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I. In een kapitaalvennootschap vertegenwoordigt een aandeel 
(I) een gedeelte van het maatschappelijk kapitaal (2) en verleent 
aan zijn eigenaar een recht tot deelname in de verdeling van het 
netto maatschappelijk vermogen bij de ontbinding van de vennoot
schap, tot deelname in de winsten onder de voorwaarden door de 
statuten bepaald, tot deelname aan het intern beleid van de ven
nootschap door middel van de uitoefening van het stemrecht op 
de algemene vergaderingen, en het recht zijn hoedanigheid van 
vennoot te verzaken door het afstaan van zijn titel (3). 

M.b.t. het beleid van een kapitaalvennootschap vertoont de 
regeling van het stemrecht uiteraard een wezenlijk belang. Inderdaad, 
aldus Van Ryn (4), ,dans la societe anonyme... la majorite dans 
l'assemblee generale sera toujours la majorite des capitaux associes, 
le pouvoit de vote attache aux titres etant proportionnel a l'apport 
effectue lors de leur creation" (5). Het aan de aandelen verbonden 
stemrecht wordt inderdaad uitgeoefend op de algemene vergade-

(r) Men heeft het hier over kapitaalaandelen en niet over zgn. winstaandelen die 
aan bepaalde vennoten worden toegekend zonder de tegenwaarde te zijn van een inbreng 
die deel uitmaakt van het maatschappelijk kapitaal, zoals bv. genotsaandelen, oprichters
aandelen, dividendaandelen, enz. Vgl. : VAN RYN, Principes, I, nr 515 en volg.;- FRE
DERICQ, Traite, IV, nr 346 en volg.;- FREDERICQ, L. en S., Handboek, I, nr 763 en volg.; 
- R.P.D.B., Tw. Societe anonyme, nr 475 en volg. 

(z) M.b.t. de betekenis van deze uitdrukking, gebruikt in art. 41 Venn. W., zie : 
VANRYN, Principes, I, nr 513;- FREDERICQ, Traite, IV, nr 346;- FREDERICQ, L. enS., 
Handboek, I, nr 763. 

(3) Voor een nader onderzoek, zie vooral :VANRYN, Principes, I, nr szr;- FREDERICQ, 
L. en S., Handboek, I, nr 763. 

(4) Principes, I, nr 521. 
(5) De art. 74-76 VENN. W. regelen de uitoefening van het stemrecht op een zoda

nige wijze dat, ten eerste, de rechten van de kleine aandeelhouder worden gewaarborgd 
en dat, ten tweede, een billijke verdeling geschiedt tussen de rechten verbonden aan de 
eigenlijke kapitaalaandelen en de zgn. winstaandelen (die het maatschappelijk kapitaal 
niet vertegenwoordigen). Voor een nader onderzoek, zie: VANRYN, Principes, I, nr 684 
en volg.;- FREDERICQ, Traite, V, nr 481 volg.; - R.P.D.B., Tw. Societe anonyme, nr u88 
en volg.; - LrMPENs, J., et VAN DAMME, J., Evolution recente du droit des societes en Bel
gique, Rivista della Societd, 1957, 864-865. 
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ringen, die door de klassieke rechtsleer worden beschouwd als het 
hoogste gezag van de vennootschap (1). Wie derhalve een kapitaal
vennootschap naar zijn eigen inzicht en voordeel wenst te zien 
optreden, client er voor te zorgen eigenaar te worden van een zo 
groot mogelijk aantal stemgerechtigde aandelen, of althans zoveel 
mogelijk aandeelhouders te vertegenwoordigen (2) op de algemene 
vergaderingen (3). Om aldus heer en meester van een kapitaalven
nootschap te worden zou men, theoretisch althans, op de algemene 
vergadering lichtjes meer dan so% der stemgerechtigde aandelen 
moeten bezitten of vertegenwoordigen. 

De ware toestand is evenwel verschillend. In werkelijkheid, 
schrijft VanRyn (4) hoort het gezag in de belangrijke vennootschap
pen toe aan een kleine groep van personen die, ten gevolge van de 
afwezigheid van de meeste aandeelhouders op de algemene ver
gaderingen, gemakkelijk over een betrekkelijke meerderheid kunnen 
beschikken (5). Aldus volstaat in de regel het bezit, of de vertegen
woordiging, van 20 a 30% der stemgerechtigde aandelen om een 
vennootschap te kunnen controleren; in Belgie zijn zelfs enkele 
gevallen bekend van vennootschappen waar het bezit, of de ver
tegenwoordiging, van 10% der aandelen voldoende zijn voor een 
doelmatige controle van haar beleid (6). 

(I) FREDER1CQ, Traite, V, nr 472; - zie vooral R.P.D.B., Tw. Societe anonyme, nr 
114I, waar de alg. verg. als volgt wordt beschreven : .,organe principal et souverain de 
Ia societe anonyme; ... elle est !a societe elle-meme, elle se confond avec elle". Zie, hij 
VAN RYN, Principes, I, nr 578, de kritiek van deze conception democratique et parlemen
taire de Ia societe anonyme. Vgl. :VAN 0MMESLAEGHE, P., Le regime des societes par actions 
et leur administration en droit compare, Brussel, I96o, biz. 253 en volg (en de verwijzingen 
aangehaald biz. 254, voetnoot I van dit werk); - RoNsE, J., Overzicht van de rechtspraak 
(I961-1963) - Vennootschappen, T.P.R., I964, blz. 120-I21, nr IIO-III; - HAMEL, J., 
et LAGARDE, G., Traite de droit commercial, Paris, 1954, I, blz. 813-8I4. 

(z) Vgl. art. 74, 2de lid, VENN. W. 
(3) Aan de bevoegdheden van deze meerderheidsaandeelhouder worden evenwel 

perken gesteld in gevallen van zgn. meerderheidsmisbruik of bevoegdheidsafwending. Zie 
hierover : CoPPENS, P., L' abus de majorite dans les societes anonymes, Leuven, I 94 7 ; -
VAN RYN, Principes, I, nr 713; - FREDER1CQ, Traite, V, nr 492; - L1MPENs, J. et VAN 
DAMME, J., o.c., biz. 877 (deze laatste auteurs wensen ten andere een wettelijke regeling 
van het meerderheidsmisbruik). Zie oak : VAN GERVEN, W., Bewindsbevoegdheid, Brussel, 
1962, biz. 141 en volg. · 

(4) Principes, I, nr 578. 
(5) Vgl. RoNsE, J., o.c., biz. 121, nr III. 
(6) Centre de Recherche et d'Information Socio-Politiques, Morphologie des groupes 

financiers, Brussei, z.d. (1962), biz. 53;- VAN 0MMESLAEGHE, P., o.c., biz. 253· De om
standigheid dat een zo gering aandeienbezit voldoende kan zijn om een vennootschap 
te controieren heeft soms ten gevoige dat bepaaide vennootschappen verkiezen obligaties 
uit te geven of een Iening te aanvaarden i.p.v. een kapitaaisverhoging te verwezenlijken. 
De meerderheidsgroep, die niet over voidoende Iiquiditeiten beschikt om aan een kapitaals
verhoging deei te nemen, schrikt er inderdaad voor terug nieuwe aandeien uit te geven, 
omdat deze zouden kunnen worden aangekocht door derden die dan mettertijd de con
troie van de vennootschap zouden kunnen overnemen. In Frankrijk werd uitgezien naar 
een nieuwe formuie die het de vennootschappen zou mogelijk maken nieuwe aandeien 
uit te geven, zonder dat daarom de bestaande meerderheidsgroep het risico zou Iopen zijn 
controle te verliezen; ofwei zou de wet (en niet de statuten) titels scheppen die helemaai 
geen, of een beperkt, stemrecht verlenen, ofwei zou men aan de eigenaars van aandelen 
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2. Welnu, er bestaan talrijke middelen om, door aankoop 
van stemgerechtigde aandelen, de controle van een vennootschap 
te verwerven (r). 

Men kan in onderhandelingen treden met de voornaamste ven
noten, en hen een gunstig aanbod maken voor de overname van 
hun titels. Een ander, meer gebruikelijk rniddel, bestaat erin de 
titels van de betrokken vennootschap stelselmatig ter beurs aan te 
kopen. Waar het eerste rniddel zeer riskant is, en het tweede veel 
geduld en een vriendelijke markt vereist, wordt, vooral in Groot-Brit
tannie en in de Verenigde Staten, vaak een beroep gedaan op een 
meer spectaculaire techniek, met name het take over bid, of openbaar 
aanbod tot overname van aandelen. De groep of de enkeling -
aldus de Bankcommissie (2) - die de vennootschap onder zijn 
controle wil brengen, gaat tegenover de aandeelhouders de ver
bintenis aan hun aandelenbezit over te nemen tegen een bepaalde 
koers, of om te ruilen tegen de effecten van een vennootschap die 
reeds onder zijn controle staat. Om het aanbod te doen slagen, 
kiezen de ontwerpers voor de overname of de omruiling modaliteiten 
die van die aard zijn dat ze de aandeelhouders ertoe aanzetten zich van 
hun participaties te ontdoen. 

3· In Belgie hebben twee koopaanbiedingen die, einde 1964, 
de financiele wereld in rep en roer brachten, en een wet van ro juni 
1964 (3), de techniek van het take over bid in een schril daglicht 
geplaatst, zodat het nuttig is deze aangelegenheid uit een juridisch 

op naam die sinds meer dan vijf, resp. tien, jaar ingeschreven zijn een meervoudig stem
recht verlenen (drie, resp. vijf, stemmen per aandeel). Regeringsontwerpen in die zin 
werden evenwel door het Franse parlement verworpen. Zie: Le Monde, 6-7 december 
1964, biz. II; - Le Monde, 10 december 1964, biz. 9; - Le Monde, 13-14 december 1964, 
biz, II; - vgl. : MERCADAL, B., Le IV• Plan et le droit commercial, Rev. trim. dr. comm., 
1964, 5II-513. Men vergeiijke met de in Nederland gebruikelijke oiigarchische construe
ties : RoNsE, J., o.c., T.P.R., 1964, biz. 121-122, nr II2. 

(1) Vgl. : Bankcommissie, Jaarverslag 1958-1959, biz. 96-97. In voetnoot (1), biz• 
97, worden de doeleinden die hierbij kunnen worden nagestreefd als volgt aangegeven : 
,De kapitalizatie ter beurze van de totaiiteit der aandelen van een bepaaide vennootschap 
kan lager liggen dan de waarde van haar netto-actief in geval van vereffening. In die ver
onderstelling is het de bedoeiing van hen die de controie overnemen, voordeei te haien 
uit dat verschii; ze verwerven de aandeien ten einde een aigemene vergadering te doen 
beslissen tot het in vereffening stellen van de vennootschap. De nieuwe groep kan echter 
ook van mening zijn dat het economische werktuig siecht wordt beheerd, dat de directie 
ondoeitreffend of te conservatief is, dat een orientering van de maatschappeiijke bedrij
vigheid in een andere richting de rentabiliteit ten goede kan · komen of dat de vennoot
schap overvioedige ongebruikte liquiditeiten ter beschikking heeft die in een bepaaide 
richting .zouden kunnen aangewend worden. Soms wordt ook de uitbreiding der activiteit 
van een groep ondernemingen nagestreefd. De vennootschap waarvan de controie wordt 
verworven, wordt dan bij die groep geintegreerd". Over de middeien die kunnen worden 
gebruikt om de controie van een vennootschap te verwerven, zie ook: GowER, L. C. B., 
The principles of modern company law, 2de uitg., London, 1957, biz. 489-492. 

(2) o.c., biz. 97· 
(3) Belgisch Staatsblad, 20 juni 1964. Over deze wet, zie ook verder, nr 16, nr 36 

en voig. 
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oogpunt te bespreken (1). Daarbij komt nag dat, binnen de Euro
pese Economische Gemeenschap, Belgie alsnog het enige land is 
dat een bijzondere wetgeving heeft m.b.t. take over bids (2), hetgeen 
ten gevolge kan hebben dat de Belgische regeling binnen afzienbare 
tijd tot stichtend voorbeeld voor de buurlanden mag strek
ken. 

De opheffing der talrijke hindernissen van economische, finan
ciele en monetaire aard die totnogtoe de tussenstaatse transacties 
binnen de E.E.G. belemmerden (3) en de geleidelijke uitbouw van 
een Europese kapitaalmarkt (4) zullen, ten andere, waarschijnlijk een 
schijnlijk een toename van take over bids medebrengen, zodat een 
nader onderzoek van deze aangelegenheid oak in het perspectief 
van de groeiende economische gemeenschap der Zes aangewezen 
lijkt. 

Ten einde de bestaande wetgeving op een zo concreet mogelijke 
wijze te onderzoeken zal men als vertrekpunt nemen de take over 
bids die, einde 1964, werden gemaakt door de Banque Lambert 
enerzijds en door een groep geleid door de Societe Generale de 
Belgique anderzijds (1). Aangezien de openbare koopaanbiedingen 
ertoe strekten rechtstreekse overdrachten (d.w.z. buiten de beurs) 
van ter beurs genoteerde titels tot stand te brengen, client men 
daarna te bespreken onder welke voorwaarden dergelijke overdrach
ten geldig zijn (II). In een laatste afdeling zal men dan de opdracht 
van de Bankcommissie m.b.t. de openbare oproepen tot het beleggend 
publiek uiteenzetten, en inzonderheid onderzoeken (a) de houding 
van de Bankcommissie in verband met take over bids v66r de wets
wijziging van 10 juni 1964 en (b) de betekenis van deze recente 
wet m.b.t. take over bids (Ill). 

(1) In dit opstel wordt uitsluitend de juridische kant van de aangelegenheid be
sproken, en client men niet te zoeken naar enig waardeoordeel m.b.t. de econornische 
en financiele aspecten van de take over bids die einde 1964 gemaakt werden. Wie daarvoor 
belangstelling heeft raadplege de vak- en andere pers. Zie bv. Espoir et deception, Echo 
de la Bourse, 27-28 november 1964; - Quand Ia logique perd ses droits, Echo de la Bourse, 
18-19 december 1964; - Financii!le ontvoogding Belgische industrie in de hand werken, De 
Standaard, 23 november 1964;- Share-Bid d la Anglo-Saxon, The Economist, 21 novem
ber 1964, blz. 897-898; - Apres l' affaire Sofina, La Releve, 5 december 1964, blz. 
1-2. 

(2) Naar vernomen werd, zou binnenkort in Frankrijk een wetgeving terzake tot 
stand komen. 

(3) Vgl. Bankcommissie, blz. 98. 
(4) Zie : VAN GERVEN, W., De uitbouw van een Europese kapitaalmarkt, voor

dracht gehouden voor de algemene vergadering van het Vlaams Rechtsgenootschap te 
Leuven op 24 september 1964, ·en kortelings te verschijnen in het Jaarboek van deze 
vereniging; - CARRIERE, J., Les places financieres du Marche Commun devant la liberation 
des mouvements de capitaux, Revue du Marche commun, 1961, biz. 202 en volg; - 88 th 
(U.S.) Congress, 2d session, Economic Policies and Practices- Paper nr 3 -A description 
and analysis of certain European capital markets (Materials prepared for the Joint Econo
mic Committee - Congress of the United States), Washington, D.C., 1964, biz. 5 en 
volg.; blz. 47-48. 
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I. De openbare koopaanbiedingen van november 1964 (1). 

4· De Sofina-aandelen die op de termijnmarkt tijdens de vorige 
beurszitting genoteerd werden aan een koers van 9.0Io F worden, 
bij het sluiten van de beurs te Brussel op maandag I6 november I964 
genoteerd aan 10. Ioo F; ook de transacties m.b.t. deze titel zijn 
zeer levendig aangezien op de termijnmarkt niet minder dan 2.090 
titels worden verhandeld (hetgeen een geldverplaatsing van meer 
dan 20 miljoen F betekent) i.p.v. 9IO de vorige maal. De beurs
middens verwachtten voor zeer weldra belangrijk nieuws m.b. t. 
deze titel. 

De uitleg van deze ongewone activiteit komt op dinsdag I 7 
november, wanneer de Banque Lambert, een vennootschap bij wijze 
van eenvoudige geldschieting, in eigen naam maar voor rekening 
van derden, een openbaar koopaanbod bekend maakt van 25o.ooo 
aandelen zonder nominale waarde (hetzij ongeveer 40 % van het 
maatschappelijk kapitaal) van de naamloze vennootschap Sofina, 
tegen de eenheidsprijs van I 1.000 F. Onmiddellijk wordt de no
tering van deze titel geschorst. 

Op woensdag I8 november wordt Sofina terug gerioteerd, en 
liefst aan een koers van Io.8oo F, hetzij 200 F minder dan de prijs 
door Banque Lambert aangeboden, doch ongeveer 20 % meer dan 
de laatste koers van vorige week. Dezelfde dag maakt de raad van 
beheer van de N.Y. Sofina bekend dat hij, tot op enkele uren voor 
de publikatie daarvan, niets afwist van het openbaar koopaanbod 
van de Banque Lambert. 

Op donderdag I 9 november, twee dagen na de bekendmaking van 
het aanbod, worden enige belangrijke beslissingen genomen. Ten 
eerste, de Banque Lambert deelt mede dat zij, op aanvraag van de 
Bankcommissie, haar koopaanbod voor een bondige, niet nader 
bepaalde, termijn schorst, ten einde aan de raad van beheer van de 
N.Y. Sofina de gelegenheid te bieden een standpunt m.b.t. het aanbod 
in te nemen. Dezelfde dag nog vergadert de raad van beheer, doch 
's avonds deelt zijn woordvoerder mede dat, bij gebrek aan voldoende 
inlichtingen, een nieuwe vergadering zal worden gehouden op maan
dag 23 november. Ten tweede, het Noteringscomite (2) van de beurs 

(1) Het hiernavolgend relaas berust op gegevens verstrekt door de pers. Wanneer 
veronderstellingen worden gemaakt, dan berusten die niet op inside knowledge, en wordt 
voldoende buiten twijfel gesteld dat ze niets meer zijn dan een veronderstelling. 

(2) Het Noteringscomite bij een openbare fondsen- en wisselbeurs beslist over de 
inschrijving van titels op de beursnotering, alsmede over hun schrapping (art. 101 H.W.) 
De !eden van dit comite worden benoemd door de Minister van Financien, met dien 
verstande echter dat de helft der !eden moet worden gekozen uit een dubbele lijst van 
wisselagenten door de Beurscommissie voorgedragen. Het Noteringscomite onderzoekt 
in aile onafhankelijkheid a! de factoren die het in staat kunnen stellen te oordelen of de 
inschrijving op de beursnotering, of de schrapping, a! dan niet gewenst is (art. 102 H.W.). 
Zie ook: VANRYN, Principes, III, nr r88o. Richtlijnen m.b.t. de aanvraag om inschrij
ving op de beursnotering vindt men bij : BAUDHUIN, F., Code economique et financier 
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te Brussel beslist, op grand van art. 32 van zijn reglement (r) de 
notering van Sofina te schorsen op donderdag 19 en vrijdag 20 no
vember (2). Uit de notering van Sofina voor de officiele bekendmaking 
van het aanbod mag men immers besluiten dat sommige beursdeel
nemers reeds wisten dat, m.b.t. Sofina, spoedig een belangrijke 
gebeurtenis zou geschieden die de verhandelingswaarde van deze 
titel zou doen stijgen; welnu het lijkt dat het Noteringscomite heeft 
willen vermijden dat de beursdeelnemers, die van bepaalde gebeurte
nissen op de hoogte waren, zouden profiteren van de onwetendheid 
der anderen. Ten derde, de Beurscommissie (3) nodigt de wisselagent 
uit voor rekening van clienten geen orders m.b.t. Sofina uit te voeren, 
noch binnen noch buiten de beurs (4). 

Vrijdag 20 november brengt weinig aarde aan de dijk. Achter 
de schermen heerst weliswaar een drukke activiteit doch daarvan 
wordt niets openbaar gemaakt, tenzij rnisschien aan het Noterings
comite dat, blijkbaar op aanvraag van de Bankcommissie, beslist 
de notering van Sofina oak op maandag 23 en dinsdag 24 november 
te schorsen. 

Op zaterdag 21 en zondag 22 november is de beurs gesloten, 
doch niemand twijfelt eraan dat besprekingen op hoog niveau worden 
voortgezet tussen de Bankcommissie, de Banque Lambert en de 

1964, Brussel, 1964, biz. 297-300. Over de tussenkomst van de Bankcommissie bij de 
aanvraag om inschrijving op de notering, zie: FREDERICQ, Traite, II, nr 292, en verder, nr 23. 

(1) Het reglement van het Noteringscomite van de openbare fondsen- en wissel
beurs te Brussel werd vastgesteld bij K.B. van 2 september 1960, B. Stbl., 21 september 
1960. Krachtens art. 32 van dit reglement mag het cornite de notering van een titel schor
sen. Vgl. : VANRYN, Principes, III, nr 1879. 

(2) Op zaterdag en zondag is de beurs te Brussel gesloten. 
(3) De Beurscommissie vertegenwoordigt t.a.v. derden de publiekrechtelijke be

roepscorporatie (vgl. BuTTGENBACH, A., Manuel de droit administratif, Brussel, 1959, 
nr 241) der wisselagenten die aan een der vier rijksbeurzen (Brussel, Antwerpen, Gent, 
Luik) ingeschreven zijn. Aan deze commissie, waarvan de !eden door de wisselagenten 
zelf worden verkozen (art. 91 H.W.) draagt de wet (art. 93-95 H.W.) uitgebreide be
voegdheden op, niet aileen m.b.t. de werking van de beurs, maar oak op disciplinair ge
bied en inzake arbitrage van beroepsgeschillen tussen wisselagenten. De Beurscommissie 
heeft oak een aanzienlijke consultatieve bevoegdheid, vermits zij het is die het beurs
reglement client voor te dragen, dat dan door de Koning wordt vastgesteld. Op aile ver
gaderingen van de Beurscommissie is oak een Regeringscommissaris aanwezig ; hij be
schikt er over een raadgevende stem, en moet zorgen voor de toepassing der wetten en 
verordeningen. Voor een nader onderzoek van de inrichting en de werking van openbare 
fondsen- en wisselbeurzen, zie : DECKMYN, E. et R., Le statut de l' agent de change, Brussel, 
1939, biz. 128 en volg.; - FREDERICQ, Traite, II, nr 281 en volg.; - FREDERICQ, L. en S., 
Handboek, I, nr r61 en volg.; -VANRYN, Principes, III, nr 1870 en volg.; - PrRET, R., 
,La reglementation des bourses, du statut des intermediaires, et des operations sur titres et 
sur marchandises, Annalen voor Rechtsgeleerdheid en Staatswetenschappen, 1939-1940, 
biz. 248 en volg. Over de rol van de beurs in het financieelleven, zie: BAUDHUIN, F., o.c., 
biz. 279 en volg. 

(4) In art. 17 van het beursreglement (op voordracht van de Beurscommissie, goed
gekeurd door K.B. van I februari 1935) put de Beurscomrnissie de bevoegheid om, naar 
de omstandigheden en de gebeurtenissen, aile maatregelen te treffen die zij dienstig acht 
tot de goede werking van de beurs en tot de vrijwaring vap. het algemeen belang; zij moet 
aan de Minister van Financien bericht geven van de uitzonderingsmaatregelen die zij 
treft. 
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N.V. Sofina. Op 22 november ontvangt deze laatste van de bank 
een exemplaar van het aanbodprospectus. Ondertussen verneemt 
men echter dat een andere groep, geleid door de N.V. Societe Gene
rale de Belgique, wellicht een tegenvoorstel zal doen. 

Op maandag 23 november wordt m.b.t. een zodanig tegenvoor
stel nag niets bekendgemaakt, en vergadert de raad van beheer 
van de N.V. Sofina ten einde het koopaanbod nader te onderzoeken 
en wellicht oak kennis te nemen van het tegenvoorstel. Heden be
spreken oak de Eerste Minister, de Minister van Buitenlandse 
Zaken, de Minister van Financien, de Gouverneur van de Nationale 
Bank en oak de bestuursleden van de Bankcommissie de aangelegen
heid, zonder dat hieromtrent enige openbare mededeling geschiedt. 

De sluier wordt eindelijk gelicht op dinsdag 24 november : een 
groep geleid door de N.V. Societe Generale de Belgique, en waaraan 
tevens deelnemen de N.V. Union Financiere Boel, en de Luxem
burgse holdingvennootschap Omnilux (zelf opgericht door Lazard 
Freres en Mediobanca belangen, en oak handelend voor rekening 
van F. Pearson & Son, Ltd., waarvoor zij zich sterk maakt) maakt 
eindelijk het verbeide tegenvoorstel bekend. Het openbaar koop
aanbod van deze groep betreft slechts Ioo.ooo Sofina aandelen, 
doch tegen de eenheidsprijs van I r.soo F, hetzij sao F meer dan 
het aanbod van Banque Lambert (I). Het aanbod blijft geldig tot 
en met I4 december I964, te I6 uur, en de prijs van de aangekochte 
aandelen zal ten laatste op 24 december I 964 ter beschikking van 
de verkopers worden gesteld. De betrokken groep maakt tevens be
kend dat hij reeds van de committenten, voor dewelke Banque Lambert 
een openbaar koopaanbod gedaan had, rechtstreeks 1oo.ooo aandelen 
Sofina heeft aangekocht, tegen de eenheidsprijs van 1 r.ooo F (2). 

Hierop volgt, op woensdag 25 november, een laatste mededeling 
van de Banque Lambert, wier koopaanbod sedert I9 november 
geschorst is : thans trekt de bank haar aanbod in, en geeft ze de 
aandeelhouders, die hun aandelen reeds hadden gedeponeerd, hun 
vrijheid terug. Heden wordt Sofina terug genoteerd, en wel aan 
een eindkoers van 9.900 F i.p.v. 1o.8oo Fop woensdag I8 november 
(laatste dag waarop de titel genoteerd werd) ; de beurs vreest waar
schijnlijk dat, ten gevolge van de inhoud van het tegenvoorstel, 
minder kans bestaat op een aankoop van Sofina aandelen. 

(I) Het koopaanbod wordt gedaan ten belope van : 75 % voor de Societe Generale, 
I5, 625 % voor de Union Financiere Boel, en 9,375 % voor Omnilux. 

(2) In Echo de Ia Bourse, 27-28 november I964, biz. I, vindt men een mededeling 
van het Syndicaat der Wisselagenten van Belgie waarin o.a. het volgende te lezen staat : 
, ... deplore Ia suspension de cotati on intervenue au marche. Un marche public se do it 
de refleter au jour le jour les tendances, et ne peut fermer ses portes sous pn~texte de 
manque d'information; constate que durant le temps ou l'actionnaire de Sofina se voyait 
empeche de realiser ses actions a Io.Soo francs, cent mille titres ont ete echanges (sic) 
a I r.ooo francs alors que des le lendemain, a Ia reouverture du marche, Ia valeur de son 
titre est tombee a 9·700 francs ... ". 
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5· In zijn aanbodprospectus had de groep, geleid door de 
Societe Generale, de verplichting op zich genomen de aanneming 
der verkoopaanbiedingen ten laatste op I8 december I964 ter kennis 
van de verkopers te brengen; op hetzelfde ogenblik zou hij, indien 
het aantal te verkopen aandelen hager was dan Ioo.ooo, mededeling 
geven van de door hem eenzijdig vastgestelde evenredige reductie 
op de verkoopaanbiedingen. Dit geschiedde op donderdag I 8 de
cember. De groep maakte op die datum bekend dat 362.585 aandelen 
ter aankoop werden aangeboden (I), hetzij 262.585 meer dan hij 
er wenste aan te kopen. Er zou derhalve een evenredige reductie 
dienen plaats te grijpen. Besloten werd een verdelingspercentage 
in te voeren van 28,I82 %. Ten einde echter de belangen van de 
kleine aandeelhouders te vrijwaren, besliste de groep ook rekening 
te houden met fracties, gelijk aan of grater dan een halve titel, wan
neer tien aandelen of minder te koop werden geboden, en met deze 
fracties geen rekening te houden, wanneer meer dan Io aandelen 
werden aangeboden (2). 

Toen deze strenge verdeling bekend werd, verloor Sofina heel 
wat terrein op de beurs, en zag het onmiddellijk zijn koers van 
9.560 F tot 9.280 F teruglopen. 

D.~ Rechtstreekse o:verdrachten van g~not~~:rc:l~~titels J3) __ _ 

6. De bezorgdheid van de wetgever om zoveel mogelijk de 
verhandelingen m.b.t. ter beurs genoteerde waarden op de beurs 
zelf te laten geschieden komt zeer duidelijk tot uiting in het verslag 
van een commissie die in I930 werd ingesteld om naar de gepaste 
maatregelen uit te zien tot een meer doeltreffende bescherming van 

(r) Naar een mededeiing van de aanbiedende groep Werden titeis gedeponeerd 
door 31.017 aandeelhouders van Sofina. Er bestaan 627.ooo aandelen zonder nominale 
waarde van Sofina. roo.ooo aandelen werden rechtstreeks aangekocht van de committenten 
der Banque Lambert (vennoedelijk N.V. Outremer). Men veronderstelt dat Societe 
Generaie en aanverwante groepen en maatschappijen nog ten minste roo.ooo bezaten 
(vgl. : Morphologie, o.c., biz. 327-328) zodat ca. 400.000 aandelen in omioop waren. 
Wanneer derhalve 362.585 titels te koop werden aangeboden, dan vertegenwoordigt dit 
ca. 90 % van de vermoedelijk in omloop zijnde Sofina titels. 

(2) Op deze beginseien, werd de voigende verdeling ingevoerd: r aandeei te koop 
aangeboden wordt geweigerd; werden 2 tot 5 aandeien te koop aangeboden, dan wordt 
een aandeei gekocht; werden 6 tot 8 aandelen aangeboden, dan worden twee aandeien 
aangekocht; Werden 9 tot 14 aandeien aangeboden, dan worden drie aandeien gekocht; 
werden meer dan 14 aandeien aangeboden, dan wordt het percentage 28,182 strikt toe
gepast, met verwaarlozing van de fracties. 

(3) Voor een nader onderzoek, zie ook: VAN RYN, Principes, III, nr 1966 en voig.; 
- FREDERICQ, Handboek, I, nr 192 en voig.; - FREDERICQ, Traite, II, nr 272 en voig.; 
- P1RET, R., o.c., biz. 261-262;- DEcKMYN, o.c., biz. 109-110;- Novelles, Droit Bancaire, 
Tw. Operations de bourse, nr 22 en voig; - Vgl. : T1ENRIEN, M., Les agents de change -
La contre-partie - Le contrat direct, Brussei, 1922, biz. 43 en voig. 



het gespaard vermogen. Het algemeen belang - zo leest man daar 
(I) - eist dat elk beursorder aan de wet van vraag en aanbod onder
worpen zij en derhalve ter beurs worde gebracht, zodat de officiele 
beursnotering niet slechts een fragmentarische schets, doch een 
volledig beeld zou geven van de markttoestand van een waarde (2). 

De vraag client dan oak te worden gesteld of de aankoop, die 
Banque Lambert zou gedaan hebben, had ze haar aanbod niet in
getrokken, en die werd gedaan door de groep geleid door de Societe 
Generale, hoewel hij buiten de beurs geschiedde, wettig was en, zo 
Ja, onder welke voorwaarden. 

7. Vooraleer deze vraag te kunnen beantwoorden client men 
een duidelijk onderscheid te maken tussen een beursorder en een 
rechtstreekse overdracht. 

Een beursorder is de rechtshandeling waardoor een persoon 
een andere persoon ermede belast in een Rijksbeurs genoteerde 
effecten te kopen of te verkopen (3). Een beursorder veronderstelt 
derhalve het optreden van een tussenpersoon, gewoonlijk een com
missionair, (4), d.w.z. iemand die in eigen naam optreedt, doch 
voor rekening van een derde (5). De wet (6) bepaalt dat alleen de 
wisselagenten bevoegd zijn om zodanige beursorders tot inkoop of 
verkoop van openbare fondsen, die op de beursnotering zijn inge
schreven, uit te voeren (zgn. monopolie van de uitvoering der beurs
orders) (7), en dan nag uitsluitend op de beurs zelf (8). 

Een rechtstreekse overdracht, daarentegen, is een verkoop 
van titels, zonder dat hierbij enige tussenpersoon optreedt (9). 

De rechtstreekse overdracht geldt als de uitzondering : wan
neer er enige twijfel bestaat m.b.t. de overeenkomst gesloten tussen 

(1) De tekst van het betrokken verslag vindt men in een 1941 uitgegeven brochure, 
bevattende o.a. het reglement van de beurs te Brussel, biz. 26. 

(2) Vgl. FREDERICQ, Traite, II, nr 263, die het heeft over ,le libre jeu de Ia loi de 
l'offre et de Ia demande, regulatrice des prix sur le marche boursier". Zie ook: PIRET, R., 
o.c., biz. 269; - Tienrien, M., Les operations de bourse et les n!formes legislatives, Rev. prat. 
Soc., 1937, 34; id., Ordres de bourse, Rev. prat. Soc., 1948, 261. 

(3) Zie : verslag aan de Koning bij K.B. nr 70, Verz. Wetten en K.B., 1939, biz. 
5503; - zie ook : VAN RYN, Principes, III, nr 1906; - FREDERICQ, Traite, II, nr 273, nr 
204; - Tienrien, Rev. prat. Soc., 1948, 259-260. 

(4) VAN RYN, Principes, III, nr 1797, nr 1909; - FREDERICQ, Traite, II, nr 274; 
- TIENRIEN, M., Rev. prat. Soc., 1948, 260. 

(5) Wanneer de tussenpersoon er zich bij beperkt een koper en een verkoper met 
elkaar in betrekking te stellen, zonder persoonlijke verantwoordelijkheid in de verrichting 
en zonder rechtstreekse of onrechtstreekse tussenkomst in de overeenkomst van afstand 
die tussen deze personen wordt gesloten, dan heeft mente doen met een makelaar. Vgl. : 
FREDERICQ, Traite, II, nr 263, en vooral nr 276; - VAN RYN, Principes, III, nr 1907. 
Wisselagenten treden meestal als makelaar op bij de verhandeling van handelseffecten, 
o.a. wisselbrieven. Vgl. art. 68 en 74 in fine, H.W., en zie : FREDERICQ, Traite, II, nr 276. 

(6) Art. 76, H.W. 
(7) Zie ook : VAN RYN, Principes, III, nr 1908; - FREDERICQ, Traite, II, nr 263; 

- DEcQMYN, o.c., blz. 97· 
(8) Art. 75 bis H.W. 
(9) Tenzij, in voorkomend geval, een makelaar, of een mandataris. 
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een beroepstussenpersoon (bv. een wisselagent) en een client, dan 
geldt het vermoeden dat het een beursorder gold (1). Indien een 
client bv. een order tot inkoop of verkoop geeft aan een wisselagent, 
zonder verdere aanwijzigen, dan mag de wisselagent niet beweren 
dat het hier een rechtstreekse overdracht gold (2). 

8. De wet (3) verbiedt in beginsel rechtstreekse overdrachten 
van al dan niet genoteerde effecten. Op dit beginsel maakt art. 75, 
2 de lid ,van het Wetboek van Koophandel echter de hiernavolgende 
uitzondering : ,De cessie onder bezwarende titel van al dan niet in 
een Rijksbeurs genoteerde publieke fondsen mag slechts worden 
gedaan door of aan (4) personen die de hoedanigheid van bankier, 
wisselagent of wisselagent-correspondent bezitten". De handel in 
effecten - aldus luidt het Verslag aan de Koning bij K.B. nr 70 
van 30 november 1939 (5) - is dus principieel voorbehouden voor 
de bankiers, wisselagenten of wisselagenten-correspondenten. Deze 
bepaling is genomen opdat het publiek slechts in betrekking zou 
zijn met beroepslui die, door hun eigen statuut, aan controle en 
tucht onderworpen zijn (6). Alleen bankiers, wisselagenten en wis
selagenten-correspontenten mogen dus handel drijven in effecten 
hetzij onder elkaar, hetzij wanneer ze kopen of verkopen aan hun 
clienteel (7); een der partijen ten minste moet een beroepstussen
persoon zijn (8). Wanneer, daarenboven, wisselagenten of wisselagenten
correspondenten (9) rechtstreekse overdrachten sluiten m.b.t. genoteerde 
effecten, dan geldt nag een bijzondere regeling : dit mag slechts aan 
hun loket gebeuren, en de levering van de titel moet geschieden op 
het ogenblik zelf waarop de inkoop of deverkoop gesloten wordt (10). 

(1) T1ENR1EN, Rev. prat. Soc., 1937, 26; Rev. prat. Soc., 1948, 261; - FREDER1CQ, 
Traite, II, nr 273 ; - VAN RYN, Principes, III, nr 1906. 

(2) Vgl. : Brussel, 9 juni 1936, Rev. prat. Soc., 1937, 20; - Cass., 8 december 1936, 
Rev. prat. Soc., 1937, 23. 

(3) Anal. art. 75, 2de lid, H.W. 
(4) In de Nederlandse tekst van de wet, verschenen in het B. Stbl. en in de Verz. 

Wetten en K.B. staat te lezen door en aan personen hetgeen de betekenis van het voor
schrift volledig wijzigt. Dat men evenwel of moet lezen i.p.v. en blijkt ten overvloede uit 
de Franse tekst en uit het verslag aan de Koning bij K.B. nr 70 van 30 november 1939 
dat art. 75 H.W. wijzigde. (Verz. Wetten en K.B., 1939, biz. 55or). 

(5) Verz. Wetten en K.B., 1939, biz. 55or. 
(6) Over de ratio legis van art. 75, § 2, H.W., zie ook: VANRYN, Principes, III, 

nr 1966; - DEcKMYN, o.c., biz. 109; - FREDERICQ, Traite, II, nr 272. 
(7) Verslag aan de Koning, Verz. Wetten en K.B., 1939, biz. 5501; - zie ook : 

P1RET, o.c., biz. 261-262. 
(8) Het commentaar bij DE PAGE, Traite, IV, nr 303 (,ne peuvent etre effectuees 

que par l'intermediaire d'un agent de change ou d'un banquier", cursief toegevoegd) is 
dubbelzinnig. 

(9) Deze regel geldt niet voor bankiers, zonder dat het verslag aan de Koning uit
legt waarom. Vgl.: VANRYN, Principes, III, nr 1968. 

(10) Art. 77 H.W. De borderellen betreffende deze verrichtingen moeten worden 
opgemaakt op dezelfde wijze als de borderellen die betrekking hebben op een ter beurs 
afgesloten verrichting, doch zij moeten daarenboven duidelijk zichtbaar melding maken 
van de datum en uur van de verrichting, alsmede van de omstandigheid dat ze buiten de 
beurs geschiedde. 
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9· Het verbod van rechtstreekse overdrachten tussen partijen 
waarvan niet ten rninste een hetzij bankier hetzij wisselagent of 
wisselagent-correspondent is, treedt niet in : 

a) voor overdrachten waarbij het gaat, voor eenzelfde waarde, 
om een werkelijk bedrag van ten minste soo.ooo F; zodanige ver
richtingen worden immers geacht uitsluitend te worden gedaan 
door particulieren of maatschappij{!n, waarvan ondersteld wordt 
dat zij genoegzaam op de hoogte van financiele aangelegenheden 
zijn (I); op te merken valt dat genoemd bedrag van soo.ooo F sedert 
I939 niet meer gewijzigd werd (2); 

b) voor toevallige overdrachten onder contractanten van wie 
geen enkel deze opera ties gewoonlijk verricht ; een particulier mag 
derhalve effecten verkopen aan een ander particulier, wanneer geen 
van heiden daarvan zijn gewone bedrijvigheid maakt ; een andere 
oplossing ware weinig praktisch geweest; immers, voor roerende 
goederen geldt het bezit als titel (art. 2279 B.W.); 

c) voor de uitgifte, door een vennootschap, van haar eigen titels (3). 
Als algemene opmerking geldt, ten slotte, dat de bepalingen 

van het Wetboek van Koophandel m.b.t. de rechtstreekse overdrach
ten van titels evenmin toepasselijk op de inkoop of verkoop van 
openbare fondsen van de Belgische Staat of door hem gewaarborgd, 
en andere gelijkgestelde effecten (4) wanneer de inkoop of de ver
koop wordt gedaan door de Staat, door het Fonds voor delging der 
staatsschuld, of door andere bij koninklijk besluit aan te duiden 
instellingen van openbaar belang. 

Gebrek aan naleving van de voorschriften terzake van recht
streekse overdracht van effecten wordt strafbaar gesteld door art. 
IOI H.W., en de wederrechtelijk verrichte overdrachten ZlJn van 
rechtwege nietig (s). 

IO. Op dinsdag 24 november I964 maakte de groep geleid 
door de Societe Generale bekend dat hij van de comrnittenten van 
de Banque Lambert rechtstreeks Ioo.ooo aandelen Sofina had aange
kocht tegen de eenheidsprijs van I 1.000 F (6). De betrokken recht-

(r) Verslag aan de Koning, Verz. Wetten en K.B., 1939, biz. 5501; - zie ook: VAN 
RYN, Principes, III, nr 1967; - PrRET, o.c., biz. 262; - FREDERICQ, Traite, II, nr 272. 

(2) Dit wordt ten andere betreurd door een werkgroep Beurs-Bank-Onderneming, 
waarvan het verslag afgedn.ikt werd in Echo de la Bourse, r december 1964, biz. 4· 

(3) Wordt met een uitgifte gelijkgesteld, althans t.a.v. de voorschriften van het 
H.W. inzake rechtstreekse overdrachten, de retrocessie, gedaan door de vennootschap 
of de persoon die vast, of met optie, al of een dee! van de uitgegeven titels opgenomen 
heeft, doch slechts binnen een beperkte termijn. Zie art. 75, § 2, 3de lid, H.W., en FRE
DERICQ, Traite, II, nr 272. 

(4) Zie de opsomming in art. 79 H.W. 
(5) Hrb. Brussel, 19 februari 1953, Rev. prat. Soc., 1954, 231; - zie ook : FREDERICQ, 

Traite, II, nr 268; - VAN RYN, Principes, III, nr 1970; - vgl. : Cass., 21 oktober 1942, 
Pas., 1942, I, 237; -DE PAGE, Traite, Complement t. I., biz. 43, voetnoot r; -DE PAGE, 
Traite, 3de uitg., 1964, nr 780 bis. 

( 6) Boven, nr 4· 
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streekse overdracht is ongetwijfeld geldig, althans uit het oogpunt 
van art. 7 5, 2 de lid, van het Wetboek van Koophandel, aangezien 
de verrichting, voor eenzelfde waarde (met name Sofina) om een 
werkelijk bedrag ging van wo.ooo x II.ooo F, of I~roo.ooo.ooo F, 
hetgeen merkelijk hager ligt dan de door de wet gestelde minimum
grens van 50o.ooo F (I). 

I I. Indien de Banque Lambert haar openbaar koopaanbod 
niet had ingetrokken, en met de eigenaars van Sofina aandelen con
tracten houdende rechtstreekse overdracht van de titels had gesloten, 
dan zou elk dezer overeenkomsten t.a.v. art. 75, 2de lid van het 
W etboek van Koophandel, eveneens gel dig geweest zijn, vermits ten 
minste een der partijen bij de overeenkomst - met name Banque 
Lambert zelf, die als commissionair in eigen naam optrad - een 
beroepstussenpersoon is, zoals vereist door het betrokken voorschrift. 

I2. M.b.t. de rechtstreekse overdrachten die tot stand kwamen 
tussen de groep geleid door de Societe Generale en elk der eigenaars 
van Sofina waarvan de titels werden aangekocht, is het vraagstuk 
minder eenvoudig. 

Verondersteld wordt dat de betrokken eigenaars van Sofina 
aandelen geen bank, wisselagent of wisselagent-correspondent wa
ren; anderzijds zijn noch de Societe Generale, noch de andere ven
nootschappen die aan het tegenvoorstel deelnamen, bankier, wissel
agent of wisselagent-correspondent. Aangezien · geen · van beide 
partijen bij elke overdracht een beroepstussenpersoon was, zoals 
vereist dpor art. 75, 2 de lid, van het Wetboek van Koophandel, 
client men te onderzoeken of voldaan werd aan de voorwaarden tot 
toepassing van een der uitzonderingen op het principieel verbod 
van rechtstreekse overdrachten (2). Hier kan evenmin een bevre
digend antwoord worden gevonden. Immers : 

- bij elke overdracht ging het niet, voor eenzelfde waarde, om 
een werkelijk bedrag van ten minste 500.000 F (3); 

- het gold geen toevallige overdracht onder contractanten 
van wie geen enkel deze opera ties gewoonlijk verricht ; ten minste 
een van de aanbiedende vennootschappen, met name Societe Gene
rale, heeft als voornaamste activiteit o.a. alle verrichtingen in ver
band met de uitgifte, de aankoop en de verkoop van effecten (4); 
men kan evenwel voorhouden - en dit argument lijkt sterk -

(1) Boven, nr 9· 
(2) Ibid. 
(3) lnclien evenwel de aanbiedende groep van een enkele aandeelhouder 44 Sofina 

aandelen of meer aangekocht had, dan zou, voor deze overdracht, voldaan zijn aan de 
betrokken voorwaarden, vermits: II.SOO F X 44 = so6.ooo F. Rekening gehouden met 
het verdelingspercentage van 28, x8z % dat door de aanbiedende groep werd toegepast 

, 44X100 
(hoven, nr 5) betekent d1t dat de betrokken aandeelhouder 

8 8 
= 156 aandelen 

2 ,I 2 

te koop zou moeten hebben aangeboden. 
(4) Zie: Kredietbank, Financiiile studies, 1963, blz. 49· 
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dat noch de betrokken groep, noch de vennootschappen die er dee! 
van uitmaakten, noch de eigenaars van Sofina aandelen, gewoonlijk 
rechtstreekse overdrachten, die het noodzakelijk gevolg van een take 
over bid zijn, verrichten, zodat aan de tekst van de wettelijke uit
zondering wordt voldaan : ,Dit verbod is echter niet toepasselijk 
. . . op toevallige cessies onder contractanten van wie geen enkel 
deze operaties gewoonlijk verricht" (I). 

- de verrichting was niet een uitgifte door een vennootschap 
van haar eigen titels. 

I 3. Vooraleer de gestelde vraag te kunnen beantwoorden, 
client men evenwel het volgende in overweging te nemen. 

Art. 75, 2 de lid, werd in het Wetboek van Koophandel inge
voerd in I939, d.w.z. op een ogenblik waar de techniek van de open
bare koopaanbiedingen van titels in de Belgische financiele wereld 
schier onbekend was(2). De wetgever wist derhalve niet dat het door 
hem ontworpen nieuw art. 75, zde lid, ooit te berde zou kunnen ge
bracht wordenm.b.t. een verrichting die hem toen niet voor ogen stand. 
Deze eerste reden is voldoende om zeer voorzichtig met art. 7 5, 
2 de lid, H.W. om te gaan wanneer sprake is van een take over bid. 
Daarbij komt nog - en dit is veel belangrijker - dat art. 75, 2 de 
lid, uitsluitend betrekking heeft op verrichtingen die normaal ter 
beurs zouden kunnen en moeten geschieden, ware het niet dat de par
tijen er de voorkeur aan geven rechtstreeks met mekaar te contrac
teren. Omtrent deze uitlegging van art. 75, 2 de lid, lijkt geen twijfel 
te kunnen bestaan. In I939 bestonden er inderdaad twee middelen 
om titels aan te kopen, met name ter beurs of door middel van een 
rechtstreekse overdracht. Welnu, de wetgever wenste uitdrukkelijk 
dat verhandelingen inzake titels ter beurs zelf zouden geschieden, 
teneinde het beleggend publiek te beschermen tegen de ,rampzalige 
bedrijvigheid ... van ondernemingen die niet aan controle of beroeps
tucht onderworpen zijn en die, onder voorwendsel van directe ces
sies onder bezwarenden titel, speculeerden op de onwetendheid 
van het publiek" (3). M.b.t. rechtstreekse overdrachten hadden 
zich inderdaad bepaalde misbruiken voorgedaan die Maurice Tien
rien in in I922 deden schrijven dat ,le contrat direct est dangereux 
pour les capitalistes" (4) en dat ,ce mode de proceder offre, au 
point de vue de !'interet public, certains dangers. I1 permet, grace 

(I) Cursief toegevoegd. Het staat vast dat geen enkei der betrokken partijen gewoonlijk 
aandelen verkoopt ten gevoige van een take over bid, en dat de gesioten overdrachten, 
om dezeifde reden, toevallig zijn. 

(2) K.B. nr 70 van 30 november 1939, B. Stbl., I december I939· 
(3) Versiag aan de Koning, Verz. Wetten en K.B., 1939, biz. ssor. 
(4) TIENRIEN, M., Les agents de change - La contre-partie - Le contrat direct, Brus

sei, 1922, biz. 43· 
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a une publicite restreinte, le placement de titres d'une valeur dou
teuse" ( 1). 

Om die reden was het, dat de wetgever wenste dat verhande
lingen inzake titels langs de beurs zouden omgaan, en dat recht
streekse overdrachten de uitzondering zouden worden. Men stand 
voor de keus : ter beurs verhandelen, of rechtstreeks een overeen
komst sluiten; het antwoord was : principieel moet de eigendoms
overdracht van een titel ter beurs geschieden. 

Art. 75, 2de lid, H.W. heeft dus wel degelijk betrekking op 
verhandelingen die ofwel ter beurs ofwel door middel van een recht
streekse overdracht kunnen geschieden. 

M.b.t. de overdrachten die geschieden ten gevolge van een 
openbaar koopaanbod staat de zaak echter geheel anders. Hier kan 
de verhandeling van de titels per definitie niet ter beurs geschieden, 
vermits het take over bid precies een techniek is die ertoe strekt de 
nadelen en andere risicos van een aankoop ter beurs te vermijden 
(2). Deze techniek is ten andere wettig : ze wordt volmondig erkend, 
en aan een controle door de Bankcommissie onderworpen, door 
art. 22 van de wet van 10 juni 1964 (3). Bij het take over bid bestaat 
geen keus, vermits de betrokken techniek inhoudt dat men niet 
ter beurs verhandelt. 

Men mag derhalve besluiten dat de ratio legis van art. 75, 2de 
lid, moet worden geacht afwezig te zijn wanneer, ten gevolge van 
een openbaar koopaanbod, titels het voorwerp worden van een 
rechtstreekse overdracht. 

14· Ten andere, men weet dat de wetgever van 1939 in hoofd
zaak de bedoeling had het beleggend publiek tegen misbruiken te 
beschermen. Welnu, in de huidige stand van de wetgeving, mag 
geen take over bid gemaakt worden zonder dat de Bankcommissie 
vijftien dagen op voorhand verwittigd werd en haar opmerkingen 
c.q. aan de betrokken ondernemingen heeft medegedeeld; de con
trole die de Bankcommissie uitoefent heeft o.a. betrekking op de 
aard van de zaak en de aan de effecten verbonden rechten (4) ; het 
strekt ertoe het publiek tegen dwaalsporen (5) te beschermen, en 
stemt dus volledig overeen met de bedoeling die de wetgever voor 
ogen stand toen hij art. 75, 2de lid, in het Wetboek van Koophandel 
invoerde. 

Ten slotte zal men laten opmerken dat het verslag aan de Koning 
bij K.B. nr 70 buiten twijfelt stelt dat het voorschrift van art. 75, 
2de lid, is genomen ,opdat het publiek slechts in betrekking zou 
zijn met beroepslui die, door hun eigen statuut, aan controle en 
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(r) o.c., blz. 48. 
(2) Vgl. boven, nr 2. 
(3) Zie verder, nr 36. 
(4) Art. 29 van het K.B. nr r8s van 9 juli 1935. Zie verder, nr 28. 
(s) ibid. 



tucht onderworpen zijn" (I). In dit verband, schreef het aanbod
prospectus, uitgegeven door de groep geleid door de Societe Gene
rale, voor dat de verkoopaanbiedingen dienden te geschieden door 
de bemiddeling van nader aangeduide loketbanken of van andere 
financiele instellingen en tussenpersonen. Oak hier werd dus vol
daan aan de wetswijziging van I939· 

lll. De opdracht van de Bankcommissie 

IS. In de onderhavige afdeling zullen achtereenvolgens worden 
besproken : de taak van de Bankcommissie ( § I) ; de rol van de 
Bankcommissie m.b.t. openbare uitgiften van titels (§ 2); de hou
ding van de Bankcommissie t.a.v. take over bids (§ 3); de wet van 
IO juni I964 (§ 4); de toepassing van de bestaande wetgeving op 
take over bids (§ s). 

§ 1. De taak van de Bankcommissie. 

16. Aan de Bankcommissie, een door het openbaar gezag 
opgericht zelfstandig organisme (2), worden belangrijke bevoegd
heden opgedragen m.b.t. de financiele activiteiten van particuliere 
ondernemingen (3). In de huidige stand (4) van de financiele wetge
ving (5) strekt haar opdracht zich uit tot de volgende gebieden : 

(r) Verz. Wetten en K.B., 1939, biz. ssor. 
(2) Dit zijn de woorden gebruikt in art. 3S van K.B. nr r8s van 9 juli I93S op de 

bankcontrole en het uitgifteregime voor titels en effecten, B. Stbl., ro juli I93S· Over 
het juridisch statuut van de Bankcommissie, zie oak : FREDERICQ, Traite, IX, nr 67; 
- Nov. Droit Bancaire, Tw. Commission Bancaire, nr r en volg. 

(3) De bevoegdheid van de Bankcommissie strekt zich niet uit tot de openbare 
financien. Vgl. : FREDERICQ, Traite, IX, nr 66. 

(4) Oorspronkelijk (d.w.z. op grand van het K.B. nr I8S van 9 juli I93S) was de 
Bankcommissie uitsluitend bevoegd m.b.t. de bankcontrole en de uitgifte van titels, doch 
naderhand werden haar andere bevoegdheden opgedragen. Deze uitbreiding toont aan 
welk vertrouwen de wetgever stelt in haar invloed op de sanering van de financiele acti
viteiten van particuliere ondernemingen. Vgl. :DEL MARMOL, C., La Commission Bancaire 
et le controle des emissions, Rev. Banque, I9SS, biz. 20. Krachtens een recent wetsontwerp 
m.b.t. het statuut en de functies van de vennootschapsrevisoren (Pari. Besch., Kamer, 
Zitting 1964-196S, Doc. 931, I2 januari I96S) zou de bevoegdheid van de Bankcommissie 
nog worden uitgebreid tot het toezicht van de vennootschapsrevisoren. 

(S) Benevens de hierna opgesomde wetteksten, bij de naleving waarvan de Bank
commissie client tussen te komen, behoren nog talrijke andere teksten tot de financiele 
wetgeving. Zie bv. : wet van 2S juni I930 betreffende de controle op de ondernemingen 
van levensverzekering, B. Stbl., r8 juli 1930; - K.B. nr 42 van IS december 1934 betref
fende de controle op de private spaarkassen en de ondernerningen die, zonder deposito
banken te zijn, gelddeposito's ontvangen, B. Stbl., r6 december 1934; - K.B. nr 43 van 
IS december I934 betreffende de controle op de kapitalisatieondernemingen, B. Stbl., 
I6 december I934;- K.B. nr 22S van 7 januari I936 tot reglementering van hypothecaire 
leningen en tot inrichting van de controle op de ondernemingen van hypothecaire lenin
gen, B. Stbl., 6-7 januari 1936 (erratum verschenen in B. Stbl., 26 januari I936); - K.B. 
nr 9 van IS oktober I934• B. Stbl., IS-I6 oktober 1934;- K.B. nr 84 van 30 januari 193s, 
B. Stbl., I februari I93S; - K.B. nr 178 van 20 juni 193s, B. Stbl., 23 juni I93S; 
- K.B., nr 70 van 30 november 1939, B. Stbl., 1 december 1939; -aile m.b.t. de regeling 
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I 0 controle van het bankwezen (I) ; 
2° controle van de openbare uitgiften van titels en effecten (2); 
3° controle van de gemeenschappelijke beleggingsfondsen (3); 
4 ° controle op de financieringsmaatschappijen waarop de wet 

van IO juni I964 toepasselijk is (4). 

§ 2. De Bankcommissie en de openbare uitgiften van titels (5). 

I7. In de verklaring van 29 maart I935 door de regering van 
Zeeland in de Kamers afgelegd, werd het voornemen afgekondigd 
niet alleen een bankcontrole in te voeren ( 6) maar oak een organisme 
op te richten dat ruime bevoegdheden zou ontvangen m.b.t. de 
gehele kredietpolitiek, inz. de kapitaalverplaatsingen en de factoren 
die een invloed uitoefenen op de rentevoet (7). Aldus kwam de 
Bankcommissie tot stand. Het verslag aan de Koning kenmerkt 
haar als een nieuw werktuig ter beschikking van de nationale econo
mie (8). 

De wetgever van I935 wist evenwel dat de bankcontrole een 
onvoldoende middel is om een invloed uit te oefenen op de rol van 
particuliere ondernemingen in de globale kredietpolitiek. Daarom 
heeft hij aan de Bankcommissie een geheel nieuwe rol toevertrouwd, 
met name "coordinatie van diegene onder de oproepingen tot het 
kre~iet en het gespaard vermogen welke onder de vorm van open-

van de openbare fondsen- en wisselbeurs en het beroep van wisselagent. Een codi.ficatie 
van deze verspreide teksten wordt thans in het vooruitzicht gesteld. Zie : Parl. Besch., 
Kamer, Zitting 1963-1964, nr 727/1, Wetsontwerp op het openbaar aantrekken van spaar
gelden, Memorie van Toelichting, biz. 12 (20 februari 1964). 

(1) Zie vooral : PoNLOT, D., Le statut legal des banques et le contr6le des emissions 
de titres et valeurs, Court St. Etienne, 1958; - FREDERICQ, Traite, IX, nr 35 en volg.; 
- VAN RYN, Principes, Ill, nr 1996 en volg.; - Zie ook : VAN MEERHAEGHE, M.A. G., 
Handboek van de economie, 4de uitg., Leiden, 1964, biz. r6r-r63. De bankcontrole werd 
ingericht door titel I (art. 1-25) van K.B. nr 185 van 9 juli 1935, B. Stbl., ro juli 1935. 

(2) Zie hierover, verder, nr r 7 en volg. 
(3) Zie : wet van 27 maart 1957, B. Stbl., 13 april 1957; - wet van 28 december 

1961, B. Stbl., r8 januari 1962. De voornaamste uitvoeringsbesluiten en door de Bank
commissie vastgestelde reglementen, zal men vinden bij : Baudhuin, F., o.c., biz. 169 en 
volg. Zie ook : VAN GERVEN, W., La forme juridique d'un investment trust en Belgique, en 
France et aux Pays-Bas, Rev. int. dr. camp., 1960, biz. 527 en volg.;- VERTENEUIL, J. H., Le 
statut legal et reglementaire des fonds communs de placement en Belgique, Rev. Banque, 1958, 
nr 5 en volg.; 1959, nr 2 en volg. 

(4) B. Stbl., 20 juni 1964. Voor een nadere bespreking, zie : ANSPACH, M., Com
mentaire de la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics a l'epargne, Ann. Not. Enr., 1964, 
210 en volg.; - SrLANCE, L., La loi du 10 juin 1964 relative aux appels publics a l'epargne, 
Rev. prat. Not., 1964, 233 en volg.; - SrLANCE, L., Wet van ro juni 1964 op het openbaar 
aantrekken van spaargelden, R. W., 1964-1965, 345 en volg. 

(5) Zie ook: PoNLOT, o.c., biz. 163 en volg.; -VANRYN, Principes, II, nr 1373 en 
volg.; - FREDERICQ, Traite, IV, nr 321 en volg.; Traite, IX, nr 68 en volg.; - FREDERICQ, 
L. enS., Handboek, I, nr 742 en volg.; -Nov. Droit Bancaire, Tw. Droit bancaire public, 
nr 34 en volg.;- LIMPENS, J., et VANDAMME, J., o.c., biz. 865-866. 
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(6) Zie dee! I (art. 1-25) van K.B. nr r85 van 9 juli 1935. 
(7) Zie : Verz. Wetten en K.B., 1935, biz. 2671. 
(8) o.c., blz. :z68 r. 



bare uitgiften van titels aan toonder geschieden" (1). Deze wijze 
van fmanciering- aldus het verslag aan de Koning (z) -is meteen 
krachtig en onmisbaar, ,maar haar kracht heeft dikwijls tot dwa
lingen en misbruiken aanleiding gegeven". 

18. De regeling die het K.B. nr 185 m.b.t. de openbare uit
giften van titels inhoudt, heeft een dubbele doelstelling (3). 

1° Enerzijds wordt ernaar gestreefd de kapitaalmarkt (4) even
wichtig te houden. Dit blijkt duidelijk uit art. 28 van het koninklijk 
besluit (5), en uit het verslag aan de Koning waar gewag wordt 
gemaakt van de mogelijkheid de emittenten ertoe te verplichten, 
bij hun oproep tot het gespaard vermogen, om zo te zeggen, om de 
beurt te treden (6). De tussenkomst van de Bankcommissie moet er 
in het bijzonder toe strekken dat, op het tijdstip van een openbare 
uitgifte, op de kapitaalmarkt geen mededinging met andere uitgiften 
zou geschieden, die een momenteel overmatig beroep op de beschik
bare kapitalen zou kunnen doen (7). 

2° Anderzijds wenste de wetgever het beleggend publiek te 
beschermen tegen de dwalingen en misbruiken die vaak gepaard 
gingen met openbare uitgiften van titels. Deze bekommernis komt 
niet tot uiting in het verslag aan de Koning, doch ze blijkt duidelijk 
uit de rechtspraak van de Bankcommissie en wordt terecht door 
de rechtsleer (8) als zeer belangrijk beschouwd. Op dit gebied mag 
het koninklijk besluit nr 185 worden beschouwd als een nuttige 
aanvulling (9) van de wetgeving op de handelsvennootschappen, 
waarin ook voorschriften zijn opgenomen betreffende de verplichting 
van de uitgave van een prospectus voorafgaandelijk aan de openbare 
uitgifte van aandelen en obligaties (10). 

Thans client nader te worden onderzocht hoe de Bankcommissie 
kennis krijgt van de openbare uitgiften, zodat ze haar zending kan 
vervullen, en welke maatregelen de Bankcommissie kan nemen 
om deze zending te vervullen. 

(1) o.c., biz. 2683. 
(2) Ibid. 
(3) Vgl. FREDERICQ, Traite, IX, nr 68; - VAN RYN, Principes, II, nr 1373. 
(4) Vgl. VAN MEERHAEGHE, M.A.G., o.c., biz. 158, die de kapitaalmarkt (marche 

financier, marche des capitaux) als volgt bepaalt : de markt waar vraag en aanbod van 
kapitalen op lange termijn tot uiting komt. Samen met de geldmarkt (waar vraag en aan
bod van kapitalen op korte termijn tot uiting komen) vormt hij de kredietmarkt. 

(5) Zie verder, nr 27. 
(6) Verz. Wetten en K.B., 1935, biz. 2683. 
(7) Ibid. 
(8) Vgl. DEL MARMOL, C., o.c.; - PoNLOT, o.c., biz. 196 en volg. 
(g) Aldus oak : PoNLOT, o.c., biz. 163. 
(10) Zie : art. 32-34, 36-40, 84-88, VENN. W. Voor een nadere bespreking van deze 

voorschriften, zie: VANRYN, Principes, I, nr 562 en volg.; en II, nr 1357 en volg.; 
- FREDERICQ, Traite, IV, nr 323 en volg.; V, nr 582 en volg.; - R.P.D.B., Tw. Societe 
anonyme, nr 393 en volg. ; nr 2084 en volg. 
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A. KENNISGEVING AAN DE BANKCOMMISSIE. 

I9. ,Al wie voornemens is - aldus luidt artikel 26, I ste lid, 
van K.B. nr I85, gewijzigd door art. 8, lid e), van K.B. nr 67 van 
30 november I939 (I) - hetzij actien, effecten of winstaandelen 
van vennootschappen, hetzij obligatien, openbaar tekoop te stellen, 
tekoop te bieden, of te verkopen, moet aan de Bankcommissie daar
van vijftien dagen op voorhand kennis geven"(2). 

Dit voorschrift, dat reeds aanleiding gegeven heeft tot een uit
gebreide uitlegging door de Bankcommissie zelf (3) werd door de 
wetgever nader ge1nterpreteerd in art; 22 van de meergenoemde 
wet van Io juni I964 op het openbaar aantrekken van spaargelden. 
De parlementaire bescheiden stellen buiten twijfel dat de wetgever 
wenste de draagwijdte van art. 26 van K.B. nr I85 nader te preci
seren, doch dat hij er de voorkeur aan gaf geen wijziging te brengen 
aan het betrokken voorschrift, en de nodige toelichtingen en aan
vullingen in de wet van IO juni I964 op te nemen (4). Art. 22 van deze 
wet client dan ook te worden beschouwd als een interpretatievoor
schrift; het vereenzelvigt zich dus met de verklaarde wet zodat 
handelingen, die verricht werden tussen het ogenblik dat de ge1nter
preteerde wet van kracht werd en dat waarop het interpretatief 
voorschrift in werking treedt, onder toepassing vallen van de inter
pretatieve wet (5). 

De huidige draagwijdte van art. 26 van K.B. nr I85, zoals 
verklaard en aangevuld door art. 22 van de wet van IO juni 1964, 
mage als volgt worden uiteengezet. 

(r) B. Stbl., I december 1939. 
(2) M.b.t. de wijze waarop deze kennisgeving moet geschieden en de samenstelling 

van het dossier dat aan de Bankcommissie client te worden overhandigd, zie : art. 27 van 
het K.B. nr r85. Voor de kennisgevingen bij de Bankcomrnissie in 1963, zie : Bankcom
missie, ]aarverslag 1963, biz. 99-roo. 

(3) Zie vooral : PoNLOT, o.c., biz. r63 en volg. Treffende uittreksels uit de verslagen 
van de Bankcommissie vindt men soms oak in Rev. Banque en Rev. prat. Soc. 

(4) Memorie van Toelichting, blz. 12., Pari. Besch., Kamer, 1963-1964, nr 
727/ I. 

(5) MAST, A., Overzicht van het Belgisch grondwettelijk recht, Gent, 1963, biz. I75-
De betrokken verklarende beschikkingen hebben dus principieel terugwerkende kracht, 
hetgeen aanzienlijke gevolgen zou kunnen hebben, aangezien gebrek aan naleving van 
de plicht tot kennisgeving, voorgeschreven door art. 26, strafbaar gesteld is door art. 42,. 
8° van K.B. nr 185. In de Memorie van Toelichting (o.c., biz. 12) meent de regering: 
echter dat deze principieel terugwerkende kracht geen enkele praktische w.eerslag zal hebben .. 
Op te merken valt oak dat indien art. 22 van de wet van ro juni 1964 grotendeels de recht
spraak van de Bankcomrnissie bevestigt, het art. 26 van K.B. nr 185 oak toepasselijk maakt 
op bepaalde handelingen (bv. openbare aanbiedingen tot aankoop) waarop de Bankcom
missie art. 26 helemaal niet toepasselijk achtte (verder, nr 31). M.b.t. bv. het openbaar 
koopaanbod kan art. 22 derhalve bezwaarlijk als een interpretatieve wet worden beschouwd . 
.,Het herstellen van een verzuim ... - schrijft evenwel Prof. MAsT (o.c., blz. 175)- is geen 
interpretatie van de ~et, maar een wijziging met terugwerkende kracht" (cursief toege
voegd). Zie oak de. opm'"rkingen Vf!n ; $1LANCE, L., R. W., 1964-1965, 353-354· 



I - TITELS W AAROP ART, 26 BE TREKKING HEEFT. 

20. Deze titels zijn : 
a) aandelen, effecten of winstaandelen die rechtstreeks of 

onrechtstreeks rechten vertegenwoordigen van vennoot in al de 
handelsvennootschappen of vennootschappen met handelsvorm ; 
deze omschrijving is breed genoeg om ook de toondercertificaten, 
uitgegeven ter vertegenwoordiging van, in het algemeen buiten
landse, nominatieve effecten erin te betrekken (I) ; 

b) obligaties, kasbons en andere effecten die een lening ver
tegenwoordigen, wie ook de ontlener ervan weze ; de openbare 
uitgifte is dus ook aan de controle van de Bankcommissie onder
worpen wanneer de ontlener geen vennootschap op aandelen is (2); 
de hoedanigheid, het juridisch statuut of de nationaliteit van de 
ontlener zijn irrelevant (3) ; het voorschrift is derhalve ook toe
passelijk op obligaties uitgegeven door internationale instellingen, 
zoals bv. de lnternationale Bank. 

21. Art. 26 is evenwel niet van toepassing op de uitgifte van 
de volgende titels : 

a) deelbewijzen in samenwerkende vennootschappen, erkend 
door de Nationale Raad voor de Cooperatie, krachtens art. 5 van de 
wet van 20 juli I955 (4); 

b) effecten van obligataire leningen uitgegeven door vereni
gingen zonder winstoogmerk. 

22. V66r de wetswijziging van I964 werd gewoonlijk aanvaard 
(5) dat art. 26 van het K.B. nr I85 slechts van toepassing was op de 
uitgifte van titels van vennootschappen op aandelen, en niet bv. 
van personenvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (6). 
De interpretatieve bepaling van art. 22 van de wet van IO juni I964 

stelt thans buiten twijfel dat wel degelijk bedoeld zijn de titels van 
al de handelsvennootschappen of vennootschappen met handelsvorm. 

(1) Memorie van Toelichting, biz. 12;- Bankcommissie, ]aarverslag 1963, biz. 101. 
Vgl. : BAUDHU1N, F., o.c., biz. 194-195. 

(2) Memorie van Toelichting, biz. 12. 
(3) Bankcommissie, ]aarverslag 1963, biz. 102. 
(4) B. Stbl., 10 augustus 1955. 
(5) Zie o.a. : V(AN) H(ouTTE), J., noot onder Brussel, 24 september 1962, Rev. 

prat. Soc., 1963, 85. En zie: VAN HouTTE, J., La sanction penale de !'interdiction d'ouvrir 
une souscription publique d des parts sociales d' une societe de personnes d responsabilite li
mitee, Rev. prat. Soc., 1963, 77; - vgl. : RoNsE, J., o.c., T.P.R., biz. 204-205, nr 162. 

(6) Art. 31 van het K.B. nr 185 bepaait evenwei dat: ,De Beigische handeisven
nootschappen of maatschappijen onder handeisvorm, die in het buitenland effecten open
baar doen tekoop stellen, te koop bieden of verkopen, zijn onderworpen aan de verplich
ting de in de art. 26 en 27 voorziene mededelingen te doen". Het is wei duidelijk dat dit 
Voorschrift niet aileen vennootschappen op aandelen betreft, zodat het · eigenaardig mag 
iijken dat vennootschappen die, in het buitenland, een openbare uitgifte deden wei daarvan 
kennis moesten geven aan de Bankcommissie, terwijl ze dit- tot de wet van 10 juni 1964-
niet dienden te doen wanneer de openbare uitgifte in Belgiii geschiedde. 
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2 - DEFINITIE VAN DE OPENBARE UITGIFTE. 

23. Noch. art. 26 van het K.B. nr r85, noch art. 22 van de wet 
van ro juni 1964 geven een bepaling van de openbare uitgifte, en 
men moet zich tevreden stellen met een niet-beperkende ( r) opsom
ming. 

De hiernavolgende handelingen worden door de wet geacht 
een openbare uitgifte te zijn (2) : 

r 0 het openbaar tekoop stellen van titels (3); 
2° het openbaar tekoop bieden van titels (4); 
3° het openbaar verkopen van titels (5); 
4° de oprichting of kapitaalsvermeerdering van een vennoot

schap door middel van openbare inschrijvingen waarvan sprake in 
art. 32 en 34, 2de lid, Venn. W. (6); 

5° de aanvraag om inschrijving in de officiele prijsnotering 
van een openbare fondsen- en wisselbeurs (7); 

6° de inschrijving in de bijkomende veilingen ter beurs (8); 
7° elk aanbod ter publieke intekening 
8° elke publieke omruiling; 
9° elk openbaar aanbod tot omruiling of tot aankoop (9); 

ro0 in het algemeen alle publieke uitgiften; deze zeer algemene 
aanduiding stelt buiten twijfel dat de voorgaande opsomming geens
zins beperl.cend_ is, -~11- -~at --~e- we!~e~~~ heeft will en aantonen dat de 

(r) Zie daarover verder in dit nurnrner. 
(2) Deze opsornrning betreft uitsluitend de toepassing van K.B. nr 185, en niet 

van de voorschriften van Venn. W. m.b.t. de publikatie van een prospectus voorafgaan
delijk aan de openbare uitgifte van aandelen en obligaties. 

{3) Voor een nadere omschrijving, zie :VAN RYN, Principes, II, nr 1360; - R.P. 
D.B., Tw. Societe anonyme, nr 394-395. 

(4) Ibid. 
(5) Ibid. 
{6) Over deze weinig gebruikte oprichtingswijze van een N.V., zie o.a. : VAN 

RYN, Principes, I, nr 484 en volg.; - FREDERICQ, Traite, IV, nr 306 en volg. 
(7) Geen hernieuwde kennisgeving aan de Bankcornrnissie wordt echter gevergd 

wanneer deze formaliteit reeds werd vervuld binnen drie maanden voor de aanvraag om 
opneming in de officiele prijsnotering {art. 26, tweede lid, in fine). M.b.t. de gelijkstelling 
van een zodanige aanvraag met een openbare uitgifte, zie ook: PoNLOT, o.c., blz. 174-175;
FREDERICQ, LenS., Handboek, I, nr 746;- Bankcommissie, Jaarverslag 1961, biz. 119-120. 

Een gunstig advies van de Bankcommissie laat de bevoegdheden van het Noterings
comite onverlet. Dit cornite mag steeds de inschrijving weigeren. 

{8) Dit bekrachtigt de rechtspraak van de Bankcomrnissie. Vgl. : Memorie van 
Toelichting, o.c., biz. 13. Zie in dezelfde zin: PoNLOT, o.c., biz. 177-178; - BAUDHUIN, 
F., o.c., biz. 193-194. 

In de beurs te Brussel bestaan er twee soorten openbare veilingen : {i) de maandelijkse 
openbare veilingen van waarden die door middel van hun nurnrner worden geindividu
aliseerd, en {ii) de bijkomende veilingen, dagelijks voor bepaalde buitenlandse titels, 
driemaal per week voor Belgische titels. ,Les valeurs admises aux ventes publiques sup
plementaires - schrijft VANRYN, Principes, III, nr 1890 - ,font !'objet d'une cotation 
officieuse publiee en meme temps que la cote officielle. C'est l'antichambre de !'admission 
d Ia cote officielle" {cursief toegevoegd). Een gelijkstelling daarvan met een openbare 
uitgifte lijkt dus gerechtvaardigd. 

(9) Zie verder, nr 30 en volg. 



rechtsvorm van de publieke uitgifte niet m aanmerking client te 
worden genomen (I). 

De Bankcommissie beschikt derhalve over een ruim apprecia
tievermogen om te oordelen of een bepaalde handeling al dan niet 
een publieke uitgifte is (2). 

24. Art. 26 is niet toepasselijk op de volgende handelingen : 
1° de openbare verkopingen van titels, bedoeld in art. 39 en 

88 Ven. W., d.w.z. de in rechten bevolen openbare verkopingen 
van aandelen, titels, winstaandelen en obligaties, en de openbare 
verkopingen die op vaste tijden door de Beurscommissies worden 
gehouden (3) ; 

2° andere openbare verkopingen ingericht in de lokalen van 
de handelsbeurzen; dit zal bv. bet geval zijn van de publieke ver
kopingen door deurwaarder, krachtens statuten van handelsven
nootschappen, van effecten waarvan bet bedrag, alhoewel opge
vraagd, niet volledig werd volstort (4). 

25. Openbaar. Zowel art. 26 van K.B. nr 185, als art. 22 van 
de wet van 10 juni 1964 gebruiken ten overvloede bet woord open
baar, doch dit wordt nergens nader bepaald. Dit verzuim is opzette
lijk. Tijdens de parlementaire bespreking van de wet van 10 juni 
1964 verklaarde de Minister van Financien inderdaad dat bet nood
zakelijk is de gerechtelijke en bestuursoverheden, die belast zijn 
met de toepassing van de financiele wetgeving, niet in te sluiten 
in bepalingen die aile door de wet bedoelde verrichtingen zeker 
niet zullen dekken (5). Hij somde enkele elementen op, waarvan 
bet openbaar karakter van een uitgifte afhankelijk kan zijn, zoals 
bv. : bet aantal personen tot wie de uitgifte gericht is, bet aantal 
van hen die erop antwoorden, bet al dan niet aanwezig zijn van 
nauwe betrekkingen tussen deze personen en hij die tot de uitgifte 

(1) Memorie van Toelichting, o.c., biz. 12. 
(z) Een overtreding van art. 26 is strafbaar gesteld door art. 42, 8°, van K.B. nr 

185. De vraag is of de strafrechter de uitnodiging van de wetgever zal aanvaarden om de 
nieuwe draagwijdte van art. 26 ruim uit te leggen. Zal hij zich niet eerder gebonden achten 
door de opsomming der handelingen die in art. 26 van K.B. nr 185 en in art. 22 van de 
wet van 10 juni 1964 nauwkeurig aangeduid worden? 

(3) M.b.t. de maandelijkse openbare veilingen ingericht door de beurs te Brussel, 
zie vorige biz., voetnoot (8). 

Betreffende in rechten bevolen openbare verkopingen, zie : R.P.D.B., Tw. Societe ano
nyme, nr 416. De door deze vrijstelling bedoelde openbare verkopingen geschieden onder 
voorwaarden die voldoende waarborgen van regelmatigheid en zekerheid bieden : FREDERICQ 
Traite, IX, nr 69. Voor een nader onderzoek van deze openbare verkopingen, zie ook : 
PoNLOT, o.c., biz. 176-178;- VANRYN, Principes, III, nr 18go;- FREDER1CQ, Traite, II, 
nr 297; - R.P.D.B., Tw. Societe anonyme, nr 414-416. 

(4) Memorie van Toelichting, o.c., biz. 12. 
(5) Par!. Hand., Senaat, Vergadering van 21 mei 1964, biz. 1369. 
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overgaat, het bestaan, de omvang en de modaliteiten van de publi
citeit die deze verrichtingen eventueel omringt, enz. (r). 

Bondig uitgedrukt, mag men zeggen dat een uitgifte openbaar 
is, wanneer ze tot gelijk wie gericht is (2). 

B. MAATREGELEN DIE DE BANKCOMMISSIE KAN TREFFEN. 

26. De Bankcommissie - aldus het verslag aan de Koning 
bij K.B. nr r85 (3) - heeft generlei bevoegdheid om een verrichting 
te verbieden. Zij mag slechts raad geven, aanbevelen, soms de uit
voering verdagen of beperken. 

Met name heeft de Bankcommissie m.b.t. de controle van open
bare uitgiften rninder bevoegdheden ontvangen dan betreffende 
de bankcontrole (4), en beschikt ze over een beperkter appreciatie
vermogen dan de Noteringscomites die dienen te beslissen over de 
inschrijving van een titel op de officiele beursnotering (s). 

De Bankcommissie spreekt zich in het bijzonder nooit uit over 
de grand van de zaken, en haar nihil obstat tot het verwezenlijken 
van een bepaalde openbare uitgifte is geenszins een waarborg voor 
de deugdelijkheid van de uitgegeven titels ( 6). 

27. Acht de Bankcommissie dat een openbare uitgifte waarvan 
ze kennis krijgt de kapitaalmarkt kan ontwrichten (de nature a dese
quilibrer le marche des capitaux) (7), dan kan zij, krachtens art. 28 
van het K.B. nr r85, de volgende maatregelen nemen: 

- zij mag aanbevelingen richten aan de betrokkenen m.b.t. 
de verrnindering of de verdeling over een zekere tijd van de uit-

(1) De volledige tekst van dit uittreksel uit de tussenkomst van de Minister van 
Financien, zal men vinden bij : 81LANCE, L., o.c., R. W., 1964-65, 349; - Bankcommissie, 
]aarverslag 1963, blz. 103-104. 

(2) Par!. Besch., Senaat, Zitting 1963-1964, Verslag namens de commissie voor 
de Financien uitgebracht door de h. VAN HoUTTE, nr 227, blz. 4, blz. 14 (13 mei 1964). 
Zie ook: VANRYN, Principes, II, nr 1361. 

M.b.t. de betekenis van de uitdrukking openbaar in de voorschriften van Venn. W. be
treffende de publikatie van een prospectus voorafgaandelijk aan de openbare uitgifte van 
aandelen en obligaties, zie : RESTEAU, CH., Commentaire legislatif de la loi du 25 mai 1913, 
Brussel, 1913, biz. 251-252, blz. 254-255; blz. 255-257. 

(3) Verz. Wetten en K.B., 1935, biz. 2683. 
(4) Vgl. VAN RYN, Principes, III, nr 1997. 
(5) Vgl. VANRYN, Principes, III, nr 188o. 
(6) Vgl. VAN RYN, Principes, II, nr 1379; - FREDER1CQ, Traite, IX, nr 68; - PaN

LOT, o.c., blz. 164; - Nov., Droit bancaire, Tw. Droit bancaire public, nr 43· Zie ook: 
Pari. Besch., Kamer, Zitting 1963-1964, Verslag namens de commissie voor Financien 
uitgebracht door de heer F1MMERS, nr 727/3, blz. 8 (12 maart 1964). 

Teneinde verkeerde voorstellingen zo mogelijk te vermijden bepaalt art. 30 van K.B. 
nr 185 dan ook dat generlei melding van de tussenkomst van de Bankcommissie, onder 
welke vorm ook, mag worden gedaan in de publiciteit of in de bescheiden m.b.t. de open
bare uitgiften. 

(7) Over de betekenis van deze uitdrukking, zie vooral : PoNLOT, o.c., blz. 186 en 
volg.; - VAN RYN, Principes, II, nr 1381; - Bankcommissie, ]aarverslag 1962, blz. 92. 



gifte (1); ze kan o.a. de betrokkenen uitnodigen om de beurt te 
treden (z) of de modaliteiten van de uitgifte te wijzigen (3); 

- bij gebrek aan een minnelijke schikking, mag zij, door middel 
van een gemotiveerde beslissing, de openbare uitgifte gedurende 
een termijn van ten hoogste drie maanden verbieden (4); 

- zij mag voornoemde beslissing openbaar maken. 

28. Oordeelt de Bankcommissie dat een openbare uitgifte 
waarvan ze kennis krijgt geschiedt onder omstandigheden waarbij 
de inschrijvers op een dwaalspoor kunnen worden gebracht omtrent 
de aard van de zaak (5) of omtrent de aan de effecten verbonden 
rechten (6) dan bepaalt art. 29 van K.B. nr 185 dat ze daarvan on
middellijk kennis moet geven aan de betrokkenen (7). Houden 
dezen met de kennisgeving geen rekening, dan mag de Bankcom
missie door middel van een gemotiveerde beslissing de openbare 
uitgifte gedurende ten hoogste drie maanden verbieden. Ze mag 
ook deze beslissing openbaar maken. 

Ten slotte mag ze, krachtens art. 32 van het K.B. nr 185, de 
Minister van Financien verzoeken aan de Noteringscomites der 
openbare fondsen- en wisselbeurzen te verbieden de titels die, in 
strijd met het advies van de Commissie, het voorwerp werden van 
een openbare uitgifte, in de prijsnotering op te nemen (8). 

29. Uit hetgeen voorafgaat blijkt dat de Bankcommissie m.b.t. 
de controle van de openbare uitgiften van titels, niet over zeer uit
gebreide bevoegdheden beschikt. Sinds haar ontstaan heeft ze even
wei een daadwerkelijke invloed gehad, niet aileen op de evenwichtige 
functionering van de kapitaalmarkt, maar ook op de interne werking 
van de vennootschappen. Beter nog : ze heeft kunnen bekomen 
dat het pretoriaans recht (9) dat ze ontwikkelt op een ware consensus 

(r) M.b.t. de juridische aard van deze aanbeveiingen, zie ook : Rb. Brussei, 28 
juni 1953, ]. T. 1956, 71. 

(2) Boven, nr r8. 
(3) Voor een voorbeeid m.b.t. de wijziging van een rentevoet, zie : PoNLOT, o.c., 

biz. rgo. 
(4) Een zodanige beslissing zou- aidus VAN RYN, Principes, II, nr 1384 - in voor

komend gevai vatbaar kunnen zijn voor een beroep tot nietigverkiaring bij de Raad van 
State. Het lijkt echter niet dat deze zich reeds over deze aangelegenheid heeft uitgesproken. 

(5) Deze uitdrukking wordt op uiteenlopende wijze uitgeiegd door : (i) FREDERICQ, 
Traite, IX, nr 74, en (ii) VANRYN, Principes. II, nr 1382;- PoNLOT, o.c., biz. 253. 

(6) O.a. het stemrecht, de rechten bij de winstverdeiing: FREDERICQ, Traite, 
IX, nr 74· M.b.t. het belangrijk vraagstuk van het voorkeurrecht der oude aandeeihouders, 
zie : PoNLOT, o.c., biz. 201 en volg.; -VAN RYN, Principes, II, nr 1380; - RoNSE, J., o.c., 
T.P.R., 1964, blz. 132, nr 134. En zie de hiernavoigende versiagen van de Bankcommis
sie : 1959-I96o, biz. II9; 1960, biz. 102; rg6r, biz. 126; 1963, biz. ro6. 

(7) Ze kan deze vragen het pubiiek nader in te lichten zodat het zich een vollediger 
beeld kan vormen: FREDERICQ, Traite, IX, nr 74; - PoNLOT, o.c., biz. 197. 

(8) Dit is welteverstaan een uiterst efficient drukkingsmiddei (waarvan alsnog 
geen gebruik werd gemaakt). 

(9) Vgl. VANRYN, Principes, II, nr 1373. 
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van de betrokken kringen berust. Deze gunstige invloed is te wijten, 
enerzijds aan het hoog niveau van haar leden en personeel (1) en 
anderzijds aan de statutaire autonomie waarover ze beschikt (2) 
en die ze zorgvuldig handhaaft. 

§ 3· De houding van de Bankcommissie t.a.v. "take over bids". 

30. De uitdrukkelijke uitbreiding van het toepassingsgebied 
van art. 26 van K.B. nr 185 tot take over bids geschiedde slechts 
door de wet van 10 juni 1964. Doch v66r het inwerkingtreden van 
deze wet had de Bankcommissie reeds, in haar verslagen over de 
jaren 1958-1959 (3), 1959-1960 (4) en 1961 (5), een standpunt in
genomen t.a.v. het openbaar aanbod tot aankoop of tot omruiling 
van effecten. 

De Bankcommissie maakt een onderscheid tussen een aanbod 
tot aankoop van titels, en een aanbod tot omruiling van titels. 

3 I. Het openbaar koopaanbod van titels (geld tegen titels) valt 
niet onder toepassing van art. 26 van K.B. nr 185. De Bankcom
missie acht inderdaad dat zodanige aanbiedingen niet kunnen wor
den gelijkgesteld met een der in het betrokken voorschrift voorziene 
vormen van verkoop of uitgifte. ,Op basis van de huidige teksten 
- aldus de Bankcommissie in haar verslag over de jaren 1958-1959 
(6} - l<.urinen deze verrichtingeri dan oak aan geen enkele controle 
worden onderworpen' '. 

Dit belet evenwel niet dat de Bankcommissie in 1961 de ge
legenheid had om, blijkbaar voor de eerste maal, en zij het dan op 
een indirecte wijze, een positieve invloed uit te oefenen op een 
openbaar koopaanbod van aandelen aan toonder. (7). De Commis
sie werd inderdaad door een bank, optredend als mandataris van 
een vennootschap van Engels recht, op de hoogte gebracht van de 
bedoeling van die vennootschap de controle te verwerven over een 
naamloze vennootschap van Belgisch recht, door - in overleg met 
de raad van beheer van deze laatste - een aanbod te doen tot over
koop van aile aandelen van deze vennootschap, tegen een prijs die, 
vastgesteld na expertise, lichtjes hager lag dan de beurskoers van 
het effect op dat ogenblik. Bij gebrek aan een mogelijke toepassing 
van K.B. nr 185 op deze verrichting heeft de Bankcommissie aan
bevolen dat de beginselen, die in het land van herkomst van de bie-

(1) VANRYN, ibid.; -VAN RYN, Principes, III, nr 1998. Aldus oak: SrLANCE, 
L., o.c., R.W., 1964-65, 354; - Verslag FIMMERS, o.c., blz. 21. 

(2) VANRYN, Principes, II, nr I373· 
(3) Blz. 96-99. 
(4) Blz. II5-II7. 
(s) Blz. rzz. 
(6) Blz. 98. 
(7) Bankcornmissie, ]aarverslag 1961, blz. 122. 
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dende vennootschap gelden (1), in de mate van het mogelijke, bij 
deze verrichting zouden worden nagekomen. 

32. Wordt integendeel een openbaar aanbod tot omruiling (titels 
tegen titels) (2) gemaakt, dan acht de Bankcommissie dat titel II 
van het K.B. nr 185 van toepassing is, hoewel deze verrichting niet 
uitdrukkelijk vermeld is in art. 26. 

Dit standpunt rechtvaardigt de Bankcommissie als volgt (3) : 
ruil en verkoop zijn zeer nauw aan elkaar verwante contracten (4); 
origo emendi vendique a permutationibus coepit (5). 

Een openbaar aanbod van titels van een vennootschap in ruil 
voor andere titels is, zonder enige twijfel - aldus de Bankcom
missie (6) een vorm van openbare uitgifte van titels. 

33· Ten einde het onderscheid tussen openbaar koopaanbod 
en openbaar aanbod tot omruiling duidelijker te doen uitkomen 
mogen twee voorbeelden worden aangehaald. 

A. A maakt een openbaar aanbod tot aankoop van de titels van 
vennootschap B. Voor die titels zal hij een bepaalde prijs betalen 
Men kan bezwaarlijk voorhouden dat deze verrichting (een aankoop) 
met een openbare uitgifte client te worden gelijkgesteld. 

(r) Voor een overzicht van het Engels recht terzake, zie bv. : GowER, L.C.B., 
The principles of modern company law, 2de uitg., London, 1957, biz. 488 en volg., biz. 
561-562; - ScHMITTHOFF, C.M., and CuRRY, T.P.E., Palmer's company law, 20ste uitg., 
London, 1959, biz. 688 en volg. Over de recente werkzaamheden van het Jenkins Com
mittee, zie bv. PENNINGTON, R.R., The report of the Company Law Committee, Modern 
Law Review, 1962, 703 en volg. Deze overzichten zijn echter onvolledig in zover daarin 
niet wordt vermeld dat, krachtens een aanbeveling van een gemengde commissie (samen
gesteld uit de vertegenwoordigers van de particuliere sector en van het openbaar gezag), 
een take over bid eerst ter kennis moet worden gebracht van de beheerraad van de vennoot
schap wier titels men wenst openbaar aan te kopen; aan de beheerraad moet een terrnijn 
van drie dagen worden gelaten om m.b.t. het aanbod een standpunt in te nemen, dat dan 
aan de aandeelhouders wordt medegedeeld. Voor een gedetailleerde uiteenzetting van de 
Engelse wetgeving terzake, zie : WEINBERG, M. A., Take-overs and amalgamations, 
London, 1963. 

(2) Enkele jaren geleden (einde 1961) greep in Engeland. een spectaculair share
exchange bid plaats. Imperial Chemical Industries wenste te fusioneren met Courtauls 
Ltd, en hood de aandeelhouders. van deze laatste vennootschap aan hun aandelen, die 
tegen een !age koers genoteerd waren, tegen een hoge prijs te kopen. I.C.I. hood vijf aan
delen I.C.I. aan (53 s.) voor 4 aandelen Courtauls (40 s). In The Observer van 24 december 
1961, biz. 3, kon men aldus lezen: .,Courtaulds at 40 s. allow you to buy I.C.I. at 53 s.". 
I.C.I. hood tevens converteerbare obligaties aan. Ten gevolge van tegenvoorstellen van 
de beheerraad van Courtaulds, kon de verrichting niet tot het gewenste einde worden 
gebracht, doch tot slot van rekening bezat I. C. I. tach 38% van de aandelen van Courtaulds. 

(3) ]aarverslag 1958-1959. biz. 98; - FREDERICQ, L. en S., Handboek, I, nr 743· 
(4) Vgl. : DE PAGE, Traite, IV, nr 474 : "Dans le fond Ia vente est un echange, 

mais avec cette particularite qu'une des chases echangees est Ia monnaie" ; - DEKKERS, 
Handboek, II, nr 941 : .,Ruil staat dicht bij koop. Historisch gezien is koop uit ruil ont
staan, bij het uitvinden van de munt. Economisch gezien blijft koop een ruil, met dien 
verstande dat een der prestaties in geld moet bestaan (prijs)". Vgl. : art. 1707 B.W. 

(5) Geciteerd in R.P.D.B., Tw. Vente, nr 1 (aanhaling van : Dig. 18, I, De con
trahenda emptione, I, pr.). 

(6) ]aarverslag 1958-1959. biz. 98. 
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B. A maakt een openbaar aanbod tot omruiling van de titels 
van vennootschap B, tegen titels van een vennootschap C die onder 
zijn controle staat. A zal dus titels van C uitgeven om de titels van 
B te bekomen. Welnu, de Bankcommissie beschouwt terecht dat 
er geen reden bestaat om deze uitgifte - althans wanneer ze open
baar is, in de betekenis van art. 26 van K.B. nr 185 (1), - van de 
titels van C te onttrekken aan de toepassing van K.B. nr 185. Ze 
oordeelt bijgevolg dat art. 26 van dit koninklijk besluit, waaraan 
- verklaart ze (2) - aile vormen van beroep op de kapitaalmarkt 
onderworpen zijn, ook op deze soort verrichtingen toepasselijk is. 

M.b.t. het openbaar aanbod van buitenlandse waarden in ruil 
voor Belgische titels (3), heeft de Minister van Financien, na over
leg met de Bankcommissie, geoordeeld dat art. 108 van het wet
hoek van Koophandel, dat voorschrijft dat elke uitgifte in Belgie 
van buitenlandse waarden aan zijn toelating onderworpen is, hierop 
in voorkomend geval zou dienen te worden toegepast (4). 

34· In de praktijk kunnen openbare aanbiedingen tot omrui
ling van titels diverse vormen aannemen, zoals blijkt uit het hierna
volgend uittreksel uit het verslag van de Bankcommissie over de 
jaren 1959-1960 (5) : 

,Een vennootschap die aanzienlijke belangen bezit in onder
nemingen voor productie en verdeling van electriciteit verhoogde 
haar kapitaal en bood de nieuwe aandelen ter intekening aan de 
aandeelhouders van een andere, in dezelfde industruele sector ge
specialiseerde, vennootschap. Deze dienden hun inschrijvingen af 
te lassen door de inbreng van aandelen in laatstgenoemde vennoot
schap. Het was de bedoeling van de verrichting de activiteiten van 
de twee vennootschappen te hergroeperen overeenkomstig een 
programma dat in gemeenschappelijk overleg door de !eiders van 
beide ondernemingen was opgesteld. De aandelenruil moest de 
vennootschap van wie het aanbod uitging toelaten in de tweede 
vennootschap een overheersend belang - in principe de quasi
totaliteit van het kapitaal - op te nemen, vermits de aandeelhouders 
van deze laatste hun participaties omruilden tegen aandelen van 
haar eigen kapitaal... De vennootschap die de omwisseling voor
stelde, besliste haar kapitaal te verhogen en gelastte haar raad van 
beheer de nieuwe effecten ter intekening aan te bieden aan de aan
deelhouders van de vennootschap waarvan ze de Ieiding wenste 
over te nemen. Vermits onmogelijk op voorhand kon worden uitge-

(1) Boven, nr 25. 
(2) faarverslag 1958-1959, biz. 98-99. 
(3) Waarbij het niet van belang is of de ruilaanbiedingen uitgaan van buiten

landers of van landgenoten. 
(4) Jaarverslag 1958-1959. biz. 99· 
(5) Biz. 115-117. Vgl. : Rev. prat. Soc., 1961, biz. 55 en volg. 
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maakt in welke mate op het ruilaanbod zou worden ingegaan., werd 
voor de kapitaalverhoging geen vast bedrag voorzien en beperkte 
de vergadering er zich toe enkel een minimum en een maximum 
te bepalen. Vervolgens stelde een vergadering van intekenaars de 
definitieve verwezenlijking van de verrichting en het effectieve 
bedrag van de kapitaalverhoging vast ... ". 

35· Toen de Bankcommissie haar standpunt m.b.t. take over 
bids bekend maakte, voegde ze hieraan toe dat, moesten de bestaande 
wetsbeschikkingen ontoereikend blijken voor de uitoefening van 
de controle, dan zou aan het Parlement een passende wijziging 
aan de vigerende wetten en besluiten worden voorgelegd (1). 

§ 4· De wet van 10 juni 1964 (2). 

36. Art. 22 van de wet van 10 juni 1964 stelt thans openbare 
aanbiedingen tot aankoop of tot omruiling van titels gelijk met open
bare uitgiften, zodat de Bankcommissie bevoegd is om, ook op dit 
gebied, raad te geven, aanbevelingen te doen, soms de uitvoering 
van de verrichting te verdagen of te beperken. 

De wet van 10 juni 1964 richt in hoofdzaak een controle in 
van de ,natuurlijke en rechtspersonen ... die, in welke vorm en 
kwalificatie ook, van het publiek fondsen ontvangen terugbetaal
baar op termijnen of mits opzeggingen van meer dan zes maand, 
of die het publiek solliciteren met het oog op het ontvangen van 
dergelijke fondsen" (3). De wetgever heeft evenwel van deze wet 
gebruik gemaakt om de bevoegdheid van de Bankcommissie uit 
te breiden door middel van een interpretatieve wetsbepaling, die 
sommige beschikkingen nader preciseert waarvan de draagwijdte 
aanleiding gegeven had tot betwistingen (4). Tijdens de parlemen
taire bespreking verklaarde senator Van Boutte ten andere dat 
sommige dezer preciseringen verbeteringen zijn, waaronder enkele 
zeer belangrijke (5). Deze verklarende beschikkingen hebben terug
werkende kracht, hetgeen in beginsel geen bezwaren moet doen 
rijzen, indien ze niets meer zijn dan een bevestiging van de recht
spraak van de Bankcommissie. Waar art. 22 van de wet van 10 
juni 1964 derhalve openbare aanbiedingen tot omruiling van titels 
gelijkstelt met openbare uitgiften, dan is dit niets anders dan een 
bekrachtiging van de bestaande rechtspraak (6). 

(r) ]aarverslag I958-1959, biz. 99· 
(2) Over deze wet zie oak boven, voetnoot (4) bij nr r6. 
(3) Art. r van de wet van ro juni 1964. 
(4) Memorie van Toelichting, o.c., biz. 3· 
(5) Versiag VAN HouTTE, o.c., biz. 3;- Pari. Hand., Senaat, o.c., biz. 1368. 
(6) Vgl. boven, nr 32. 
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M.b.t. openbare koopaanbiedingen had de Bankcommissie 
evenwel uitdrukkelijk verklaard (1) dat ze niet onder toepassing 
van art. 26 van K.B. nr 185 vallen, zodat art. 22 van de wet van 
10 juni 1964 in dit geval meer een verbetering van de bestaande 
wetgeving is, dan een verklaring daarvan. 

Weliswaar is de wetgever, die wenst een bepaalde tekst nader 
te preciseren, niet gebonden door de rechtspraak van de instelling 
waaraan hij de opdracht heeft toevertrouwd het betrokken voor
schrift toe te passen, doch het ware wellicht, uit een oogpunt van 
wetgevende techniek, meer verantwoord geweest de uitbreiding 
van de controleopdracht der Bankcommissie (2) op een minder 
dubbelzinnige wijze te grondvesten (3). 

37· Terloops zij nog aangestipt dat de openbare aanbiedingen 
tot aankoop niet waren vermeld in het oorspronkelijk wetsontwerp 
door de regering ingediend (4). Art. 22 van het antwerp vermeldde 
wei het publiek aanbod tot omruiling doch niet het publiek aanbod 
tot aankoop, en de memorie van toelichting repte met geen woord 
noch over het ene noch over het andere. De bijvoeging van de woor
den of tot aankoop geschiedde door de commissie Voor financien 
van de Kamer (5), zonder dat hierover in het zeer voortreffelijk 
verslag van volksvertegenwoordiger Fimmers enige verantwoor
ding wordt verstrekt. 

38: Sinds de inwerkingtreding van de. weCvari IO juni 1964, 
d.w.z. sinds 30 juni 1964 (6) zijn derhalve take over bids, en dus 
ook het openbaar koopaanbod van aandelen aan toonder, onder
worpen aan een controle door de Bankcommissie. Ten einde deze 
in de gelegenheid te stellen de controle uit te oefenen, dienen de
genen die voornemens zijn een zodanig openbaar aanbod te doen, 
daarvan ten minste vijftien dagen op voorhand kennis te geven aan 
de Bankcommissie. In het besproken geval rustte deze verplichting, 
in het eerste geval, op de Banque Lambert die voor rekening van 
derden doch in eigen naam optrad, en, in het tweede geval, op de 
vennootschappen die samen het tegenvoorstel deden. 

§ 5· De toepassing van de bestaande wetgeving op ,.take over 
bids". 

39· Het onderwerpen aan de controle van de Bankcommissie 
van de openbare aanbiedingen tot aankoop van aandelen aan toonder 

(1) Vgl. boven, nr 31. 
(2) In haar verslag over het jaar 1963, blz. 102, geeft de Bankcornmissie zelf toe 

dat haar opdracht wordt uitgebreid tot de controle van de openbare aanbiedingen tot 
aankoop. 

(3) Vgl. : S1LANCE, L., o.c., R. W., 1964-65, 354· 
(4) Parl. Besch., Kamer, Zitting 1963-1964, nr 727/1, 20 februari 1964. 
(5) Verslag FrMMERS, o.c., blz. 14. 
(6) Art. 23, wet van ro juni 1964. 



stelt in de praktijk enkele niet onbelangrijke problemen, in ver
band waarmede de Bankcommissie zonder twijfel een standpunt 
zal dienen in te nemen. Slechts de meest opvallende vraagstukken 
worden hierna aangesneden. 

A. DE TOEPASSING VAN ART. 27 VAN K.B. NR 185 OP "TAKE OVER BIDS". 

40. Art. 27 van K.B. nr 185 verplicht diegenen die voornemens 
zijn een openbare uitgifte van titels - dus oak : een openbaar koop
aanbod van aandelen aan toonder (1) - te doen, bij de kennisgeving 
die krachtens art. 26 moet geschieden, een omstandig dossier te 
voegen dat talrijke gegevens moet inhouden m.b.t. de vennootschap 
die de openbare uitgifte - en gelijkgestelde handelingen - doet. 
Een eerste vraag die in dit verband oprijst is de volgende : moeten, 
wanneer de kennisgever voornemens is een take over bid te doen, 
deze gegevens betrekking hebben op de aanbiedende vennootschap 
dan wel op de vennootschap waarvan de kennisgever de titels wenst 
aan te kopen ? 

Hierbij client te worden opgemerkt dat art. 27 werd opgesteld 
toen men er nag niet aan dacht dat het ooit zou worden toegepast 
op take over bids. Een letterlijke toepassing van dit voorschrift zou 
leiden tot het besluit dat de inlichtingen uitsluitend de aanbiedende 
vennootschap moeten betreffen. Dit zou echter geenszins stroken 
met de geest van de financiele wetgeving noch met de ratio van art. 
27. Dit voorschrift strekt er inderdaad toe dat de Bankcommissie 
in het bezit wordt gesteld van alle gegevens die ze noodzakelijk 
acht om haar zending te kunnen vervullen - coordinatie van de 
oproepen tot het beleggend publiek ; bescherming van dit publiek. 
lndien ze het overeenkomstig art. 27 door de kennisgever ingediend 
dossier onvolledig acht om een standpunt te kunnen innemen, 
mag ze vragen dat haar bijkomende inlichtingen worden verstrekt 
(2). 

Past men deze beginselen toe op een take over bid, dan lijkt 
het volgend besluit gerechtvaardigd : de persoon of de vennoot
schap die voornemens is het openbaar aanbod te doen, moet aan de 
Bankcommissie niet alleen gegevens over zichzelf verstrekken, 
maar oak over de vennootschap waarvan de aandelen het voorwerp 
van het take over bid zullen zijn. 

41. Onmiddellijk rijst evenwel een tweede vraag op : welke 
maatregelen kan de Bankcommissie nemen wanneer ze meent dat 
de inlichtingen die door de aanbieder over de andere vennootschap 
worden verstrekt, onvoldoende zijn om haar in staat te stellen de 
voorgenomen verrichting te kunnen beoordelen ? 

(1) Vgl. hoven, nr 23. 
(2) Vgl. hoven, voetnoot (7) hij nr 28. 
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De gerieflijkste oplossing, met name dat de Bankcommissie 
zelf deze inlichtingen rechtstreeks zou inwinnen bij de vennoot
schap wier aandelen het voorwerp van het take over bid zijn, moet 
onmiddellijk worden uitgesloten : krachtens art. 40 van K.B. nr 185 
zijn de leden van de Bankcommissie door een geheimhoudings
. plicht gebonden, waarop ze ongetwijfeld een inbreuk zouden maken 
indien ze bijkomende inlichtingen gingen vragen bij de betrokken 
vennootschap die aldus kennis zou krijgen van - of vermoedens 
zciu opdoen betreffende - de voorgenomen verrichting. 

Anderzijds lijkt het niet dat de Bankcommissie bevoegd is 
om een take over bid lam te leggen, onder voorwendsel dat de aan
bieder onvoldoende inlichtingen verstrekt m.b.t. de vennootschap 
wier aandelen hij wenst aan te kopen. De Bankcommissie mag raad 
geven, aanbevelen, soms de uitvoering verdagen of beperken (1). Zij 
mag echter geen verrichting verbieden, of het moet dan zijn voor 
ten hoogste drie maand, en uitsluitend wanneer de betrokkenen 
geen rekening hebben gehouden met haar aanbevelingen. 

Indien het dossier onvolledig is - en dit zal vaak geschieden, 
indien de aanbieder over geen andere gegevens beschikt dan deze 
die door de andere vennootschap in de bijlagen bij het Belgisch Staats
blad worden gepubliceerd - dan lijkt het dat de Bankcommissie 
aan de aanbieder zou kunnen aanbevelen dat hij kontakt opneemt 
met de vennootschap wier titels hij wenst aan te kopen, ten einde 
van haar alle noodzakelijke inlichtingen te ontvangen. 

Dit betekent echter dat geen take over bid nog bij verrassing 
zou kunnen geschieden ; steeds zou de raad van beheer van de andere 
vennootschap op de hoogte van de voorgenomen verrichting worden 
gesteld. Een dergelijke toestand zou ten andere stroken met deze 
die bestaat in landen die reeds een aanzienlijke ervaring hebben 
m.b.t. take over bids, bv. Engeland (2). Hierbij zal men eveneens 
laten opmerken dat de twee take over bids, die de Bankcommissie 
in haar jaarverslagen reeds besprak (3), beide plaats grepen nadat 
de raad van beheer van de andere vennootschap hiervan vooraf
gaandelijk kennis had ontvangen. 

Indien art. 27 van K.B. nr 185 wordt toegepast op deze wijze, 
dan lijkt het dat het openbaar koopaanbod dat de Banque Lambert 
op 17 november 1964 bij verrassing bekend maakte, waarschijnlijk 
enig in zijn soort zal blijven. 

B. DE VOORAFGAANDELI]KE BESLISSING VAN HET BEVOEGD MAAT
SCHAPPELI]K ORGAAN. 

42. M.b.t. openbare uitgiften neemt de Bankcommissie slechts 
kennis van een dossier, wanneer de modaliteiten van de uitgifte 

(I) Vgl. hoven, nr 26. 
(2) Vgl. hoven, voetnoot (I) hij nr 31. 
(3) Vgl. hoven, nr 3I en nr 34· 



op een geldige wijze door de algemene vergadering van de betrok
ken vennootschap werden vastgesteld (r). De vraag is of deze regel 
ook toepassing zal dienen te vinden op take over bids. Een bevesti
gend antwoord zou betekenen dat een take over bid bij verrassing 
niet meer te verwezenlijken is. De dagorde van een algemene ver
gadering wordt immers openbaar gemaakt (2), zodat de vennoot
schap wier titels het voorwerp van het take over bid zullen zijn, 
spoedig daarvan kennis zal krijgen. 

Zelfs al wenst de aanbieder niet dat het take over bid bij ver
rassing geschiedt en heeft hij onderhandelingen aangeknoopt met 
de beheerraad van de andere vennootschap, dan nog kan de pu
bliciteit nadelige gevolgen hebben; de beurs zal immers reageren 
op het nieuws, en de betrokken titels zullen waarschijnlijk aan een 
zodanige koers worden genoteerd dat de verrichting voor de aan
deelhouders minder aantrekkelijk wordt. 

Men client zich evenwel niet blind te staren op de regel dat 
de algemene vergadering eerst een beslissing moet hebben genomen 
vooraleer de Bankcommissie kennis neemt van het dossier. Het 
lijkt dat de Bankcommissie uitsluitend wenst dat het bevoegd or
gaan een beslissing zou hebben genomen. Voor een uitgifte van 
nieuwe aandelen, in de regel ten gevolge van een kapitaalverhoging 
van de vennootschap (3), moet de algemene vergadering een beslis
sing hebben genomen (4) ; dit is ook zo wanneer converteerbare 
obligaties worden uitgegeven (5). 

In andere gevallen is het evenwel mogelijk dat de statuten 
bepalen dat de raad van beheer bevoegd is, bv. voor de uitgifte 
van gewone obligaties (6). Welnu, in een zodanig geval volstaat 
het welteverstaan dat het bevoegd orgaan, in casu de raad van be
heer, de modaliteiten van de uitgifte geldig zou hebben bepaald. 

43· Past men thans deze beginselen toe op een take over bid, 
dan lijkt het volgend besluit gerechtvaardigd. 

r 0 Openbaar aanbod tot omruiling van titels. lndien vennoot
schap A een openbaar aanbod maakt tot omruiling van haar eigen 
titels tegen titels van vennootschap B, dan sluit dit normaal in dat 
het maatschappelijk kapitaal van venootschap A wordt verhoogd 
(7), zodat de algemene vergadering de beslissing moet nemen. In-

(1) PoNLOT, o.c., biz. 165-166, die ook de reden van deze regel aangeeft. 
(2) Art. 73 Venn. W. 
(3) Over de zeldzame gevallen waar de vennootschap eigenares is van haar eigen 

aandelen, die ze zou kunnen ruilen tegen aandelen van een andere vennootschap, zie 
ook het comrnentaar van PoNLOT, o.c., blz. 228-232. 

(4) Art. 72 Venn. W. 
(5) Art. lOiter, Iste lid, Venri. W. (ingevoerd door de wet van 23 juli 1962, B. 

Stbl., 10 augustus 1962). Zie ook: BIRON, H., Les obligations convertibles ou avec droits 
de souscription, Rev. prat. Soc., 1960, blz. 49 en volg. 

(6) VAN RYN, Principes, I, nr 562. 
(7) Zie bv. boven, nr 34· 
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dien vennootschap A evenwel titels van B, een vennootschap die 
ze controleert, wenst te ruilen tegen titels van C, dan kan de raad 
van beheer statutair bevoegd zijn om de beslissing te nemen. 

2° Openbaar aanbod tot aankoop. lndien vennootschap A aan
delen van vennootschap B wenst aan te kopen - o.a. door middel 
van een take over bid - dan ligt de betrokken beslissing normaal 
binnen de bevoegdheid van de raad van beheer van vennootschap 
A. Aldus is, m.b.t. het take over bid dat gemaakt werd door de groep 
geleid door de Societe Generale, niet bekend dat de algemene ver
gadering van de betrokken vennootschappen eerst de modaliteiten 
van het openbaar koopaanbod had vastgelegd. Dit lag blijkbaar 
binnen de bevoegdheid van de raad van beheer dezer vennoot
schappen. 

SOMMAIRE 

L' OFFRE PUBLIQUE n' ACHAT n' ACTIONS AU PORTEUR 

(TAKE OVER BID) 

Certaines techniques mises en ceuvre pour obtenir le controle d'une societe 
anonyme sont bien connues : negociations avec les principaux associes, rachat 
en bourse des actions de la societe. Une nouvelle technique - fort courante 
dans certains pays, comme p. ex. la Grande-Bretagne - a, depuis quelques 
annees,- penetre -la-vie -financiere beige,--au -point- de- reqwhir- -1' intervention- du 
legislateur (loi du ro juin 1964). 11 s'agit du take over bid, ou offre publique de 
rachat ou d'echange de titres d'une societe. Dans la presente etude, l'auteur 
examine particulierement l'offre publique d'achat d'actions au porteur. 

Afin de rendre l'expose plus concret, l'auteur prend comme point de de
part deux take over bids qui, en novembre 1964, ont suscite un vif interet dans les 
milieux financiers belges. 11 relate les faits, et ne manque pas de mettre en re
lief l'intervention de la Commission de la Bourse de Bruxelles, du Comite de 
la Cote de la Bourse de Bruxelles, et de la Commission Bancaire. 

11 est examine ensuite, a la lumiere de l'article 75, § 2, du Code de Com
merce, dans quels cas des cessions directes de titres sont permises, puisqu' aussi 
bien un take over bid de rachat doit necessairement se terminer en une cession 
de titres. L'auteur conclut que la disposition de l'article 75, § 2, du Code de 
Commerce ne concerne pas les take over bids, et qu'il serait utile de l'adapter 
aux necessites actuelles de la vie financiere. 

Dans une troisieme section - la plus importante - l'auteur etudie Ia 
mission de la Commission Bancaire au sujet des take over bids. Apres un expose 
succinct de la mission de la Commission Bancaire, et des moyens de pression 
dont elle peut faire usage, l'auteur expose comment la loi du 10 juin 1964 sur 
les appels publics a l' epargne a mis les take over bids sur le meme pied que les 
emissions publiques de titres en ce qui concerne le role devolu a la Commis
sion Bancaire. 

Quiconque se propose de faire une offre publique de rachat ou d'echanges 
de titres, doit - en vertu de l'art. 26 de l' A.R. n° 185 du 9 juillet 1935, inter
prete par l'art. 22 de la loi du 10 juin 1964 - en aviser, quinze jours d'avance 
la Commission Bancaire. 11 appartient a celle-ci, le cas echeant, d'adresser des 
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recommandations aux interesses ou, a defaut d'accord amiable, de suspendre 
!'operation pendant un delai qui ne peut depasser trois mois. 

Pour terminer, l'auteur passe en revue quelques problemes d'application 
de la legislation actuelle aux take over bids (nature des renseignements qui doi
vent etre transmis a la Commission Bancaire en vertu de l'art. 27 de l'A.R. 
n° r85), et conclut qu'il appartiendra a la Commission Bancaire de faire con
naitre prochainement comment elle adaptera sa propre jurisprudence a cet im
portant elargissement du controle des activites financieres d'entreprises privees, 
que lui a confie le legislateur. 

ZUSAMMENFASSUNG 

DIE OFFENTLICHE 0FFERTE ZUM ANKAUF VON 

AKTIEN AUF DEN lNHABER 

Gewisse Methoden, urn die Kontrolle tiber eine Aktiengesellschaft zu 
erhalten, sind i.n Belgien allgemein bekannt : Unterhandlungen mit den wich
tigsten Aktieninhabern, Einkauf von den Aktien der Gesellschaft an der Borse. 
Eine neue Methode aber - sehr geHiufig in gewissen Uindern, wie z.B. in 
England - ist seit einigen Jahren in Belgien in Schwang gekommen dermassen 
class eine Intervention des Gesetzgebers notwendig war (Gesetz vom ro. Juni 
!964). 

Es betrifft den take over bid, oder die offentliche Offerte zum Ankauf oder 
zum Austausch von Aktien einer Gesellschaft. 

Als Ausgangspunkt seiner Darlegung nimmt der Autor zwei take over 
bids, die im November 1964 ein lebhaftes Interesse in den belgischen Finanz
kreisen hervorgerufen haben. Er erzahlt die Begebenheiten und vor allem die 
Intervention des Prtifungsausschusses der Brtisseler Borse, des Kurskomitees 
von Brtissel und des Bankausschusses. 

Da ein take over bid notwendigerweise mit einer Obertragung von Aktien 
enden muss, untersucht er weiter in welchen Fallen die unmittelbare Obertragung 
von Aktien durch den Art. 75 § 2 des H.G.B. gestattet is. 

Der Autor stellt fest class die Bestimmung des Artikels 75 § 2 des H.G.B. 
sich nicht auf die take over bids bezieht und class es ntitzlich sein wtirde, es den 
Notwendigkeiten des heutigen Finanzlebens anzupassen. 

In einem dritten Abschnitt - dem wichtigsten - untersucht der Autor 
die Rolle des Bankausschusses in Bezug auf die take over bids. Nach einer kurzen 
Darstellung der Rolle des Bankausschusses und der Zwangmittel die man 
anwenden kann, stellt der Autor fest class, was die Kontrolle des Bankausschusses 
anbetrifft, die take over bids genauso behandelt werden wie die offentliche Aktien
ausgaben. So bestimmt es das Gesetz vom ro. Juni 1964 tiber die offentliche 
Aufforderung zur Kapitalanlage. 

Derjenige, der die Absicht hat eine offentliche Offerte zum Ankauf oder 
zum Austausch von Aktien zu machen, muss - auf Grund des Artikels 26 
der Koniglichen Verordnung Nr. 185 vom 9· Juli 1935, naher bestimmt im 
Artikel22 des Gesetzes vom ro. Juni 1964- den Bankausschilss davon 15 Tage 
im voraus benachrichtigen. 

Dieser hat das Recht Empfehlungen an die Beteiligten zu richten oder, 
mangels eines gtitlichen Vergleiches, die Unterhandlungen ftir eine Periode 
die 3 Monate nicht tiberschreiten darf, zurtickzuhalten. 
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Weiter bespricht der Autor noch emrge Probleme bei der Anwendung 
der heutigen Gesetzgebung i.iber die take over bids (Art von Auski.inften die 
auf Grund des Art. 27 der Koniglichen Verordnung Nr. r85, dem Bankausschuss 
mitgeteilt werden mi.issen) und er schliesst, indem er sagt, class der Bankausschuss 
bald die spezifischen Anwendungsmodalitaten des neuen Gesetzprinzipes, die 
ihm erweitertere Kontrollbefugnis geben, bestimmen wird. 

SUMMARY 

TAKE OVER BIDS UNDER BELGIAN LAW 

The common techniques for obtaining control of a company (negotiations 
with the principal stockholders, systematic purchase of shares on the stock 
exchange) are widely in use in Belgium. In recent years, however, a new technique, 
borrowed from other countries such as for example Great Britain, has appeared 
on the Belgian market, and intervention by legislator (law of June ro, 1964) 
has been deemed necessary to cope with it. This new technique is the take 
over bid which, in fact, may relate either to the purchase or exchange of shares. 

In order clearly to indicate the importance of take over bids, the author 
starts from a recent case, i.e. the bids which were made in November 1964 and 
aroused much interest in financial circles, including the London Economist. 
The facts of the case are stated; and also the intervention, and its legal foundation, 
of the Stock Exchange Commission, of the Comite de Ia Cote, and of the Com
mission Bancaire. 

As each such bid must necessarily lead to a sale of shares, the author the
reupon examines whether the Commercial Code authorizes direct assignments 
of securities. The author's conclusion is that the relevant provision of the Code 
(art. 75, § 2) cannot be applied to a direct assignment of securities, resulting 
from a take over bid. 

In a third - and more important - section, the author defines the task 
of the Commission Bancaire with respect to take over bids. Following a survey 
of the Commission's function in the financial market, and of the legal means 
which it is entitled to use, the author explains how the legislator has used the 
June ro, 1964 law on public callings to investors, to identify take over bids 
with public offerings of securities, so far - at least - as the control mission 
of the Commission Bancaire is concerned. 

Any person who considers making a take over bid (purchase or exchange 
of shares) must - according to art. 26 of royal decree nr. 185 of July 9, 1935, 
as interpreted by art. 22 of the law of June ro, 1964 - previously, i.e. at least 
fifteen days in advance, inform the Commission Bancaire. If necessary, the Com
mission may issue recommendations or, failing an amicable settlement, be entit
led to postpone the operation for a maximum of three months. 

Finally, the author examines a few problems regarding the application 
of existing financial legislation to· take over bids, and, more particularly, the 
nature of the information which the would-be bidder is to provide to the Com
mission Bancaire. His conclusion is that the Commission is bound, in one of 
its forthcoming annual reports, to define clearly how it intends to apply the 
principles laid down in its present case-law, to its fresh attributions regarding 
the control of take over bids. 
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