospectusrichtlijn bevat slechts enkele aanwiJzmgen 
betreffende de verdere uitbouw van de prospectusplicht. Aldus wordt niet 
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verduidelijkt wie gehouden is tot het opstellen van het prospectus, noch tot 
het samenbrengen van de informatie die in het prospectus zal worden 
verwerkt. Evenmin wordt bepaald wie gehouden kan worden tot het 
verschaffen van bijkomende informatie en o.m. wie gehouden zou kunnen 
worden tot het beantwoorden van de vragen die door de controle-instanties 
kunnen worden gesteld. De richtlijn beperkt er zich toe te verwijzen naar 
het nationale recht, met dien verstande dat de Lid-Staten aangespoord 
worden om aan ,hun bevoegde autoriteiten de bevoegdheden (te ver
schaffen) die noodzakelijk zijn voor het vervullen van hun taak'' (art. 18, 
3°, al. 2). 
De afwezigheid van harmoniseringsbepalingen laat derhalve de huidige, 
weinig voldoening gevende praktijk bestaan dat de effekten kunnen wor
den toegelaten op verzoek van derden, b.v. van een bank, of van een 
wisselagent, of zelfs ambtshalve, zonder dat de ernittent zelf gedwongen 
kan worden tot het verstrekken van de informatie, die luidens de richtlijn 
moet worden gepubliceerd. In vele gevallen zal deze informatie niet 
kunnen worden bekomen zonder de medewerking van de ernittent. Tenzij 
bedoelde informatie reeds publiek toegankelijk is (men denke b.v. aan 
Amerikaanse vennootschappen, onderworpen aan SEC-disclosure) zal 
niet kunnen worden voldaan aan de prospectusplicht, als uitgewerkt in de 
richtlijn, en zal geen toelating tot de beurshandel kunnen plaatsgrijpen. 
Indien men de beurstoelating aanziet als een maatregel ter bescherrning 
van de beleggers en van de markt, en niet ten behoeve van de emittent 
aileen, had men wellicht een uitzondering voor dit, weliswaar weinig 
frequente geval kunnen opnemen. 
De admissieprospectusrichtlijn be vat een onmiskenbare verplichting voor 
de Lid-Staten administratief toezicht te organiseren op het prospectus. 
Deze verplichting, die niet in zoveel woorden wordt geformuleerd, vloeit 
voort uit de vereiste van goedkeuring van het prospectus welke enkel kan 
worden verleend. nadat de toeziende instantie heeft geoordeeld , ,dat (het 
prospectus) aan alle door deze richtlijn gestelde eisen voldoet" (art. 18, 
al. 3, 1 °), met inbegrip van het principiele vereiste, vervat in artikel4. Aan 
laatstgenoemde vereiste kan enkel voldaan worden rnits op de inhoud van 
het prospectus toezicht wordt uitgeoefend. Het zou derhalve niet volstaan 
dat de toeziende instantie zich ertoe beperkt na te gaan of elk van de 
rubrieken, voorzien in de bijlagen tot de richtlijn werd beantwoord, of 
ingevuld. De eventuele aansprakelijkheid van de toezichthoudende in
stantie is evenwel geen vrijgeleide voor de ernittent die er zich bewust van 
heeft onthouden zulkdanige gegevens in het prospectus op te nemen zodat 
niet werd voldaan aan de vereisten gesteld in artikel 4. 
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18. Het is typerend dat deze richtlijn zich onthoudt van elke tussenkomst 
t. a. v. het statuut, de identiteit, of de samenstelling van de instanties be last 
met het toezicht en de goedkeuring van het prospectus. In de meeste 
Lid-Staten maakt het prospectus deel uit van het verzoek om toelating 
zodat de overheid die de beurstoelating verleent tevens op het prospectus 
toezicht uitoefent. Enkel in Belgie en in Luxemburg blijkt het om twee te 
onderscheiden instanties te gaan. 
Het prospectus moet worden goedgekeurd door de bevoegde instan
ties(l7). Dit is reeds de praktijk in de meeste Lid-Staten, waar het 
verlenen van de beurstoelating wezenlijk vooropstelt dat de informatie 
voldoende is, zodat het prospectus wordt ,goedgekeurd". In Belgie en 
Luxemburg zal dit leiden tot een wijziging van de huidige administratieve 
praktijk, luidens dewelke het prospectus niet moet worden toegelaten 
noch goedgekeurd door de toeziende overheid, doch enkel bekleed met 
een niet -wettelijk ingestelde verklaring van geen bezwaar (nihil obstat). In 
beide genoemde Lid-Staten werd deze administratieve praktijk ontwik
keld teneinde de emittenten de zekerheid te geven dat de controle-instan
tie, tijdens de emissie, of na de beurstoelating niet meer zou optreden om 
de verrichting te schorsen(l8). Ben uitdrukkelijke goedkeuring ofmach
tiging werd van de hand gewezen uit vrees voor de aansprakelijkheid van 
de controle..:instantie. Ook de admissieprospectusrichtlijn vermeldt de 
aansprakelijkheidsproblematiek en verwijst terzake naar het nationale 
recht. Gezien evenwel de goedkeuringsvereiste verplicht in het nationale 
recht moet worden opgenomen, kan men bezwaarlijk stellen dat ,de 
aansprakelijkheid van de bevoegde autoriteiten geheel onverlet'' wordt 
gelaten door de admissieprospectusrichtlijn (art. 18, al. 4). 

19. Overeenkomstig de overwegende huidige praktijk moet de 
goedkeuring niet in het prospectus worden opgenomen. Het kan nuttig zijn 
de praktijk te introduceren, die ook in de Verenigde Staten wordt gevolgd, 
o.m. ter afwenteling van de aansprakelijkheid van de controle-instantie, 
om in het prospectus een uitdrukkelijke verklaring op te nemen luidens 
dewelke de controle-instantie de accuraatheid of de juistheid van de 
informatie niet kan waarborgen, of dat de informatie onder de uitsluitende 

(17) Art. 18, al. 2, Admissieprospectusrichtlijn. 

(18) Kenrnerkend in de Belgische en de Luxemburgse regeling is de gedachte dat de toezichthou
dende overheid in principe niet tussenbeide komt; slechts zo de informatie onvoldoende blijkt, kan zij 
optreden. In de praktijk, en teneinde te verzekeren dat het toezichthoudende orgaan gedurende de 
emissieprocedure niet meer tussenbeide komt waardoor de operatie zou kunnen mislukken, hebben de 
controle-organen het,, nihil obstat'' geschapen. Ret gaat om een zelfbeperkende handeling op grand 
waarvan de administratieve overheid verklaart niet meer tussenbeide te komen, zolang alle omstan
digheden ongewijzigd blijven. 
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aansprakelijkheid van de om toelating verzoekende persoon wordt ver
strekt. 

De admissieprospectusrichtlijn bevat gedetailleerde voorschriften inzake 
vorm en ogenblik van de publikatie van het prospectus ( 19). Anders dan in 
de admissierichtlijn komen geen bepalingen voor betreffende het taal
gebruik. Men kan aannemen dat de taalwetgeving van elke Lid-Staat zal 
gelden, wat bij een meervoudige admissie veelal de vertaling van het 
prospectus zal noodzaken telkens meerdere taalgebieden worden aange
sproken. 
Inzake de bekendmaking van het prospectus worden twee vormen toelaat
baar gesteld: het afdrukken van het prospectus in een dagblad en het ter 
beschikking stellen van een brochure. De keuze zal verricht worden door 
de Lid-Staten, zoniet door de verzoekers om beurstoelating. In de Lid
Staten waar opname in de pers gebruikelijk is, is het perswezen erg aan 
deze lucratieve bekendmakingen gehecht. Andere bekendmakingsvormen 
zijn vooralsnog niet toelaatbaar: de opname van een prospectus in b.v. 
teleprinters is slechts mogelijk indien de gehele tekst in schriftelijke vorm 
beschikbaar is op de in de richtlijn aangeduide plaatsen (20). 
De omschrijving van het tijdstip van bekendmaking van het prospectus 
vergt enige toelichting. Ret belang van deze materie ligt hoofdzakelijk 
vervat in de verbinding die de opstellers van de richtlijn hier tot stand 
hadden kunnen brengen met het emissieprospectus. In meerdere Lid-Sta
ten, die geen verplichting opleggen een prospectus reeds bij de uitgifte van 
de effekten op te leggen, geldt het gebruik dat een prospectus voorafgaand 
aan de emissie wordt bekendgemaakt, zo de toelating tot de beurshandel 
reeds werd overwogen op het ogenblik dat de effekten openbaar worden 
uitgegeven. De beursoverheden in sommige Lid-Staten hebben dit ge
bruik tot voorwaarde voor de toelating van de effekten verheven. Voor aile 
beursgenoteerde effekten geldt het admissieprospectus als het emissie
prospectus. De admissieprospectusrichtlijn bevat een meer beperkt voor
schrift. Voormelde techniek waarbij emissie- en admissieprospectus sa
menvallen, wordt enkel voorgeschreven voor de uitgiften met voor
keurrecht, en dan nog enkel voor zover de inschrijvingsbewijzen zelf ter 
beurze genoteerd worden. In dat, frequent voorkomende geval moet het 
prospectus bekendgemaakt worden , , voor de aanvang van de handel'' , en 
in feite vooraleer de houders van inschrijvingsrechten een beslissing 

(19) Art. 21 Admissieprospectusrichtlijn; art. 17 Admissierichtlijn is op deze informatie niet van 
toepassing. 
(20) V gl. art. 20 Admissieprospectusrichtlijn met art. 17.1, in fine, Admissierichtlijn. 
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nemen inzake het al dan niet uitoefenen van hun recht (21). In uitzon
derlijke, terdege gemotiveerde gevallen kunnen de admissie-instanties de 
bekendmaking na deze datum toelaten (art. 21, al. 2). 

De afwezigheid van een algemeen voorschrift onderstreept de noodzake
lijkheid van de emissieprospectusrichtlijn. Indien men, in een eerste fase 
van de harmonisering had kunnen aanvaarden dat de prospectusplicht tot 
de beursgenoteerde of beurs te noteren vennootschappen beperkt bleef, 
had men deze verplichting moeten uitbreiden tot aile gevallen waarin de 
notering korte tijd na de uitgifte wordt aangevraagd. 

20. Op voormeld algemeen beginsellaat de richtlijn twee uitzonderingen 
toe (22). De eerste heeft betrekking op de toelating van effekten, uitgege
ven met voorkeurrecht. De tweede slaat op effekten uitgegeven als tegen
prestatie voor inbrengen anders dan in geld. Hier kan het prospectus na de 
datum van de notering worden gepubliceerd, rnits de effekten behoren tot 
een reeds genoteerde categorie. In feite zal dit meestal slaan op effekten, 
uitgegeven ten voordele van een aandeelhouder' die om beurstoelating 
verzoekt om de participatie beter mobiliseerbaar te maken, maar waarbij 
het grote publiek onmiddellijk bij betrokken wordt. Ook voor krachtens 
fusieheslissingen:uitgt:!g~_ve:n_ eff~l<,ten _ kan van deze soepelheid gebruik 
worden gemaakt, zoniet verliezen de ho~d~rs van-de. aandelen .. vari de
opgeslorpte vennootschap tijdelijk het voordeel van de verhandelbaarheid 
op de beursmarkt. Voor obligaties tenslotte werd toegelaten dat een 
voorlopig prospectus in circulatie zou worden gebracht, waarin essentii:~le 
gegevens betreffende de financiele eigenschappen van de obligaties 
blanco worden gelaten, om eerst later op het ogenblik van het lanceren van 
de uitgifte ingevuld te worden (23). Deze praktijk wordt veel gevolgd voor 
internationale ( eurobond) emissies, die reeds van bij de uitgifte tot de 
beurshandel werden toegelaten, maar waarvan de financiele voorwaarden 
slechts op het laatste ogenblik worden vastgesteld. 

21. De adrnissieprospectusrichtlijn legt niet de verplichting op volgens 
dewelke aile informatie in het prospectus moet worden verschaft, zodat 
wezenlijke informatie langs andere kanalen zou mogen worden bekend-

(21) Art. 21, 1, al. 2, Admissieprospectusrichtlijn; men vergelijke met art. 15 van het voorstel van 
richtlijn. 
(22) Art. 21, 2, Admissieprospectusrichtlijn beperkt deze uitzondering tot ,uitzonderlijke, terdege 
gemotiveerde" gevallen. 
(23) Art. 21, 3 Admissieprospectusrichtlijn. Het betreft met name de uitgiftepremie; soms; intrest
voet. Het gaat om e1ementen die eerst worden vastgesteld op het laatste ogenblik, enkele uren voor de 
uitgifte wordt gelanceerd. De richtlijn verlangt enkel dat deze inlichtingen voor de admissie zouden 
worden gepubliceerd, eventueel dus enkele uren voor de uitgifte. 

96 



gemaakt. De Lid-Staten bewaren de vrijbeid een dergelijke verplicbting in 
te voeren(24). Indien zij bet gebruik van andere dokumenten toelaten, 
zullen deze gescbriften aan de bevoegde autoriteiten moeten worden 
voorgelegd, en desgevallend aan bet toezicbt onderworpen (25). Deze 
verplicbting geldt enkel voor dokumenten, in omloop gebracbt door of 
voor rekeningen van de emittente, en derbalve niet voor de studies ver
vaardigd door financiele analysten, of onafhankelijke perspublika
ties(26). 

c. De administratieve omkadering van het toelatingsgebeuren 

22. In elk van de Lid-Staten wordt bet toelatingsgebeuren door een 
administratief apparaat omkaderd. Meestal is dit een beursorgaan, waarbij 
in de meeste gevallen de beslissingsbevoegdheid werd opgedragen of 
gedelegeerd aan een afzonderlijk beursorgaan, of aan een intern depar-

. tement van de beurs (27). Aldus wordt de neutraliteit van de toelatingsbe
lissing veilig gesteld. In minstens twee Lid-Staten is de toelatingsbeslis
sing een overbeidsbandeling (28). In sommige Lid-Staten valt bet toela
tingsgebeuren in twee administratieve fasen uiteen. Een eerste fase beeft 
betrekking op bet toezicbt op de admissie-informatie. Soms wordt dit 
toezicbt toevertrouwd aan een ander orgaan dan datgene dat voor de 
toelatingsbeslissing zelf bevoegd is. Dit is in bet bijzonder bet geval in 
Belgie en Luxemburg. In Belgie wordt de toelating afhankelijk gemaakt 
van bet akkoord van de Bankcommissie t.a. v. bet prospectus; de toelating 
zelf wordt verleend door bet Noteringscomite(29). Een tweede fase be
treft de toelatingsbeslissing zelf: zij is veeleer toegespitst op de beurstecb
niscbe voorwaarden. Deze opsplitsing komt in de meeste Lid-Staten niet 
voor: de toelatingsprocedure en -beslissing omvatten wezenlijk bet toe
zicbt op de informatie. 

(24) Zie voor Frankrijk: ,Instruction sur I' admission a la cote officielle de valeurs franc,:aises 
nouvelles'', december 1977. Hetzelfde geld! voor Belgie (zie Jaarverslag Bankcommissie, 1974-75, 
p. 172) en voor Luxemburg. 
(25) Zie art. 22 Admissieprospectusrichtlijn. 
(26) In enkele Lid-Staten hebben de toezichthoudende overheden uitdrukkelijk moeten waarschuwen 
tegen de publicitaire campagnes waarmee de introduktie ter beurze gepaard gaat: zie Cob., Rapport 
Annuel, 1973, p. 163 en Instruction, december 1977, p. 10. 
(27) Aldus b. v. in Duitsland (Zulassungstelle), in Belgie (Noteringscomite), in Frankrijk (Commis
sion des operations de bourse), in Italie (Commissione nazionale per le societd e Ia borsa), bij wijze 
van delegatie, de Commission de Ia Bourse, te Luxemburg, in feite het Quotations Department van de 
London Stock Exchange; eveneens het Bureau van de Vereniging bij de Beurs van Amsterdam. 
(28) Frankrijk en Italie; formeel ook in Nederland waar de toelating door de minister word! verleend 
maar waar de beslissing in feite door de Beurs van Amsterdam wordt genomen. 
(29) Hetzelfde geldt voor Luxemburg waar toezicht op de informatie wordt gehouden door de 
Commissaire au controle des banques, terwijl de beslissing tot toelating tot de bevoegdheid van de 
Beurs behoort (Conseil d' administration) en voor de ,courante" toelatingen, meer bepaald de 
euro-obligaties, de Commission de Ia Bourse. 
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23. De beide richtlijnen bouwen op deze bestaande administratieve or
ganisatie voort. Aldus wordt een fundamentele keuze verricht wat het 
integratiepatroon in de effektenmarkten betreft. Immers, waar in sommige 
Lid-Staten de toelating tot de beurshandel een overheidsbeslissing is, 
wordt deze beslissing in andere Lid-Staten opgedragen aan een privaat
rechtelijk georganiseerde beursinstantie. De erkenning van de gelijkwaar
digheid van beide organisatievormen is een fundamentele optie, die in 
deze richtlijnen impliciet wordt verricht (30). 
Evenzeer laten deze richtlijnen de opsplitsing van de bevoegdheden on
gemoeid. Dit kan tot onduidelijkheid leiden gelet op de afwezigheid in de 
admissieprospectusrichtlijn van de procedurii~le waarborgen die werden 
bepaald in de admissierichtlijn. Deze waarborgen zijn enerzijds het recht 
binnen een termijn van zes maanden een beslissing te bekomen t. a. v. het 
toelatingsverzoek, anderzijds de mogelijkheid tegen weigeringsbeslissin
gen verhaal in rechte in te stellen. W ellicht kan men hier de regel aan 
toevoegen, luidens dewelke een toelatingsverzoek niet kan worden ge
weigerd op grond van niet-naleving van vooraf niet-geexpliciteerde toela
tingsvoorwaarden, tenzij het om de bijzondere gaat die om redenen van 
beleggersbescherming kunnen worden opgelegd. 
Gelden deze waarborgel}ook m.b.t. de tussenkomsten van de overheden 
die enkel belast zijn met het toezicht op de informatie? Duidelijker 
gesteld: is ook de Bankcommissie in Belgie verplicht bij weigering van 
goedkeuring van het prospectus op grond van een ,bijzondere voor
waarde", verplicht deze ,bijzondere voorwaarde" de verzoeker om 
toelating mede te delen, en is ook zij verplicht binnen bedoelde termijn 
van zes maanden stelling te nemen? Een exegetische lezing van de 
admissierichtlijn leidt tot een ontkennend antwoord op laatstgenoemde 
vraag: de termijnregel geld enkel voor de , ,beslissing over een aanvraag 
tot toelating'', en viseert enkel de beslissingen van het Noteringscomire. 
T.a. v. bijkomende informatievragen zou de Bankcommissie tot het ex
pliciet mededelen van de vraag gehouden kunnen worden gezien het hier 
gaat om een voorwaarde waarvan de toelating afhankelijk wordt ge
steld(31). 

(30) Vragen rijzen met betrekking tot de gevolgen van deze opvatting op de verwezenlijking van de 
idee dat het prospectus, goedgekeurd door de toezichthoudende instanties van een Lid-Staat, nor
malerwijze automatisch in andere Lid-Staten moet kunnen worden aangewend. Art. 10,2 Richtlijn 
periodieke informatie be vat terzake een middelenverbintenis ( ... streven na ... ) . Vergelijk het systeem 
uitgewerkt voor de i. c. b. e., in het voorstel voor richtlijn geciteerd is het overzicht van de harmonise
ringswerkzaamheden. 
(31) Deze voorwaarde zou in principe aangeduid worden als een ,bijzondere" voorwaarde, onder
worpen aan art. 10 Admissierichtlijn. Zo het evenwel in feite een voorwaarde zou betreffen die geen 
bescherrning van het spaarwezen beoogt, zou de rechter, gevat op grond van mt. 15 Admissierichtlijn, 
tussenbeide kunnen komen. 
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T .a. v. het verhaal in rechte zullen wellicht geen moeilijkheden rijzen: in 
Belgie zowel als in Luxemburg is verhaal bij de Raad van State georgani
seerd. 

24. Indien, aldus gei'nterpreteerd, het antwoord op beide voormelde vra
gen voldoening kan schenken, zal men betreuren dat de opstellers van de 
richtlijnen niet meer aandacht hebben geschonken aan de coi::irdinatie 
tussen beide teksten. 
Meer in het algemeen dient men te betreuren dat geen algemene regelen 
werden opgenomen inzake motiveringsplicht, tegensprekelijkheid van de 
procedure, rechten van de verzoeker, enz. 
De richtlijnen bevatten enkele wezenlijke wijzigingen in de bestaande 
voorschriften inzake bevoegdheden en machten van de admissie-instan
ties. Hoger werd er reeds op gewezen dat de vereiste dat het prospectus 
zou worden , ,goedgekeurd'' in minstens twee Lid-Staten zalleiden tot een 
fundamentele aanpassing in de juridische omschrijving van de aard van de 
tussenkomst van de bevoegde overheid. Anderzijds werden de discretio
naire bevoegdheden van de admissie-instanties be knot: enkel zo niet 
voldaan is aan de toelatingsvoorwaarden, of zo de belangen van de 
beleggers in gevaar zijn gebracht, kan de toelating nog geweigerd wor
den(32). Tenslotte zullen de nationale instanties die belast zijn met het 
toezicht op de admissie-informatie gemachtigd kunnen worden om vrij
stellingen te verlenen, hetzij van de prospectusplicht, hetzij van de ver
plichting bepaalde gegevens bekend te maken(33). In sommige Lid-Sta
ten zal men deze bevoegdheid vrijstellingen te verlenen wellicht uitdruk
kelijk in de wet of in de statu ten van de beursassociatie, moe ten inschrij
ven gelet op de ongeoorloofdheid van een algemeen geformuleerde vrij
stellings- of afwijkingsbevoegdheid. 

Overeenkomstig een vrij algemeen gevolgde traditie laat de richtlijn zich 
niet in met harmonisering inzake instrumenten die de bevoegde ins tan ties 
kunnen aan wenden om hun bevoegdheden uit te oefenen (34), noch met de 
sancties die kunnen worden opgelegd hoofdzakelijk voor de gevallen van 
publikatie of mededeling van onjuiste gegevens. Gelet op de aktualiteit 
van deze problematiek in sommige van de Lid-Staten kan ter overweging 

(32) Dit vloeit voort uit de interpretatie van de artikelen 5 en 9, 3 Admissierichtlijn. 

(33) Echter enkel in de gevallen vermeld in de artikelen' 6 tot 17 Admissieprospectusrichtlijn. 

(34) B.v. het recht om inlichtingen in te winnen over de vennootschappen van de groep; ofhetrecht 
om de juistheid te toetsen van de verklaringen van de verzoekers door middel van inspekties ; het recht 
om getuigen te horen (zie b. v. voor Frankrijk: art. 5, al. 3 e.v. van de Ordonnance nr. 67-833 van 28 
september 1967). 
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worden gegeven of het niet nuttig zou zijn minstens de regelen van 
prospectusaansprakelijkheid bij de harmonisering te betrekken(35). 

B. Aan de beurstoelating verbonden voorschriften 

25. De harmonisering is onbetwistbaar reeds het verst gevorderd op het 
gebied van de voorwaarden die bij de toelating van de effekten tot de 
beurshandel moe ten worden nageleefd. Ben aanzet tot harmonisering kan 
worden aangetroffen wat de verplichtingen en bijzondere regelen betreft 
die verbonden zijn aan de toelating tot de beurshandel. Deze verplich
tingen treffen vooral de emittenten, waarvan de effekten tot de beurshan
del zijn toegelaten, en ook hier kan men een onderscheid maken naarge
lang het om informatieplichten gaat dan wel om gedragsnormen die door 
toegelaten emittenten moeten worden nageleefd. Tot deze verplichtingen 
kan men, in een bepaalde benadering, ook de regelenrekenen die bepaalde 
gedragingen van beheerders van genoteerde vennootschappen beheersen 
(vooral: misbruik van voorwetenschap), of die verplichtingen omschrij
ven van controle-aandeelhouders van genoteerde vennootschappen. 

a. Voorschriften gericht tot de emittenten van genoteerde effekten 

L Informatieplichten ____________ _ 

26. De basisinformatie die ter beschikking van de markt moet worden 
gesteld onder de vorm van een beursadmissieprospectus, dient op regel
matige tijdstippen geaktualiseerd te worden. Belangrijke feiten of beslis
singen die de rechten van de effektenhouders kunnen raken moeten hen ter 
kennis worden gebracht(36). 

De aktualisering van de basisinformatie geschiedt onder de vorm van 
enerzijds de verspreiding van het jaarverslag (37), anderzijds door de 
publikatie van semestriele, en in enkele Lid-Staten zelfs trimestriele 

(35) Terwijl de Belgische rechtspraak weinig begrip voor de ware toedracht van deze vorm van 
criminaliteit tentoon spreidt, doet zich in Duitsland een belangrijke ontwikkeling voor: onder de 
recente beslissingen zijn o.m. vermeldenswaard: 
- voor een beursprospectus: LG DUsseldorf, 24 oktober 1980, Betriebs-Berater, 1981, 160, Der 

Betrieb, 1980, 2381 (Beton- und Monierbau); 
- gemeentelijke aansprakelijkheid, b.v.: 

BGH, 24 april1978, W.M., 1978, 705; 
BGH, 22 maart, J.Z., 1979, 438; 
BGH, 23 november 1979, W.M., 1980, 284; 
BGH, 6 oktober 1980, B.B., 1981, 865; 

- rechtsleer: EHRICK, H.E., , ,Zur zivilrechtlichenProspecthaftung der Emissionsbanken gegeniiber 
dem Wertpapieranleger", Der Betrieb, 1980, 2429; WmDEMANN, H. en ScHMITZ, E., ,Kapita
lanlegerschutz bei unrichtiger oder unvollstandiger Information'', Z. G .R., 1980, 129; HOFFER, 
V., ,Die Publikumspersonengesellschaft und das Problem des Anlegerschutzes", JuS, 1979, 
458. 

(36) Te vermelden valt ook nog art. 23 Admissieprospectusrichtlijn. 
(37) Zie Admissierichtlijn, Schema C, 4 (a) en 5. 
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gegevens. Daarenboven bevat de Gedragscode de bij wijze van aanbeve
ling geformuleerde normen luidens dewelke het publiek degelijk moet zijn 
ingelicht(38). Deze verplichting geldt zowel voor de emissie-informatie, 
als voor de permanente, periodieke of occasionele informatie. Tenslotte 
bevat de Gedragscode een niet -discriminatieregel: bepaalde , beleggers 
of groepen van beleggers mogen niet gunstiger worden behandeld dan 
andere, of het publiek''. De admissierichtlijn herneemt deze gedachte in 
de vorm van een dwingende regel, meer bepaald in de regel die de 
gelijkwaardigheid van de informatieverschaffing voorschrijft (3 9). 

- Het jaarverslag 
27. Lui dens de admissierichtlijn dient een vennootschap, waarvan de 
aandelen tot de beurshandel werden toegelaten haar ,laatste jaarrekening 
en haar laatste jaarverslag zo spoedig mogelijk voor het publiek verkrijg
baar te stellen" (40). De inhoud van deze dokumenten wordt door het 
nationale recht bepaald, zoals dit onder invloed van de Vierde Richtlijn zal 
zijn geharmoniseerd(41). In samenhang met de Zevende Richtlijn betref
fende de concernjaarrekeningen(42) wordt de bekendmaking van gecon
solideerde rekeningen verplicht gesteld voor alle vennootschappen die 
geconsolideerde rekeningen opstellen, en derhalve dus ook voor die 
vennootschappen die hun geconsolideerde rekeningen niet publice
ren(43). 

- De periodieke informatie 
28. Op 25 juni 1980 heeft de Commissie een gewijzigd voorstel inge
diend voor een richtlijn ,betreffende de periodieke informatiever
schaffing door vennootschappen wier aandelen in de officiele notering van 
een effectenbeurs zijn opgenomen". De vaststelling ervan zou nog in 
1981 kunnen geschieden (42bis). 

Lui dens dit voorstel zullen beursgenoteerde vennootschappen tussentijdse 
informatie moe ten verstrekken betreffende het semester dat gevolgd is op 
het einde van het vorige boekjaar. Deze informatie moet binnen de drie 
maanden gepubliceerd worden. Gelet op de normale duurtijd van voorbe-

(38) Gedragscode, Algemeen Principe nr. 2. 
(39) Admissierichtlijn, Schema C, 6; Gedragscode, Algemeen Principe nr. 2 en aanvullende Bepa
lingnr.15. 
(40) Admissierichtlijn, Schema C, 4(a); vgl. Schema D, 3(a). 

' (41) Vierde Richtlijn van 25 juli 1978, PB.L., 1978, 222/10. 
(42) Gewijzigd Voorstel voor Zevende Richtlijn van 14 december 1978, PB.C., 1979, 14/2. 
(42bis) Op datum van 15 februari 1982 werd deze richtlijn vastgesteld. 
(43) Admissierichtlijn, Schema C, 4(b); zo ook Admissieprospectusrichtlijn, Schema A 5.1.1.; zie 
ook het Gewijzigd voorstel voor een Zevende Richtlijn, PB.C., 17 januari 1979, 14/2. 
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reiding van het jaarverslag, zal deze informatieplicht ertoe leiden dat het 
publiek, nagenoeg om de 6 maanden, over een aantal wezenlijke gegevens 
betreffende de emittente zal beschikken. Deze gegevens hebben betrek
king op de belangrijkste posten uit de resultatenrekening: netto-omzet, 
diverse bedrijfsopbrengsten, bedrijfskosten en bruto-bedrijfsresultaat. In 
een toelichting moeten enkele wezenlijke ontwikkelingen worden ver
meld, die evenwel niet in cijfers moeten worden gekwantificeerd: per
soneelsbestand, investeringen, orderportefeuille, onverkochte voorraden, 
bezettingsgraad van het produktieapparaat, nieuwe produkten of aktivi
teiten en vooruitzichten van het lopende boekjaar. Ook hier geldt de 
verplichting deze gegevens desgevallend op geconsolideerde basis op te 
stellen. 
Volledigheidshalve kan hier nog de Gedragscode worden vermeld die de 
verplichting aanbeveelt ,geregeld, en althans om de zes maanden, een 
duidelijke, nauwkeurige en steeds bijgewerkte informatie te verstrekken 
over (de) aktiviteit, bedrijfsresultaten en financiele situatie" van de ven
nootschap waarvan de effekten genoteerd zijn(44). 

- De occasionele informatie 
29. De verplichting occasionele informatie bekend te maken werd reeds 
in algemene term en, in de Gedragscode geformuleerd: , ,ieder belangrijk 
feit of besluit, dat een merkbare invloed kan hebben op de koers van de 
effekten, moet eveneens onverwijld worden bekendgemaakt''. De admis
sierichtlijn heeft deze verplichting op bepaalde punten in een dwingende 
norm omgezet. De occasionele informatieplicht wordt er in beperkende 
bewoordingen vastgesteld en heeft enkel betrekking op : 
- belangrijke nieuwe feiten op het arbeidsterrein van de vennootschap, 

die niet algemeen bekend zijn en die gezien de gevolgen voor de 
vermogens- en financH~le situatie van en de algemene gang van zaken 
bij de vennootschap, tot een aanzienlijke verandering van de koers van 
haar aandelen kunnen leiden: 

- wijzigingen in de rechten verbonden aan de verschillende categorieen 
aandelen; 

- wijzigingen in de struktuur van de belangrijke deelnemingen in het 
kapitaal van de vennootschap ( 45). 

In geval de verspreiding van bepaalde gegevens van aard zou zijn de 
wettige belangen van de vennootschap te schaden, zouden de bevoegde 
autoriteiten ontheffing van deze verplichting mogen verlenen(46). 

(44) Gedragscode, Aanvullende Bepaling nr. 12. 
(45) Admissierichtlijn, Schema C, S(a). 
(46) Admissieprospectusrichtlijn, art. 7, b. 
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- Gemeenschappelijke bepalingen 

30. T.a.v. elk van de drie voormelde vormen van informatie-ontsluiting 
bevatten de richtlijnen, of voorstellen van richtlijnen, nagenoeg gelijklui
dende bepalingen wat de vorm van de bekendmaking betreft. 

De publikatie moet geschieden, ofwel in een dagblad(47) of wei onder de 
vorm van een brochure, ofwel op een andere wijze, toegestaan door de 
bevoegde autoriteiten (men denke aan elektronische data-transmissie). 
Voor de jaarlijkse en periodieke informatie wordt daarenboven neerleg
ging in het vennootschapsdossier in het vooruitzicht gesteld(48). 
De taal van de publikatie wordt op soepele wijze gereglementeerd ( 49) : 
ofwel een van de officiele talen, ofwel meerdere officiele talen, ofwel een 
,andere taal die in de financiele zaken pleegt te worden gebruikt en door 
de bevoegde autoriteiten wordt aanvaard'' kunnen worden gebruikt voor 
elk van de drie voormelde vormen van informatie-ontsluiting(50). 
V erder wordt, t. a. v. elk van deze drie vormen van informatie-ontsluiting 
het beginsel van de gelijktijdige terbeschikkingstelling gehuldigd(51). 
Mededeling van de informatie aan de bevoegde admissie-instanties is 
verplicht(52f Toezicht op deze informatie is niet georganiseerd, doch 
wordt als een gevolg van de mededeling aan de admissie-instanties moge
lijk gemaakt. Het komt de Lid-Staten toe te oordelen of zij administratief 
toezicht op deze informatie wensen te organiseren en desgevallend of dit 
toezicht a priori, voor de publikatie zal worden uitgeoefend(53). De 
Lid-Staten zouden kunnen oordelen dat zij enkel bevoegdheden van toe
zicht (geen verplichtingen) aan hun controle-instanties verlenen, ofwel dat 

(47) Men vergelijke de vergelijkbare hoewel niet identieke, systemen van de artt. 20 Adrnissiepros
pectusrichtlijn, 17 Admissierichtlijn en 7 Richtlijn periodieke informatie. Het voorstel van richtlijn 
betreffende het uitgifteprospectus beperkt zich tot een verwijzing naar de nationale wetgeving (art. 
19). 
( 48) Voor de jaarlijkse informatie, zie art. 4 7 (1), Vierde Richtlijn; voor de periodieke informatie, zie 
art. 9,1 bis van het Gewijzigd Voorstel voor Richtlijn dat even wei in de Richtlijn niet word behouden. 
Het valt te betreuren dat de neerlegging ter griffie niet is bepaald voor het prospectus. 
(49) Aldus art. 17,2 Adrnissierichtlijn; een gelijkaardige bepaling treft men aan in art. 7,2 Richtlijn 
periodieke informatie. De admissieprospectusrichtlijn en het voorstel voor ernissieprospectusrichtlijn 
daarentegen behouden m.b.t. dit punt het stilzwijgen. Zij verwijzen aldus naar de nationale wet
geving. 
(50) In feite betreft het hier in hoofdzaak het Engels, gebruikelijk voor de ,euro-obligaties". 

(51) Zie art. 7,3 Richtlijn periodieke informatie; voor de admissierichtlijn vloeit het beginsel voort uit 
Schema C, 6(a) ofschoon een uitdrukkelijke regel wenselijk zou geweest zijn. 

(52) Art. 17, 1, in fine, Adrnissierichtlijn; art. 9, al. 3, VoorstelRichtlijnperiodiekeinformatiever
strekking. 
(53) Dit is impliciet voor de twee teksten betreffende het prospectus. Zie art. 17 .I, in fine, Admis
sierichtlijn en art. 9.3 Gewijzigd Voorstel van Richtlijn periodieke informatieverschaffing. 
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het afdwingen van de informatieplicht door strafrechtelijke of civiele 
sancties zal verzekerd behoren te worden(54). 
De gelijke behandeling van alle gebruikers van financif~le informatie 
wordt ook territoriaal gezien. De admissierichtlijn bevat een duidelijke en 
vergaande verplichting in alle Lid-Staten, waar het effekt tot de beurshan
del is toegelaten, gelijkwaardige informatie te publiceren(55). Dit voor
schrift zou kunnen bijdragen tot intensiever egalisatie van het infor
matieniveau en zou een niet te verwaarlozen drukkingsmiddel kunnen 
inhouden t.a.v. Lid-Staten die zouden aarzelen hun informatievoor
schriften op een gemiddeld Communautair niveau te hijsen. Ook op 
internationaal vlak geldt het gelijkwaardigheidsbeginsel. 

2. Gedragsnormen 

31. De effektenreglementering strekt er dikwijls toe aan emittenten van 
effekten regelen op te leggen die hun gedragingen zelf bei:nvloeden. 
Sommige van deze voorschriften zijn van financiele aard, andere zijn sterk 
verwant met het vennootschapsrecht. Aldus heeft de Belgische Bank
commissie, aanvankelijk als regel van financif~le ethiek, de regel opgelegd 
luidens dewelke de emittenten hun nieuwe aandelen bij voorkeur moeten 
aanbieden aan de oude aandeelhouders. Deze, en menig ander gelijkaar
iliivoorschflft(b:V. de regeling inzakeillkoop\ran eigen-aandelenrzijn 
ontstaan uit door financiele overheden opgelegde gedragsnormen. Later 
werden sommige ervan in de wetgeving opgenomen, en nu treft men hen 
aan in de harmoniseringsrichtlijnen op vennootschapsrechtelijk vlak (56). 
De Gemeenschapsmaatregelen inzake effektenreglementering bevatten 
enkele van deze gedragsnormen. Bij wijze van voorbeeld kan hier verwe
zen worden naar de bijlagen C enD tot de admissierichtlijn, waar o.m. 
bepaald wordt: 

dat de emittent de notering moet aanvragen wanneer later effekten 
worden uitgegeven van dezelfde soort(57); 

(54) Terwijl enige twijfel kon bestaan onder het regime van de adrnissierichtlijn, verplicht het 
Gewijzigd Voorstel voor periodieke informatieverschaffing tot de organisatie van een adrninistratieve 
controle (art. 11,1) ; het zou dus niet meer volstaan het toezicht toe te vertrouwen aan gerechtelijke 
overheden, bevoegd om penale, of- minder vaak- civiele sancties op te leggen. Deze bepaling 
werd in de Richtlijn periodieke informatie niet behouden. 
(55) Adrnissierichtlijn, Schema C; de bepaling is van toepassing op alle vormen van informatie en 
meer bepaald op de uitgifteprospectussen gepubliceerd door genoteerde vennootschappen. 
(56) Art. 29, Tweede Richtlijn; het gaat hier om een duidelijk voorbeeld van de opgaande beweging 
van normen: de regel werd eerst geformuleerd als een voorschrift van financiele deontologie; later 
ingelast in de statuten van genoteerde vennootschappen onder invloed van de administratieve aktie 
werd de regel krachtens het principe van de overeenkomst-wet, voor de vennootschappen dwingend; 
vervolgens werd de regel ingevoegd in de nationale juridische ordeals gevolg van de uitvoering van de 
Richtlijn, die dezelfde mening vertolkt als deze van de Bankcommissie. 
(57) Adrnissierichtlijn, Schema C.l. 
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- dat de nodige faciliteiten en informatie ter beschikking van de aan
deelhouders moeten gesteld worden om hen in staat te stellen hun 
rechten uit te oefenen. Dit omvat de organisatie van een financiele 
dienst, de mededeling van vergaderingsdata en -plaatsen, van trek
kingslijsten, enz. (58); 

- , ,de vennootschap moet zorg dragen voor een gelijke behandeling van 
aandeelhouders die zich in identieke omstandigheden bevinden'' (59), 
beginsel dat evenzeer in de Tweede Richtlijn voorkomt, en in de 
Gedragscode wordt ge"illustreerd(60); 
de statutenwijzigingen aan de bevoegde instantie vooraf moeten wor
den voorgelegd; in feite wordt preventieve aktie van deze instanties 
aldus mogelijk gemaakt. In meerdere Lid-Staten oefenen deze instan
ties een aanzienlijke invloed uit op de statuten van genoteerde ven
nootschappen, en soms leggen zij bijna uniforme regelingen op. 

Tenslotte kan men erop wijzen dat de aktie die de admissie-instanties 
kunnen voeren inzake de informatie in feite een niet te verwaarlozen 
invloed kan uitoefenen op het gedrag van de emittenten. 

b. Voorschriften gericht tot andere personen 

32. N aast de emittenten zullen ook de beheerders en directeuren van 
genoteerde vennootschappen bepaalde gedragsnormen moeten eerbiedi
gen die niet werden opgelegd aan hun collega's in niet-genoteerde ven
nootschappen. Hetzelfde geldt voor de controle-aandeelhouders. Verder 
kan men ook onder deze hoofding bepaalde regelen groeperen die in de 
Gedragscode werden opgenomen en die de gedragingen beheersen van de 
tussenpersonen in het effektenverkeer. Indien de Gemeenschap voorne
mens zou zijn haar werkzaamheden op dit vlak te verhogen, zouden 
laatstgenoemde regelen moeten worden besproken in een afzonderlijke 
paragraaf gewijd aan de harmonisering van de voorschriften inzake de 
handel in effekten. In de huidige stand van harmonisering werden de hier 
besproken regelen slechts in de vorm van een aanbeveling uitgevaardigd, 
en maken ze nog niet het voorwerp van dwingende communautaire bepa
lingen uit. Algemeen wordt immers aanvaard dat een Aanbeveling tot de 
Lid-Staten is gericht, en voor deze niet verbindend is. De Gedragscode 

(58) Admissierichtlijn, Schema C.2. (b). 
(59) Admissierichtlijn, Schema C.2. (a). 
(60) V gl. art. 42 van deze richtlijn die bepaalt dat , voor de toe passing van deze richtlijn de 
wetgevingen van de Lid-Staten een gelijke behandeling (waarborgen) van aandeelhouders die zich in 
identieke omstandigheden bevinden'' ; de tekst van de admissierichtlijn is blijkbaar veeleisender daar 
de verplichting rechtstreeks tot de vennootschap wordt gericht en de ganse verhouding tussen 
vennootschap en aandeelhouders betreft en niet enkel het gedeelte ervan beheerst door de Tweede 
Richtlijn. V gl. bovendien Gedragscode, Algemeen Principe nr. 3 en Aanvullende Bepalingen, nr. 15 
en volgende. 
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zou evenwel kunnen worden beschouwd als het normale gedrag van de 
voorzichtige professioneel. Een inbreuk op een uitdrukkelijk voorschrift 
van de Gedragscode zou alsdan kunnen worden beschouwd als een 
foutieve gedraging, in elk van de Lid-Staten sanctioneerbaar overeenkom
stig het nationale recht. De werking die aldus aan de Aanbeveling wordt 
toegeschreven is niet van communautaire aard. Men ontmoet de vraag in 
het nationaal recht, alwaar zij zich aanbiedt ofwel in juridische termen 
(burgerlijke aansprakelijkheid; vordering tot staken) of op het vlak van de 
deontologie(61). 
Beheerders, direkteuren, leiders allerhande van genoteerde vennoot
schappen dienen, lui dens de Gedragscode : 

,eerlijk te handelen met het oog op het bereiken van de hoofddoelstelling van de Gedragscode. Zij 
onthouden zich met name van elke handeling waardoor de normale werking van de markt ... kan 
worden belemmerd of de andere aandeelhouders nadeel kan worden toegebracht" (62). 

Deze algemene bepaling wordt nader uitgewerkt in het verbod van mis
bruik van voorwetenschap. 

33. Belangrijke bepalingen van de gedragscode viseren tevens de con
trole-aandeelhouders. Hoewel het begrip ,controle-aandeelhouders" als 
juridisch begrip enigszins vaag kan lijken, levert dit voor het toezicht in 
feite weinig problemen op. In de eerste plaats geldt de voormelde al
gemene verplichting ,eerlijk te handelen" ook voor de controle-aandeel
houders. De code legt hen verder een dubbele verplichting op. Enerzijds 
een informatieplicht: de controle-aandeelhouder moet de markt informe
ren inzake de overdracht van zijn controleparticipatie. Elke verkrijging op 
de markt van een controleparticipatie is strijdig met de code zo de markt 
niet werd gei:nformeerd(63). Anderzijds weegt op de controle-aandeel
houder een gedragsverplichting, meer bepaald de verplichting om in geval 
van overdracht van zijn participatie, de gelijke behandeling van alle 
aandeelhouders te verzekeren ( 64). 

(61) De meest ruim aanvaarde opvatting oordeelt dat aanbevelingen geen verplichtingen met zich 
meebrengen: zie b.v. VON DERGROEBEN, VONBOECKH en THIESING, Kommentar zum E.W.G.-Ver
trag, sub art. 189, p. 351; sommigen zijn nochtans van mening dat inbreuken op internationale 
gedragscodes waaraan een staat zijn goedkeuring heeft gehecht, naargelang van het geval, beschouwd 
kunnen worden als fout (art. 1382 B.W.) of als gebrek aan goede trouw (b.v. MEESEN, K.M., 
,Internationale Verhaltens - Kodices und Sittenwidrigkeitsklauseln", N.J.W., 1981, 1131; vgl. 
eveneens het vonnis in de Engelse zaak St. Piran, betreffende een inbreuk op de City Code on 
Take-overs and Mergers, Financial Times, 14 mei 1981. 
(62) Gedragscode, Algemene Principe nr. 4. 
(63) Algemeen Principe nr. 4, Aanvullende Bepaling nr. 18. 

(64) Aanvullende Bepaling nr. 17. 
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Overdrachten van controleparticipaties mogen: 

, ,niet op verboden wijze plaats vinden ... ; aan aile aandeelbouders van de vennootschap waarvan de 
controle is overgedragen (zou de mogelijkheid behoren te worden geboden) hun effekten te cederen 
onder dezelfde voorwaarden''. 

Deze gelijkheid kan op meerdere wijzen worden verwezenlijkt, o.m. door 
het openbaar aanbod tot aankoop, het inkopen tegen de beurskoers 
(maintien de cours) of de Abfindung in het Duitse groepsrecht. 
De bevestiging van de specifieke funkties van de controle-aandeelhouders 
is geen innovatie in het financii!le recht. Meerdere rechtstelsels hebben het 
principe aanvaard dat ,sommige dieren meer gelijk zijn dan andere". 
Vennootschapsrechtelijk daarentegen aarzelt de rechtspraak deze rechts
vormdoorbrekende vaststelling te erkennen. 

C. Andere voorschriften van beursrecht 

34; Het is symptomatisch dat ook de Gemeenschap vooral aandacht heeft 
besteed aan de plaats van de emittenten in het beurswezen. Ook in de 
Lid-Staten blijkt het telkens opnieuw deze materie te zijn die het eerst, en 
het sterkst de aandacht van de overheid heeft gevraagd. Men kan hierin 
een aanwijzing zien voor de funktie van de' effektenreglementering met 
name als instrument ter ondersteuning van de financiering in vaste werk
middelen van zowel overheid doch vooral van de ondernemingen. 

De andere sektoren van het beurswezen hebben slechts geringe aandacht 
gekregen. Een uitzondering betreft de institutionele aanpassingen die in 
het verlengde van de harmonisering van de toelatingsvoorschriften nood
zakelijk ·werden geacht. De Gemeenschap neemt zich voor ook betref
fende deze sektoren harmoniseringswerkzaamheden aan te vangen of te 
vervolgen. Men kan hier melding maken van volgende mogelijke onder
werpen van harmoniseing: misbruik van voorwetenschap, effektenclea
ring en -dematerialisatie, beursdwang of de concentratie van de verrich
tingen op de beursmarkt, regelen o.m. privaatrechtelijke regelen die de 
effektenorders beheersen, het statuut van de wisselagenten, o.m. wat hun 
solvabiliteitsverplichtingen betreft, en de irriterende kwestie van de uit
eenlopende beursuren. De harmonisering wordt vervolgd gelijktijdig met 
pogingen ter integratie van de effektenmarkten. Zo geen dwingende 
normen kunnen worden vermeld op dit gebied heeft de Commissie de 
Lid-Staten ertoe kunnen bewegen hun instemming te betuigen tot talrijke 
beleidsverklaringen, die in de Gedragscode onder de vorm van een aanbe
veling werden opgenomen. 

35. De Gedragscode bevat taltijke voorschriften die tot de tussenpersonen 
in de effektenhandel gericht zijn. Het is een beleidsbeginsel wanneer de 
Code , ,al degenen die gewoonlijk op de effektenmarkten optreden'' 
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oproept om , ,het vertrouwen van de beleggers in de eerlijkheid van de 
markt te verstevigen door rechtschapen handel te drijven en zich steeds te 
houden aan de beroepsethiek''. De Gedragscode bevat een vrij omvang
rijke lijst van voorschriften waarin voormeld beginsel wordt geconcreti
seerd: regelen inzake belangenkonflikten, getrouwheids- of fiduciaire 
plicht van de tussenpersoon-raadgever; verbod orders te geven om com
missieloon te verdienen, ... ; men kan ze als volgt indelen: 
a. Vertrouwensrelatie tussen klient, belegger en de professioneel. Deze 
laatste moet waken over de belangen van zijn klienten, waarvan hij de 
identiteit niet mag bekendmaken(65). Vervolgens moet hij de meest 
gunstige markt opsporen eventueel zelfs in het buitenland(66). Deze 
verplichting zal aan belang winnen zodra de verschillende nationale 
markten onderling verbonden zullen zijn. Hij moet de beste voorwaarden 
adviseren: het mag een ernstige nalatigheid genoemd worden indien de 
tussenpersoon, al naar gelang van de omstandigheden, geen inlichtingen 
heeft ingewonnen nopens de patrimoniele toestand van zijn client, te
neinde de aan de concrete omstandigheden meest aangepaste be legging op 
te sporen. Men koopt geen speculatieve effekten met lange-termijn-ren
dement voor hen die voorzichtig zijn; men belegt de wollen kous van een 
ouderling niet in opties op effekten. Uit dezelfde sfeer stamt het verbod 
van,, cWurninff",a:i~-detussenpersuon-die-effektenverrichtingen-beveelt 
of aanbeveelt om commissielonen te verdienen, in de jaren zeventig een 
welgekend misbruik bij bepaalde Amerikaanse portefeuillebeheerders 
(Aanvullende Bepaling nr. 5). 
b. De verplichting om het normale marktverloop niet te verstoren. Het 
betreft hier verplichtingen ,tegenover de markt", in hoofdzaak de ver
plichting niet bij te dragen tot de vervalsing van de markt(67). Verschil
lende aanvullende bepalingen van de Code werden met dit doel uitgevaar
digd: 
- de concentratie van de orders om ze uit te voeren op een ruim toegan

kelijke markt verzekert de eerlijkheid van de koersvorming ; daaruit 
vloeit het verbod voort als wederpartij op te treden, evenals het 
compensatieverbod(68); 

- het verbod gebruik te maken van voorwetenschap en zelfs te pogen er 
kennis van te verkrijgen; verplichting het kantoor op te splitsen (Chi
nese Wall) teneinde te verzekeren dat de inlichtingen van het inves-

(65) Aanvullende Bepaling nr. 6. 
(66) Aanvullende Bepaling nr. 4. 
(67) Aanvullende Bepaling nr. 2 en nr. 7. 
(68) Aanvullende Bepaling nr. 4. 
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teringsdepartement niet naar andere departementen doorsijpelen(69), 
in het bijzonder naar het departement vermogensbeheer. 

- elk manreuver om de beurskoers te be'invloeden moet worden verba
den, frauduleus of niet; de gene die van dergelijke pogingen kennis zou 
hebben moet trachten deze te verijdelen(70). Hij moet de bevoegde 
autoriteiten hierover inlichten, waaruit volgt dat het niet voldoende is 
,de andere kant op te kijken". 

36. Tenslotte treft men een aantal bepalingen aan inzake organisatie van 
de markt. Deze zijn meer specifiek tot de beursoverheden gericht. Aldus 
bestaat de verplichting de markt , , voldoende open te houden om com
partimenteringen te voorkomen waardoor een zelfde effekt op verschil
lende markten kan worden verhandeld tegen uiteenlopende prijzen'' (71). 
Deze bepaling beantwoordt- op het vlak van de beursorganisatie- aan 
de verplichtingen van de tussenpersoon de beste prijs op te sporen. Zij kan 
slechts volledig worden gerealiseerd in een gei"ntegreerde markt. De Code 
bevat daarenboven de verplichting om het volume der verrichtingen te 
publiceren (72). Het is verwonderlijk dat verschillende beurzen dit als een 
vertrouwelijk gegeven beschouwen terwijl dit gegeven onontbeerlijk is 
voor de vorming van een nauwkeurig oordeel over het koersverloop. 
Tenslotte kan men afleiden dat de beursoverheden verplicht worden er
voor in te staan dat de informatie, en vooral de occasionele informatie, 
technisch beschikbaar wordt gemaakt voor aile deelnemers op hetzelfde 
ogenblik. De gelijkheid van behandeling wordt in de Code geexplici
teerd(73). 

II. HARMONISERING VAN DE ANDERE BEPALINGEN VAN DE EFFEKTENREGLE

MENTERING 

37. De beursmarkten vormen in aile reglementaire stelsels het sluitstuk 
van de effektenreglementering. Aan markten buiten beurs wordt veel 
minder aandacht besteed. Ze zijn moeilijk te vatten en situeren zich 
dikwijls in een grijze zone. Zij vormen het werkterrein bij uitstek voor 
oplichters, voor financiele misdrijven en misbruiken allerhande. Tot de 
werkzaamheden die de Gemeenschap op dit domein heeft ontwikkeld kan 
men vooreerst de ontwerprichtlijn inzake het emissieprospectus rekenen, 

(69) Aanvullende Bepaling nr. 8. 
(70) Aanvullende Bepaling nr. 7. 
(71) Aanvu!lende Bepaling nr. 10. 
(72) Aanvullende Bepaling nr. 11. 
(73) Aanvullende Bepaling nr. 15. 
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en de werkzaamheden inzake take-over bids. Laatstgenoemde werkzaam
heden worden traditioneel en administratief tot het vennootschapsrecht 
gerekend, zodat zij hier buiten beschouwing kunnen blijven. 
In januari 1981 heeft de Commissie een voorstel van richtlijn inzake het 
emissieprospectus bij de Raad ingediend(74). Zowel formeel als naar 
inhoud is het parallellisme met de admissieprospectusrichtlijn treffend. 
Lui dens het voorstel van emissieprospectusrichtlijn wordt de verplichting 
een prospectus te publiceren afhankelijk gesteld van het openbaar aan
bieden van effekten ter inschrijving of voor verkoop ( niet aankoop) (7 5). 
Het aanbod wordt geacht openbaar te zijn van zodra , ,het niet uitsluitend 
gericht is tot een beperkte groep personen" wat door de Lid-Staten kan 
worden verduidelijkt(76). Vermeldenswaardig lijkt de bepaling dat de 
prospectusplicht die effekten betreft die niet tot een officiele beurs zijn 
toegelaten: zgn. secundaire emissies, waarbij een groot-aandeelhouder 
zijn pakket genoteerde effekten door openbare verkoop liquideert, zijn 
niet geviseerd (77). De prospectusplicht berust bij de persoon die het 
aanbod doet of voor wiens rekening de openbare aanbieding ge
schiedt(78). Naar inhoud beantwoordt het emissieprospectus grotendeels 
aan het admissieprospectus: ook hier ontmoet men de principiele regel, 
die in artikel4 admissieprospectusrichtlijn voorkwam, en wordt de inhoud 
in nagenoeg gelijkluidende bijlagen uitgewetkt(79). 
Op het institutionele vlak doet de emissieprospectusrichtlijn delikate vra
gen rijzen. De meeste Lid-Staten kennen immers geen emissiecontrole. 
Ook zijn zij erg bevreesd voor een bureaucratische controledienst. In 
Nederland werd overwogen deze taak op te dragen aan een Stichting naar 
privaatrecht, waarin overheid en beurs betrokken zouden worden. In de 
Duitse Bondsrepubliek werd in een enigszins verwant gebied er de voor
keur aan gegeven het toezicht op te dragen aan het orgaan belast met de 
bankcontrole (80). 
Men vermoedt niet dat deze richtlijn nog in het lopende jaar 1981 zal 
worden aangenomen. 

(74) Gepubliceerd in hetPB., 31 december 1980. 

(7 5) Art. 1 , 1 Voorstel Emissieprospectusrichtlijn. 

(76) Art. 1, 2 Voorstel Emissieprospectusrichtlijn, vgl. art. 10 Admissieprospectusrichtlijn. 
(77) Art. 1, 1 Voorstel Emissieprospectusrichtlijn; zie eveneens art. 7, 1. 
(78) Art. 4, a!. 2, Voorstel Emissieprospectusrichtlijn. 

(79) Zie de tekst van art. 4 Admissieprospectusrichtlijn die identiek is aan de tekst van art. 5 Voorstel 
Emissieprospectusrichtlijn. 
(80) Zie voor Nederland, Wetsvoorstel op de Beleggingsinstellingen (Pari. St., Kamer, 1977, nr. 
14644) en BAKKER, C.P.A., ,Het wetsontwerp ,bepalingen betreffende beleggingsinstellingen", 
TVVS, 1978, 122; voor Duitsland Wetsvoorstel , iiber den V ertrieb von Anteilen an Vermi:igensanla
gen" van juni 1977. Het is niet zeker of beide voorstellen zullen worden aangenomen. 
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38. Sinds 1976 wordt gewerkt aan een voorstel van richtlijn betreffende 
de beleggingsfondsen, in hetjargon i.c.b.e. 's genaamd (of: instellingen 
voor coilectieve belegging in effekten). De inhoud van deze ontwerp
richtlijn verschilt vrij aanzienlijk van de vorige aangezien niet enkel de 
informatieverschaffing, maar vooral de struktuur van de i.c.b.e. het 
voorwerp zijn van de harmoniseringsmaatregel. Toezicht wordt uitgeoe
fend door de controle-instantie die bevoegd is in funktie van de vestiging 
van de i .c .b .e. op zijn territorium. Het toezicht strekt zich uit tot de gehele 
Gemeenschap. De andere controle-instanties kunnen enkel nog tus
senkomen t.a.v. de verrichtingen in bewijzen van deelgerechtigdheid die 
op hun grondgebied plaatsvinden. Vermeldenswaardig is het voorschrift 
dat bepaalde controletaken moeten worden opgedragen aan publieke 
overheden. 
Het voorstel werd nog niet door de Raad aangenomen. Aarzelingen 
blijven bestaan vooral m.b.t. het toepassingsveld, o.m. wat de lijst betreft 
van de toegelaten beleggingen (aileen effekten, of ook vergelijkbare 
waarden). Een strenge omschrijving zou ertoe leiden dat belangrijke 
beleggingsfondsen die hun patrimonia in meerdere soorten activa beleg
gen, aan de richtlijn niet zouden onderworpen zijn. 
Voor het overige kan men, wat de markten buiten beurs betreft, enkel 
wijzen naar mogelijke orientaties van de harmoniseringswerkzaamheden 
van de Gemeenschap. Aldus zou aandacht kunnen worden besteed aan 
onregelmatige sollicitaties van het spaarwezen, o.m. voor beursver
richtingen, de bekendmaking van valse of misleidende informatie, en de 
standardisering van de verrichtingen. 

AFDELING 4 

BESLUIT 

39. Stilaan ontwikkelt zich een Europese effektenreglementering met 
duidelijke kenmerken van een zelfstandige discipline met eigen begrippen 
en met een eigen benadering. Deze kenmerken zijn reeds vrij precies 
afgetekend in een eerste deel van het reglementair bestel. lnderdaad wordt 
de harmonisering niet op aile punten even sterk betracht. In gebieden 
waarin reeds communautair is opgetreden, werden enkele fundamentele 
opties genomen, o.m. inzake de institutionele infrastruktuur. 
Geleidelijk zal de weerstand tegen de voortzetting van de harmoni
seringswerkzaamheden toenemen. De gebieden, waarin de Geme~nschap 
haar harmoniseringsinspanningen nuttig zou kurinen vervolgen, zijn reeds 
vrij duidelijk afgelijnd en werden, in de Gedragscode, reeds aan een eerste 
identifikatie onderworpen. De omzetting van deze principes in konkrete 
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en dwingende rechtsregelen wordt vooralsnog niet door alle Lid-Staten 
verwelkomd. 

40. Gelijklopend met de harmoniseringswerkzaamheden, buigt ook de 
Gemeenschap zich over de fundamentele vraag hoe een gei"ntegreerde 
effektenmarkt tot stand te brengen. Het debat is gelanceerd. Gewis, deze 
nieuwe benadering roept twijfels, angsten en bezorgdheden op, doch zij 
opent nieuwe perspectieven die sommigen begeesteren. In feite lijkt de 
integratie de enige realistische weg, niet enkel ter bespoediging van de 
noodzakelijke harmoniseringswerkzaamheden, maar vooral om te verze
keren dat de Europese effektenmarkten hun plaats op de wereldmarkten 
zouden kunnen blijven behouden, en hun bijdrage zouden kunnen blijven 
leveren tot de ontwikkeling van de economieen van de Lid-Staten. 

OVERZICHT VAN DE HARMONISERINGSWERKZAAMHEDEN 

1. Vastgestelde richtlijnen 

- Richtlijn van 5 maart 1979 tot coordinatie van de voorwaarden voor de 
_ _ tQ_elatit1g_yan eJfekten tot de officiele notering aan een effektenbeurs 

(79/279/EEG), P B .L: ~- l6 m-aart 1979 ;nr.-o673T-J T(ADMISSIERICHT
LIJN). 

- Richtlijn van 17 maart 1980 tot coordinatie van de eisen gesteld aan de 
opstelling van het toezicht op en de verspreiding van het prospectus dat 
gepubliceerd moet worden voor de toelating van effekten tot de of
ficiele notering aan een effektenbeurs (80/390/EEG), PB .L., 17 april 
1980, nr. 100/1-26 (ADMISSIEPROSPECTUSRICHTLIJN). 

-' Richtlijn van 15 februari 1982 betreffende de periodieke infor
matieverstrekking door vennootschappen waarvan de aandelen tot de 
officiele notering aan een effectenbeurs· zijn toegelaten (82/121/EEG), 
PB.L., 20 februari 1982, nr. 48/26 (RICHTLDN PERIODIEKE INFOR
MATIE). 

2. Aanbeveling 

Aanbeveling van de Commissie van 25 juli 1977 betreffende een Europese 
Gedragscode voor effektentransakties (77/534/EEG), PB .L., 20 augustus 
1977, 212/37-43 (GEDRAGSCODE). 

3. Voorstellen door de Commissie ingediend 

- Voorstel voor een richtlijn tot coordinatie van de wettelijke en be
stuursrechtelijke bepalingen betreffende instellingen voor collectieve 
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belegging in effekten, com. (76)152 final, PB.C., 26 juli 1976, 
171/1-20. 
Voorstel voor een richtlijn tot coordinatie van de eisen gesteld aan de 
opstelling van, het toezicht open de verspreiding van het prospectus 
dat moet worden gepubliceerd bij een openbare aanbieding inzake de 
inschrijving op ofdeverkoop vaneffekten,PB.C., 31 december 1980, 
355/39-62. 
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