
WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN
LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

MINISTERIE VAN FINANCIEN

[C − 2002/03392]N. 2002 — 3058

2 AUGUSTUS 2002. — Wet betreffende het toezicht
op de financiële sector en de financiële diensten (1)

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

HOOFDSTUK I. — Algemeen

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in
artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2. Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder :

1° ″financieel instrument″ : elke waarde of elk recht dat tot één van de
volgende categorieën behoort :

a) aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waarden;

b) obligaties en andere schuldinstrumenten die op de kapitaalmarkt
verhandelbaar zijn;

c) alle andere gewoonlijk verhandelde waarden waarmee de waarden
bedoeld in a) of b) via inschrijving of omruiling kunnen worden
verworven of die in contanten worden afgewikkeld, met uitsluiting van
betaalmiddelen;

d) rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging;

e) instrumenten die gewoonlijk op de geldmarkt worden verhandeld;

f) financiële futures, met inbegrip van gelijkwaardige instrumenten
die worden afgewikkeld in contanten;

g) rentetermijncontracten (″forward rate agreements″);

h) rente- en valutaswaps en swaps betreffende aan aandelen of aan
aandelenindexen gekoppelde cash-flows (″equity swaps″);

i) valuta- en renteopties en andere opties ter verwerving of vervreem-
ding van enig financieel instrument bedoeld in a) tot h), met inbegrip
van gelijkwaardige instrumenten die worden afgewikkeld in contanten;

j) voor de toepassing van de artikelen 25, 32, 39 en 40 en de andere
bepalingen die de Koning op advies van de CBF kan vaststellen, de van
grondstoffenafgeleide instrumenten;

k) andere waarden of rechten aangeduid door de Koning op advies
van de CBF, in voorkomend geval voor de toepassing van de
bepalingen die Hij aanwijst;

2° ″aanverwant financieel instrument″ : elk financieel instrument dat
op één van de volgende manieren aan een bepaald financieel instru-
ment gerelateerd is :

a) converteerbaar is in het betrokken financieel instrument of ertegen
kan worden omgeruild;

b) aan de titularis ervan het recht geeft het betrokken financieel
instrument te verwerven of erop in te schrijven;

c) door de emittent of een borg van het betrokken financieel
instrument is uitgegeven of gewaarborgd, wanneer er een belangrijke
correlatie tussen de koersen van beide instrumenten bestaat;

d) een certificaat is dat het betrokken financieel instrument vertegen-
woordigt of er de tegenwaarde van vormt;

e) een rendement geeft dat krachtens de uitgiftevoorwaarden speci-
fiek gekoppeld is aan het koersverloop van het betrokken financieel
instrument;

3° ″gereglementeerde markt″ : elke Belgische of buitenlandse gere-
glementeerde markt;
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2 AOUT 2002. — Loi relative à la surveillance
du secteur financier et aux services financiers (1)

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. — Généralités

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la
Constitution.

Art. 2. Pour l’application de la présente loi, il y a lieu d’entendre
par :

1° ″instrument financier″ : toute valeur ou tout droit appartenant à
l’une des catégories suivantes :

a) les actions et autres valeurs assimilables à des actions;

b) les obligations et autres titres de créance négociables sur le marché
des capitaux;

c) toutes autres valeurs habituellement négociées permettant d’acqué-
rir les valeurs visées aux a) ou b) par voie de souscription ou d’échange
ou donnant lieu à un règlement en espèces, à l’exclusion des moyens de
paiement;

d) les parts d’organismes de placement collectif;

e) les instruments habituellement négociés sur le marché monétaire;

f) les contrats financiers à terme (″futures″), y compris les instruments
équivalents donnant lieu à un règlement en espèces;

g) les contrats à terme sur taux d’intérêt (″forward rate agreements″);

h) les contrats d’échange (″swaps″) sur taux d’intérêt ou devises et les
contrats d’échange sur des flux liés à des actions ou à des indices
d’actions (″equity swaps″);

i) les options sur devises et sur taux d’intérêt et les autres options
visant à acheter ou à vendre tout instrument financier visé aux a) à h),
y compris les instruments équivalents donnant lieu à un règlement en
espèces;

j) pour l’application des articles 25, 32, 39 et 40 et des autres
dispositions que le Roi peut indiquer sur avis de la CBF, les instruments
dérivés sur produits de base;

k) les autres valeurs ou droits désignés par le Roi sur avis de la CBF,
le cas échéant pour l’application des dispositions qu’Il indique;

2° ″instrument financier connexe″ : tout instrument financier qui
présente un des liens suivants avec un instrument financier déterminé :

a) est convertible en l’instrument financier concerné ou peut être
échangé contre celui-ci;

b) donne à son titulaire le droit d’acquérir ou de souscrire à
l’instrument financier concerné;

c) est émis ou garanti par l’émetteur ou un garant de l’instrument
financier concerné, lorsqu’il existe une corrélation significative entre les
cours des deux instruments;

d) est un certificat qui représente l’instrument financier concerné ou
en forme la contrepartie;

e) produit un rendement qui, en vertu des conditions d’émission, est
lié spécifiquement à l’évolution du cours de l’instrument financier
concerné;

3° ″marché réglementé″ : tout marché réglementé belge ou étranger;
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4° ″Belgische georganiseerde markt″ : elke secundaire markt voor
financiële instrumenten, al dan niet voor het publiek toegankelijk, die is
georganiseerd door een marktonderneming waarvan de maatschappe-
lijke zetel in België is gevestigd;

5° ″Belgische gereglementeerde markt″ : elke Belgische georgani-
seerde markt die met toepassing van artikel 3 erkend is als geregle-
menteerde markt;

6° ″buitenlandse gereglementeerde markt″ : elke secundaire markt
voor financiële instrumenten die is georganiseerd door een markt-
onderneming waarvan de Staat van herkomst een andere Lidstaat van
de Europese Economische Ruimte is dan België, en die door deze
Lidstaat is erkend als gereglementeerde markt met toepassing van
artikel 1, 13), van richtlijn 93/22/EEG van de Raad van 10 mei 1993
betreffende het verrichten van diensten op het gebied van beleggingen
in effecten;

7° ″marktonderneming″ : elke vennootschap of entiteit die één of
meer secundaire markten voor financiële instrumenten organiseert;

8° ″beleggingsdienst″ : elke dienst bedoeld in artikel 46, 1°, van de
wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en
het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs, alsmede elke andere aan derden verstrekte dienst
betreffende financiële instrumenten die de Koning op advies van de
CBF aanduidt, in voorkomend geval voor de toepassing van de
bepalingen die Hij aanwijst;

9° ″financiële tussenpersoon″ : elke persoon van wie het gewone
bedrijf bestaat in het beroepsmatig verrichten van beleggingsdiensten;

10° ″gekwalificeerde tussenpersoon″ : elke financiële tussenpersoon
die tot één van de volgende categorieën behoort :

a) de kredietinstellingen naar Belgisch recht die zijn ingeschreven op
de lijst bedoeld in artikel 13 van de wet van 22 maart 1993 op het statuut
van en het toezicht op de kredietinstellingen;

b) de kredietinstellingen waarvan de Staat van herkomst een andere
Lidstaat van de Europese Economische Ruimte is en die in België
beleggingsdiensten mogen verstrekken overeenkomstig artikel 65 of 66
van dezelfde wet;

c) de kredietinstellingen waarvan de Staat van herkomst een derde
Staat is en die in België beleggingsdiensten mogen verstrekken
overeenkomstig artikel 79 van dezelfde wet;

d) de beleggingsondernemingen naar Belgisch recht die over een
vergunning beschikken als beursvennootschap, als vennootschap voor
vermogensbeheer, als vennootschap voor makelarij in financiële instru-
menten of als vennootschap voor plaatsing van orders in financiële
instrumenten krachtens artikel 47 van voornoemde wet van 6 april 1995;

e) de beleggingsondernemingen waarvan de Staat van herkomst een
andere Lidstaat van de Europese Economische Ruimte is en die in
België beleggingsdiensten mogen verstrekken krachtens artikel 110 van
dezelfde wet, met inbegrip van natuurlijke personen van wie de Staat
van herkomst het verstrekken van beleggingsdiensten in de hoedanig-
heid van natuurlijke persoon toelaat;

f) de beleggingsondernemingen waarvan de Staat van herkomst een
derde Staat is en die in België beleggingsdiensten mogen verstrekken
krachtens artikel 111 van dezelfde wet;

g) de beleggingsadviseurs die over een vergunning beschikken
krachtens artikel 123 van dezelfde wet;

h) de Europese Centrale Bank, de NBB en de andere centrale banken
van de Lidstaten van de Europese Economische Ruimte, onverminderd
de toepassing van artikel 108 van het Verdrag tot oprichting van de
Europese Gemeenschap;

i) de andere financiële tussenpersonen aangeduid door de Koning op
advies van de CBF, in voorkomend geval voor de toepassing van de
bepalingen die Hij aanwijst;

11° ″Staat van herkomst″ : in het geval van een natuurlijke persoon,
de Staat waar het hoofdkantoor van zijn onderneming is gevestigd, en,
in het geval van een rechtspersoon, de Staat waar zijn statutaire zetel of,
bij gebrek aan een statutaire zetel naar het recht waaronder hij
ressorteert, de Staat waar zijn hoofdkantoor is gevestigd;

12° ″derde Staat″ : elke Staat die geen lid is van de Europese
Economische Ruimte;

13° ″professionele belegger″ : elke persoon die behoort tot één van de
categorieën van personen die door de Koning, op advies van de CBF,
zijn aangeduid als personen die inzake beleggingen in financiële
instrumenten, mogen worden geacht de nodige kennis en ervaring te
hebben om hun eigen beleggingsbeslissingen te nemen en de daaraan
verbonden risico’s in te schatten;

4° ″marché organisé belge″ : tout marché secondaire d’instruments
financiers, ouvert au public ou non, qui est organisé par une entreprise
de marché dont le siège social est établi en Belgique;

5° ″marché réglementé belge″ : tout marché organisé belge qui est
reconnu en qualité de marché réglementé en application de l’article 3;

6° ″marché réglementé étranger″ : tout marché secondaire d’instru-
ments financiers qui est organisé par une entreprise de marché dont
l’Etat d’origine est un État membre de l’Espace économique européen
autre que la Belgique et qui est reconnu par cet Etat membre en qualité
de marché réglementé en application de l’article 1er, 13), de la directive
93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services
d’investissement dans le domaine des valeurs mobilières;

7° ″entreprise de marché″ : toute société ou entité qui organise un ou
plusieurs marchés secondaires d’instruments financiers;

8° ″service d’investissement″ : tout service visé à l’article 46, 1°, de la
loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des
entreprises d’investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et
conseillers en placements, ainsi que tout autre service fourni à des tiers
et portant sur des instruments financiers que le Roi désigne, sur avis de
la CBF, le cas échéant, pour l’application des dispositions qu’Il indique;

9° ″intermédiaire financier″ : toute personne qui a pour activité
habituelle de fournir des services d’investissement à titre professionnel;

10° ″intermédiaire qualifié″ : tout intermédiaire financier appartenant
à l’une des catégories suivantes :

a) les établissements de crédit de droit belge inscrits sur la liste visée
à l’article 13 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle
des établissements de crédit;

b) les établissements de crédit dont l’Etat d’origine est un autre État
membre de l’Espace économique européen et qui sont autorisés à
fournir des services d’investissement en Belgique conformément à
l’article 65 ou 66 de la même loi;

c) les établissements de crédit dont l’Etat d’origine est un État tiers et
qui sont autorisés à fournir des services d’investissement en Belgique
conformément à l’article 79 de la même loi;

d) les entreprises d’investissement de droit belge agréées en qualité
de société de bourse, de société de gestion de fortune, de société de
courtage en instruments financiers ou de société de placement d’ordres
en instruments financiers, en vertu de l’article 47 de la loi du
6 avril 1995 précitée;

e) les entreprises d’investissement dont l’Etat d’origine est un autre
Etat membre de l’Espace économique européen et qui sont autorisées à
fournir des services d’investissement en Belgique en vertu de l’arti-
cle 110 de la même loi, y compris des personnes physiques dont l’Etat
d’origine admet la prestation de services d’investissement en tant que
personne physique;

f) les entreprises d’investissement dont l’Etat d’origine est un Etat
tiers et qui sont autorisées à fournir des services d’investissement en
Belgique en vertu de l’article 111 de la même loi;

g) les conseillers en placements agréés en vertu de l’article 123 de la
même loi;

h) la Banque centrale européenne, la BNB et les autres banques
centrales des Etats membres de l’Espace économique européen, sans
préjudice de l’application de l’article 108 du Traité instituant la
Communauté européenne;

i) les autres intermédiaires financiers désignés par le Roi sur avis de
la CBF, le cas échéant pour l’application des dispositions qu’Il indique;

11° ″Etat d’origine″ : dans le cas d’une personne physique, l’Etat où
est située l’administration centrale de son entreprise, et, dans le cas
d’une personne morale, l’Etat où est situé son siège statutaire ou, si elle
n’a pas de siège statutaire selon le droit dont elle relève, l’Etat où est
située son administration centrale;

12° ″Etat tiers″ : tout État qui n’est pas membre de l’Espace
économique européen;

13° ″investisseur professionnel″ : toute personne appartenant à l’une
des catégories de personnes désignées par le Roi, sur avis de la CBF,
comme étant censées avoir les connaissances et expérience nécessaires
en matière de placements en instruments financiers pour prendre leurs
propres décisions d’investissement et mesurer les risques y afférents;
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14° ″voorkennis″ : elke niet openbaar gemaakte informatie die
nauwkeurig is en rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op één
of meer emittenten van financiële instrumenten of op één of meer
financiële instrumenten, en die, indien zij openbaar zou worden
gemaakt, de koers van deze financiële instrumenten of deze van
aanverwante financiële instrumenten gevoelig zou kunnen beı̈nvloe-
den, met dien verstande dat, met betrekking tot van grondstoffen
afgeleide instrumenten, onder ″voorkennis″ moet worden verstaan elke
niet openbaar gemaakte informatie die nauwkeurig is en rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking heeft op één of meer van deze afgeleide
instrumenten, en die gebruikers op markten waarop die instrumenten
worden verhandeld, verwachten te ontvangen overeenkomstig de
normale praktijken op deze markten;

15° ″nauwe banden″ : elke band bedoeld in de artikelen 11 tot 14 van
het Wetboek van vennootschappen, die bestaat tussen rechtspersonen
of tussen een natuurlijke persoon en een rechtspersoon;

16° ″verrekeningsinstelling″ : instelling die de omzetting in een netto
schuldvordering verzekert door schuldvernieuwing of door verreke-
ning van wederzijdse vorderingen die het gevolg zijn van verrichtingen
op financiële instrumenten of termijnverrichtingen op deviezen;

17° ″vereffeningsinstelling″ : instelling die de vereffening verzekert
van orders van overdracht van financiële instrumenten, van rechten
met betrekking tot deze financiële instrumenten of van termijnverrich-
tingen op deviezen, met of zonder afwikkeling in contanten;

18° ″open raadpleging″ : de procedure volgens welke de inhoud van
een besluit of een reglement dat de Koning, de minister, de CBF of de
CDV overweegt te nemen, vooraf door de betrokken overheid wordt
toegelicht in een consultatieve nota die wordt gepubliceerd op de
Internetsite van het Ministerie van Financiën, de CBF of de CDV,
naargelang van het geval, met uitnodiging aan de belanghebbende
partijen om hun eventuele commentaar mede te delen binnen de
termijn aangegeven in de nota;

19° ″minister″ : behoudens bijzondere bepalingen, de Minister van
Financiën en, wat de hoofdstukken IV en VII betreft, de Minister
bevoegd voor Economie;

20° ″NBB″ : de Nationale Bank van België;

21° ″CBF″ : de Commissie voor het Bank- en Financiewezen, in het
Duits ″Kommission für das Bank und Finanzwesen″;

22° ″CDV″ : de Controledienst voor de Verzekeringen.

HOOFDSTUK II. — Secundaire markten voor financiële instrumenten

Afdeling 1. — Gereglementeerde markten

Art. 3. § 1. De minister kan, op advies van de CBF, elke Belgische
georganiseerde markt die beantwoordt aan de voorwaarden bepaald in
artikel 4, als gereglementeerde markt erkennen.

De lijst van gereglementeerde markten die zijn erkend met toepas-
sing van het eerste lid en elke wijziging van deze lijst worden door
toedoen van de minister in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

§ 2. Tenzij de minister er bij de beslissing tot erkenning van de markt
als gereglementeerde markt of in een later besluit anders over beslist,
geldt de opneming van financiële instrumenten in een Belgische
gereglementeerde markt als toelating tot de officiële notering voor de
toepassing van de wettelijke of reglementaire bepalingen die daarnaar
verwijzen. In voorkomend geval wordt de andersluidende beslissing
van de minister vermeld in de lijst bekendgemaakt overeenkomstig § 1,
tweede lid.

§ 3. De minister kan, op advies van de CBF, de hoedanigheid van
gereglementeerde markt aan een Belgische georganiseerde markt
ontnemen, hetzij op verzoek van de marktonderneming die haar
organiseert, hetzij op eigen initiatief indien de markt niet langer voldoet
aan de voorwaarden bepaald in artikel 4.

In de gevallen bedoeld in het eerste lid, neemt de marktonderneming
die de betrokken markt organiseert, alle gepaste maatregelen teneinde
een geordende overgang te waarborgen met eerbiediging van de
belangen van de beleggers. Te dien einde werkt zij een overgangsplan
uit dat zij vooraf aan de CBF ter goedkeuring voorlegt. Indien de
marktonderneming in gebreke blijft een dergelijk overgangsplan uit te
werken, kan de CBF haar er ambtshalve één opleggen.

14° ″information privilégiée″ : toute information qui n’a pas été
rendue publique, qui a un caractère précis et qui concerne, directement
ou indirectement, un ou plusieurs émetteurs d’instruments financiers,
ou un ou plusieurs instruments financiers, et qui, si elle était rendue
publique, serait susceptible d’influencer de façon sensible le cours des
instruments financiers concernés ou celui d’instruments financiers
connexes, étant entendu que, pour les instruments dérivés sur produits
de base, il y a lieu d’entendre par ″information privilégiée″, toute
information qui n’a pas été rendue publique, qui a un caractère précis
et concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs de ces
instruments dérivés et que les utilisateurs des marchés sur lesquels ces
instruments sont négociés s’attendraient à recevoir conformément aux
pratiques normales de ces marchés;

15° ″liens étroits″ : tout lien visé aux articles 11 à 14 du Code des
sociétés, qui existe entre des personnes morales ou entre une personne
physique et une personne morale;

16° ″organisme de compensation″ : établissement assurant la conver-
sion en une créance nette, par la voie de la novation ou de la
compensation de créances réciproques résultant d’opérations sur
instruments financiers ou d’opérations à terme sur devises;

17° ″organisme de liquidation″ : établissement assurant la liquidation
d’ordres de transfert d’ instruments financiers, de droits relatifs à ces
instruments financiers ou d’opérations à terme sur devises, avec ou non
règlement en espèces;

18° ″consultation ouverte″ : la procédure par laquelle le contenu d’un
arrêté ou d’un règlement que le Roi, le ministre, la CBF ou l’OCA
envisage de prendre est préalablement exposé par l’autorité concernée
dans une note consultative qui est publiée sur le site Internet du
Ministère des Finances, de la CBF ou de l’OCA, selon le cas, avec
invitation aux parties intéressées de soumettre leurs commentaires
éventuels dans le délai défini dans la note;

19° ″ministre″ : sous réserve de dispositions spécifiques, le Ministre
des Finances et, en ce qui concerne les chapitres IV et VII : le Ministre
ayant l’Economie dans ses attributions;

20° ″BNB″ : la Banque Nationale de Belgique;

21° ″CBF″ : la Commission bancaire et financière, en allemand
″Kommission für das Bank und-Finanz-wesen″;

22° ″OCA″ : l’Office de Contrôle des Assurances.

CHAPITRE II. — Marchés secondaires d’instruments financiers

Section 1re. — Marchés réglementés

Art. 3. § 1er. Le ministre peut, sur avis de la CBF, reconnaı̂tre en
qualité de marché réglementé, tout marché organisé belge qui répond
aux conditions énoncées à l’article 4.

La liste des marchés réglementés reconnus en application de
l’alinéa 1er et toute modification à cette liste sont publiées au Moniteur
belge par les soins du ministre.

§ 2. A moins que le ministre n’en décide autrement lors de la
reconnaissance du marché en qualité de marché réglementé ou par un
arrêté ultérieur, l’inscription d’instruments financiers à un marché
réglementé belge vaut admission à la cote officielle pour l’application
des dispositions législatives ou réglementaires qui y font référence. Le
cas échéant, la décision contraire du ministre est mentionnée dans la
liste publiée conformément au § 1er, alinéa 2.

§ 3. Le ministre peut, sur avis de la CBF, retirer la qualité de marché
réglementé à un marché organisé belge soit à la demande de
l’entreprise de marché qui l’organise, soit d’initiative lorsque le marché
ne satisfait plus aux conditions énoncées à l’article 4.

Dans les cas visés à l’alinéa 1er, l’entreprise de marché qui organise le
marché en question prend toutes les mesures appropriées en vue
d’assurer une transition ordonnée dans le respect des intérêts des
investisseurs. A cet effet, elle élabore un plan de transition qu’elle
soumet à l’approbation préalable de la CBF. Si l’entreprise de marché
reste en défaut d’élaborer un tel plan de transition, la CBF peut lui en
imposer un d’office.
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Art. 4. Opdat een markt voor financiële instrumenten als Belgische
gereglementeerde markt kan worden erkend en deze erkenning kan
behouden, moet de marktonderneming die haar organiseert :

1° een regelmatige werking van de markthandel waarborgen;

2° marktregels vaststellen overeenkomstig artikel 5, erop toezien dat
deze regels de leden van de markt contractueel binden, toezicht houden
op de naleving van deze regels en optreden tegen overtredingen ervan;

3° beschikken over adequate informaticasystemen teneinde de
efficiënte werking van de markt te verzekeren, de naleving van de
transparantieverplichtingen bedoeld in artikel 9 mogelijk te maken en
het opsporen van marktmisbruiken te vergemakkelijken;

4° de transparantie verzekeren van de transacties in financiële
instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op de markt,
overeenkomstig artikel 9;

5° met het oog op de verrekening en vereffening van transacties in
financiële instrumenten, gebruik maken van verrekenings- en vereffe-
ningssystemen die voldoende waarborgen bieden voor de bescherming
van de belangen van de deelnemers en van de beleggers en voor de
goede werking van de markt;

6° in gepaste structurele maatregelen en urgentieplannen voorzien in
geval van stoornissen in de werking van de markt.

Art. 5. § 1. De marktregels van een Belgische gereglementeerde
markt moeten het volgende bepalen :

1° de voorwaarden en procedures voor de toelating, schorsing en
uitsluiting van de leden van de markt, met inachtneming van artikel 6
en de bepalingen vastgesteld met toepassing van dat artikel;

2° de verplichtingen en verbodsbepalingen die gelden voor de leden
van de markt;

3° de voorwaarden en procedures voor de toelating van financiële
instrumenten tot de verhandeling op de markt, alsook de voorwaarden
en procedures voor de schorsing en schrapping van deze instrumenten,
met inachtneming van artikel 7 en de bepalingen vastgesteld met
toepassing van dat artikel;

4° de verplichtingen die voor de emittenten voortvloeien uit de
toelating van hun financiële instrumenten tot de verhandeling op de
markt;

5° de organisatie van de markthandel, met inachtneming van
artikel 8, in voorkomend geval met inbegrip van de nadere regels voor
de toepassing van de bepalingen vastgesteld met toepassing van
artikel 26, 12°, b);

6° de regels en procedures voor de rapportering en bekendmaking
van transacties, met inachtneming van de bepalingen vastgesteld met
toepassing van artikel 9;

7° de regels en procedures van toezicht op de naleving van de
marktregels, alsmede de sancties en procedures die gelden bij overtre-
ding ervan.

§ 2. De marktregels mogen geen bepalingen bevatten die als doel of
tot gevolg hebben dat de mededinging tussen de leden van de markt of
tussen de markt en andere georganiseerde markten voor financiële
instrumenten wordt beperkt.

§ 3. De initiële marktregels en alle wijzigingen ervan dienen door de
minister op advies van de CBF te worden goedgekeurd.

De marktonderneming zorgt voor de bekendmaking en de bijwer-
king van de marktregels op haar website en in gedrukte vorm. De
goedkeuring door de minister van de initiële regels en de latere
wijzigingen wordt bij wijze van bericht bekendgemaakt in het Belgisch
Staatsblad.

Indien de marktonderneming in gebreke blijft de marktregels aan te
passen aan de wijzigingen van de toepasselijke wettelijke of reglemen-
taire bepalingen, kan de minister, op advies van de CBF, de nodige
wijzigingen in de marktregels aanbrengen en deze bekendmaken.

§ 4. De CBF gaat na of de onderrichtingen en circulaires die ter
uitvoering van de marktregels worden genomen, stroken met deze
marktregels en met de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepa-
lingen. De minister kan zijn goedkeuring van de marktregels of de
wijzigingen ervan met toepassing van § 3, eerste lid, afhankelijk stellen
van de voorwaarde dat de onderrichtingen of circulaires ter uitvoering
van de bepalingen van de marktregels die hij aanduidt, en alle
wijzigingen van deze onderrichtingen of circulaires vooraf aan een
dergelijke verificatie door de CBF worden onderworpen.

Art. 4. Pour qu’un marché d’instruments financiers puisse être
reconnu comme marché réglementé belge et rester reconnu comme tel,
l’entreprise de marché qui l’organise doit :

1° garantir un fonctionnement régulier des négociations sur le
marché;

2° établir des règles de marché conformément à l’article 5, veiller à ce
que ces règles lient contractuellement les membres du marché,
surveiller le respect de ces règles et sanctionner la violation de celles-ci;

3° disposer de systèmes informatiques adéquats en vue d’assurer le
fonctionnement efficace du marché, de permettre le respect des
obligations de transparence visées à l’article 9 et de faciliter la détection
d’abus de marché;

4° assurer la transparence des transactions sur instruments financiers
admis aux négociations sur le marché conformément à l’article 9;

5° utiliser, en vue de la compensation et de la liquidation des
transactions sur instruments financiers, des systèmes de compensation
et de liquidation qui offrent des garanties suffisantes pour la protection
des intérêts des participants et des investisseurs et le bon fonctionne-
ment du marché;

6° prévoir des mesures structurelles et des plans d’urgence appro-
priés en cas de dysfonctionnement du marché.

Art. 5. § 1er. Les règles de marché d’un marché réglementé belge
doivent définir :

1° les conditions et procédures d’admission, de suspension et
d’exclusion des membres du marché, dans le respect de l’article 6 et des
dispositions arrêtées en application de celui-ci;

2° les obligations et interdictions applicables aux membres du
marché;

3° les conditions et procédures d’admission d’instruments financiers
aux négociations sur le marché, ainsi que les conditions et procédures
de suspension et de radiation de ces instruments, dans le respect de
l’article 7 et des dispositions arrêtées en application de celui-ci;

4° les obligations des émetteurs résultant de l’admission de leurs
instruments aux négociations sur le marché;

5° l’organisation des négociations sur le marché, dans le respect de
l’article 8, y compris, le cas échéant, les modalités d’application des
règles arrêtées en application de l’article 26, 12°, b);

6° les règles et procédures relatives à la déclaration et à la publicité
des transactions, dans le respect des dispositions arrêtées en application
de l’article 9;

7° les règles et procédures de surveillance du respect des règles de
marché ainsi que les sanctions et procédures applicables en cas de
violation des règles de marché.

§ 2. Les règles de marché ne peuvent comporter des dispositions qui
ont pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence entre les
membres du marché ou entre le marché et d’autres marchés organisés
d’instruments financiers.

§ 3. Les règles de marché initiales et toutes modifications à ces règles
sont soumises à l’approbation du ministre, sur avis de la CBF.

L’entreprise de marché assure la publication et la mise à jour des
règles de marché sur son site web et sous forme imprimée. L’approba-
tion par le ministre des règles initiales et des modifications ultérieures
fait l’objet d’un avis publié au Moniteur belge.

Si l’entreprise de marché reste en défaut d’adapter les règles de
marchés aux modifications des dispositions législatives ou réglemen-
taires applicables, le ministre peut, sur avis de la CBF, apporter les
modifications nécessaires aux règles de marché et en assurer la
publication.

§ 4. La CBF vérifie la conformité des instructions et circulaires prises
en exécution des règles de marché avec celles-ci et avec les dispositions
législatives et réglementaires applicables. Le ministre peut subordonner
son approbation des règles de marché ou des modifications à celles-ci
en application du § 3, alinéa 1er, à la condition que les instructions ou
circulaires portant exécution des dispositions des règles de marché qu’il
désigne et toutes modifications à ces instructions ou circulaires soient
préalablement soumises à une telle vérification par la CBF.
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Art. 6. § 1. Kunnen als leden van een Belgische gereglementeerde
markt worden toegelaten :

1° de gekwalificeerde tussenpersonen;

2° de personen die tot één van de volgende categorieën behoren,
onder de voorwaarden bepaald in één of meer reglementen van de
CBF :

a) de financiële tussenpersonen die geen gekwalificeerde tussenper-
sonen zijn, doch in hun Staat van herkomst zijn onderworpen aan een
toezichtregeling die door de CBF toereikend wordt bevonden;

b) de Belgische en buitenlandse ondernemingen die uitsluitend voor
eigen rekening handelen;

c) de ondernemingen waarvan de beleggingsdiensten uitsluitend
bestaan in verrichtingen voor hun eigen rekening op een markt voor
financiële futures of voor opties, of die voor andere leden van dezelfde
markt handelen, of aan deze laatsten een prijs geven, en wiens
verrichtingen door een clearing member van deze markt worden
gegarandeerd;

d) de tussenpersonen in beleggingsinstrumenten die betrekking
hebben op grondstoffen;

e) de leden van andere secundaire markten voor financiële instru-
menten met welke een overeenkomst van wederzijdse toegang van
leden bestaat.

§ 2. De marktregels van een Belgische gereglementeerde markt
moeten bepalen dat, om als lid van de markt te worden toegelaten, de
aanvrager aan de volgende voorwaarden moet voldoen :

1° de nodige kwaliteiten bezitten teneinde de bescherming van de
belangen van de beleggers en de goede werking, de integriteit en de
transparantie van de markt te verzekeren;

2° over geschikt personeel en adequate technische middelen en
informaticasystemen beschikken om het goede verloop van zijn
marktactiviteiten te verzekeren;

3° voldoende ervaring hebben inzake de verhandeling van de types
van financiële instrumenten die op de markt worden verhandeld.

§ 3. Een marktonderneming mag de toelating van een persoon
bedoeld in § 1 als lid van een door haar georganiseerde Belgische
gereglementeerde markt slechts weigeren op grond van objectieve en
niet-discriminatoire criteria en mits akkoord van de CBF.

§ 4. De marktregels van een Belgische gereglementeerde markt
moeten de uitsluiting regelen van de leden die ernstige inbreuken op
deze regels begaan, volgens een procedure op tegenspraak en mits
kennisgeving aan de CBF vóór elke effectieve uitsluiting.

Art. 7. § 1. Op advies van de CBF en na raadpleging van de
marktondernemingen bedoeld in artikel 16, kan de Koning de mini-
mumvoorwaarden bepalen voor de toelating van de verschillende
categorieën van financiële instrumenten tot de verhandeling op de
Belgische gereglementeerde markten.

Hij kan de marktondernemingen toelaten om af te wijken van de
toelatingsvoorwaarden die Hij aangeeft, voor zover dergelijke afwijkin-
gen algemeen gelden voor alle emittenten die zich in gelijkaardige
omstandigheden bevinden.

§ 2. Onverminderd de bevoegdheid van de CBF om het toelatings-
prospectus goed te keuren krachtens titel II van het koninklijk besluit
nr. 185 van 9 juli 1935 op de bankcontrole en het uitgifteregime voor
titels en effecten wordt over de toelating van financiële instrumenten tot
de verhandeling op een Belgische gereglementeerde markt beslist door
de marktonderneming die deze markt organiseert. In de gevallen
waarin richtlijn 2001/34/EG van het Europees Parlement en van de
Raad van 28 mei 2001 betreffende de toelating van roerende waarden
tot de officiële notering aan een effectenbeurs en de informatie die over
deze effecten moet worden gepubliceerd van toepassing is, is de
marktonderneming de bevoegde autoriteit bedoeld in artikel 11, § 1,
van dezelfde richtlijn. De CBF kan zich verzetten tegen de toelating van
een financieel instrument om redenen van bescherming van de
belangen van de beleggers.

Een financieel instrument kan enkel tot de verhandeling op een
Belgische gereglementeerde markt worden toegelaten op vraag van de
emittent of nadat zijn advies omtrent de toelating is gevraagd.

De marktonderneming kan voor de toelating van een financieel
instrument elke bijzondere voorwaarde stellen die zij aangewezen acht
voor de bescherming van de belangen van de beleggers, en waarvan zij
de emittent van dit instrument of de persoon die de toelating ervan
aanvraagt, naargelang van het geval, vooraf in kennis heeft gesteld.

Art. 6. § 1er. Peuvent être admis en tant que membres d’un marché
réglementé belge :

1° les intermédiaires qualifiés;

2° les personnes appartenant à l’une des catégories suivantes, dans
les conditions définies dans un ou plusieurs règlements de la CBF :

a) les intermédiaires financiers, autres que les intermédiaires quali-
fiés, qui sont soumis dans leur Etat d’origine à un régime de contrôle
jugé adéquat par la CBF;

b) les entreprises belges et étrangères qui négocient exclusivement
pour compte propre;

c) les entreprises dont les services d’investissement consistent
exclusivement en des opérations uniquement pour leur propre compte
sur un marché d’instruments financiers à terme ou d’options, ou qui
négocient ou font un prix pour d’autres membres du même marché et
dont les opérations sont couvertes par la garantie d’un membre
compensateur de celui-ci;

d) les intermédiaires en instruments de placement portant sur des
produits de base;

e) les membres d’autres marchés secondaires d’instruments financiers
avec lesquels il existe un accord d’accès croisé des membres.

§ 2. Les règles de marché d’un marché réglementé belge doivent
prévoir que, pour être admis en tant que membre du marché, le
demandeur doit répondre aux conditions suivantes :

1° présenter les qualités nécessaires pour assurer la protection des
intérêts des investisseurs et préserver le bon fonctionnement, l’intégrité
et la transparence du marché;

2° disposer de ressources humaines aptes, de moyens techniques et
informatiques adéquats pour assurer le bon déroulement de ses
activités sur le marché;

3° avoir une expérience suffisante en matière de négociation des types
d’instruments financiers négociés sur le marché.

§ 3. Une entreprise de marché ne peut refuser l’admission d’une
personne visée au § 1er en qualité de membre d’un marché réglementé
belge qu’elle organise que sur la base de critères objectifs et non
discriminatoires et moyennant l’accord de la CBF.

§ 4. Les règles de marché d’un marché réglementé belge doivent
régler l’exclusion des membres qui commettent des infractions graves à
ces règles, selon une procédure contradictoire et moyennant communi-
cation à la CBF avant toute exclusion effective.

Art. 7. § 1er. Le Roi, sur avis de la CBF et après consultation des
entreprises de marché visées à l’article 16, peut définir les conditions
minimales d’admission des différentes catégories d’instruments finan-
ciers aux négociations sur les marchés réglementés belges.

Il peut autoriser les entreprises de marché à déroger aux conditions
d’admission qu’Il spécifie pour autant que de telles dérogations soient
d’application générale pour tous les émetteurs qui se trouvent dans des
circonstances analogues.

§ 2. Sans préjudice du pouvoir de la CBF d’approuver le prospectus
d’admission en vertu du titre II de l’arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935
sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et
valeurs, l’admission d’instruments financiers aux négociations sur un
marché réglementé belge est décidée par l’entreprise de marché qui
organise ce marché. Dans les cas où la directive 2001/34/CE du
Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2001 concernant
l’admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l’information à
publier sur ces valeurs s’applique, l’entreprise de marché est l’autorité
compétente visée à l’article 11, § 1er, de la même directive. La CBF peut
s’opposer à l’admission d’un instrument financier pour des motifs de
protection des intérêts des investisseurs.

Un instrument financier ne peut être admis aux négociations sur un
marché réglementé belge qu’à la demande de l’émetteur ou qu’après
que son avis sur l’admission a été demandé.

L’entreprise de marché peut subordonner l’admission d’un instru-
ment financier à toute condition particulière qu’elle jugerait opportune
pour la protection des intérêts des investisseurs et qu’elle aurait
communiquée préalablement à l’émetteur de cet instrument ou à la
personne qui en demande l’admission, selon le cas.
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§ 3. De marktonderneming kan, op eigen initiatief of op verzoek van
de emittent, de verhandeling schorsen van een financieel instrument
dat is toegelaten tot de verhandeling op een door haar georganiseerde
Belgische gereglementeerde markt, zo het risico bestaat dat de goede
werking van de markt voor dit instrument tijdelijk niet is verzekerd, of
om de bekendmaking van informatie betreffende dit instrument onder
behoorlijke omstandigheden toe te laten. Zij moet dit doen indien de
CBF, na overleg met haar, haar erom verzoekt in het belang van de
bescherming van de beleggers.

§ 4. De marktonderneming schrapt een financieel instrument dat is
toegelaten tot de verhandeling op een door haar georganiseerde
Belgische gereglementeerde markt, indien zij vaststelt dat omwille van
bijzondere omstandigheden een normale en regelmatige markt voor dit
instrument niet langer kan worden gehandhaafd. Zij deelt dit vooraf
mee aan de CBF die zich, na overleg met haar, daartegen kan verzetten
in het belang van de bescherming van de beleggers.

§ 5. De marktonderneming treft de nodige maatregelen om te
vermijden dat haar commerciële doelstellingen de onafhankelijkheid
van beoordeling bij de uitvoering van de in §§ 2 tot 4 bedoelde taken in
het gedrang brengen.

§ 6. De personeelsleden van de marktonderneming die meewerken
aan de uitvoering van de in §§ 2 tot 4 bedoelde taken, zijn gebonden
door het beroepsgeheim en mogen de vertrouwelijke informatie
waarvan zij kennis hebben gekregen tijdens de uitvoering van deze
taken, niet onthullen. Dit verbod doet evenwel geen afbreuk aan de
mededeling van dergelijke informatie :

1° aan de CBF, aan de personen die bij andere gereglementeerde
markten gelijkaardige functies uitoefenen als die bedoeld in de §§ 2 tot
4, en, in het algemeen, aan Belgische of buitenlandse overheden of
instellingen die zijn belast met het toezicht op de markten voor
financiële instrumenten met betrekking tot aangelegenheden waarvoor
zij bevoegd zijn, op voorwaarde dat de informatie die aldus wordt
uitgewisseld, is gedekt door een gelijkwaardige geheimhoudingsplicht
in hoofde van de overheden of instellingen die deze informatie
ontvangen;

2° tijdens een getuigenis in rechte in strafzaken;

3° om aan de gerechtelijke overheden aangifte te doen van strafrech-
telijke overtredingen;

4° in het kader van administratieve of gerechtelijke beroepsprocedu-
res tegen de beslissingen bedoeld in §§ 2 tot 4.

§ 7. De financiële instrumenten uitgegeven door een marktonderne-
ming of door een rechtspersoon waarmee een dergelijke onderneming
nauwe banden heeft, kunnen slechts tot de verhandeling op een door
deze onderneming georganiseerde Belgische gereglementeerde markt
worden toegelaten met de voorafgaande toestemming van de CBF en
onder de voorwaarden die zij kan bepalen teneinde belangenconflicten
te vermijden. De schorsing en schrapping van dergelijke financiële
instrumenten wordt door de CBF uitgesproken overeenkomstig de
toepasselijke marktregels.

Art. 8. Teneinde de goede werking, de integriteit en de transparantie
van de markt te verzekeren, moeten de marktregels van een Belgische
gereglementeerde markt :

1° de verhandelingen op zodanige wijze organiseren dat een
efficiënte en transparante koersvorming in de hand wordt gewerkt in
het belang van alle beleggers;

2° geschikte uitvoeringsmaatregelen opstellen voor de vaststelling
van toonaangevende referentiekoersen, met inbegrip van de dagelijkse
slotkoersen, en voor het ontwerpen van afgeleide instrumenten en
indexen, teneinde deze koersen, instrumenten en indexen minder
gevoelig te maken voor koersmanipulaties en andere marktmisbruiken;

3° geschikte procedures vaststellen voor het filteren van orders, met
inbegrip van adequate controleprocedures in geval van elektronische
ordertransmissie;

4° geschikte maatregelen treffen voor het bevriezen van orders of het
stilleggen van de handel in geval van overdreven volatiliteit van de
koersen.

Art. 9. Op advies van de CBF bepaalt de Koning :

1° de verplichtingen van de financiële tussenpersonen inzake het
bewaren van gegevens betreffende al dan niet op de markt uitgevoerde
transacties in financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de
verhandeling op een gereglementeerde markt, met het oog op een
eventuele terbeschikkingstelling van deze gegevens aan de CBF of aan
overheden of instellingen belast met het toezicht op de financiële
markten;

§ 3. L’entreprise de marché peut, d’initiative ou à la demande de
l’émetteur, suspendre la négociation d’un instrument financier admis
aux négociations sur le marché réglementé belge qu’elle organise
lorsque le bon fonctionnement du marché de cet instrument risque
temporairement de ne pas être assuré ou afin de permettre la
publication d’une information concernant cet instrument dans des
conditions satisfaisantes. Elle doit le faire lorsque, après concertation
avec elle, la CBF le lui demande dans l’intérêt de la protection des
investisseurs.

§ 4. L’entreprise de marché prononce la radiation d’un instrument
financier admis aux négociations sur le marché réglementé belge qu’elle
organise lorsqu’elle conclut qu’en raison de circonstances particulières,
le marché normal et régulier de cet instrument ne peut plus être
maintenu. Elle en informe préalablement la CBF qui peut, après
concertation avec elle, s’y opposer dans l’intérêt de la protection des
investisseurs.

§ 5. L’entreprise de marché prend les mesures nécessaires pour que
ses objectifs commerciaux ne mettent pas en cause l’indépendance de
jugement qui doit présider à l’exercice des missions visées aux §§ 2 à 4.

§ 6. Les employés de l’entreprise de marché qui collaborent à
l’exécution des missions visées aux §§ 2 à 4 sont tenus au secret
professionnel et ne peuvent divulguer les informations confidentielles
dont ils ont eu connaissance en raison de l’exécution de ces missions.
Cette interdiction ne fait cependant pas obstacle à la communication de
ces informations :

1° à la CBF, aux personnes exerçant des fonctions similaires à celles
visées aux §§ 2 à 4 auprès d’autres marchés réglementés et, de manière
générale, à des autorités ou organismes belges ou étrangers chargés de
la surveillance des marchés d’instruments financiers pour les questions
relevant de leurs compétences, à condition que les informations ainsi
échangées soient couvertes par un devoir de secret professionnel
équivalent dans le chef des autorités ou organismes qui les reçoivent;

2° lors d’un témoignage en justice en matière pénale;

3° pour dénoncer des infractions pénales aux autorités judiciaires;

4° dans le cadre de recours administratifs ou juridictionnels contre les
décisions visées aux §§ 2 à 4.

§ 7. Les instruments financiers émis par une entreprise de marché ou
par une personne morale avec laquelle une telle entreprise a des liens
étroits ne peuvent être admis aux négociations sur un marché
réglementé belge organisé par cette entreprise que moyennant l’accord
préalable de la CBF et aux conditions que celle-ci peut définir en vue
d’éviter des conflits d’intérêt. La suspension et la radiation de tels
instruments financiers sont prononcées par la CBF conformément aux
règles de marché applicables.

Art. 8. En vue d’assurer le bon fonctionnement, l’intégrité et la
transparence du marché, les règles de marché d’un marché réglementé
belge doivent :

1° organiser les négociations de manière à favoriser la détermination
efficiente et transparente des cours dans l’intérêt de l’ensemble des
investisseurs;

2° prévoir des mesures d’exécution appropriées pour la détermina-
tion de cours de référence clés, y compris les cours de clôture
journaliers, et pour la conception d’instruments dérivés et d’indices, de
manière à réduire la sensibilité de ces cours, instruments et indices aux
manipulations de cours et autres abus de marché;

3° prévoir des procédures appropriées pour le filtrage des ordres, y
compris des procédures de contrôle adéquates en cas de routage
électronique d’ordres;

4° prévoir des mesures appropriées de gel d’ordres ou d’interruption
des négociations en cas de volatilité excessive des cours.

Art. 9. Le Roi, sur avis de la CBF, définit :

1° les obligations des intermédiaires financiers en matière de
conservation de données relatives aux transactions, effectuées sur le
marché ou non, portant sur des instruments financiers admis aux
négociations sur un marché réglementé, en vue d’une mise à disposi-
tion éventuelle de ces données à la CBF ou à des autorités ou
organismes chargés de la surveillance des marchés financiers;
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2° de gevallen waarin de financiële tussenpersonen de door Hem
bepaalde instellingen kennis geven van de al dan niet op de markt
uitgevoerde transacties in financiële instrumenten die zijn toegelaten
tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, alsmede de
termijnen en nadere regels voor deze kennisgevingen;

3° de minimumvereisten :

a) inzake de bekendmaking van marktinformatie van zowel vóór als
na de handel betreffende transacties in financiële instrumenten uitge-
voerd op Belgische gereglementeerde markten;

b) inzake de bekendmaking van informatie betreffende transacties in
financiële instrumenten uitgevoerd buiten de markt.

Art. 10. § 1. Op advies van de CBF bepaalt de Koning :

1° de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die,
op hun verzoek, zijn toegelaten tot de verhandeling op een Belgische
gereglementeerde markt, op het gebied van informatieverstrekking aan
het publiek :

a) periodiek over hun activiteiten en resultaten;

b) onmiddellijk, ingeval er zich in hun activiteitssfeer belangrijke
nieuwe feiten voordoen die niet publiek bekend zijn, en die, omwille
van de invloed ervan op hun vermogens of financiële toestand of de
algemene gang van hun zaken, de koers van de betrokken financiële
instrumenten gevoelig zouden kunnen beı̈nvloeden;

c) in geval van een aanmerkelijke wijziging in de structuur van de
belangrijke deelnemingen in hun kapitaal;

2° de vereisten inzake boekhoudkundige normen die door de in 1°
bedoelde emittenten worden toegepast voor de financiële informatie-
verstrekking aan het publiek;

3° de nadere regels en termijnen voor de bekendmaking van de in 1°
bedoelde informatie, alsmede de voorwaarden tegen welke de emitten-
ten bedoeld in hetzelfde punt deze bekendmaking kunnen doen door
aankondiging op hun website of deze van de marktonderneming die de
betrokken markt organiseert;

4° de voorwaarden tegen welke de CBF, wanneer een in 1° bedoelde
emittent in gebreke blijft, zelf op kosten van de emittent bepaalde
informatie kan bekendmaken die zij noodzakelijk acht in het belang
van de bescherming van de beleggers;

5° de andere verplichtingen van de in 1° bedoelde emittenten ten
aanzien van de houders van financiële instrumenten specifiek omwille
van de toelating van deze instrumenten tot de verhandeling op een
gereglementeerde markt, inzonderheid met het oog op een gelijke
behandeling van de houders die zich in dezelfde omstandigheden
bevinden, en om hen toe te laten de rechten verbonden aan de
betrokken financiële instrumenten uit te oefenen;

6° de verplichtingen tot informatieverstrekking aan het publiek voor
personen die de toelating van financiële instrumenten tot de verhan-
deling op een Belgische gereglementeerde markt hebben aangevraagd
zonder de emittenten ervan te zijn.

§ 2. De bepalingen vastgesteld ter uitvoering van § 1, 2°, doen geen
afbreuk aan de verordenende bevoegdheden toegekend aan de Minis-
ters bevoegd voor de Economie, de Justitie en de Middenstand, noch
aan de adviesbevoegdheid van de Commissie voor Boekhoudkundige
Normen.

§ 3. De CBF kan :

1° een emittent toestaan om de bekendmaking van bepaalde
informatie bedoeld in § 1, 1°, uit te stellen, indien zij oordeelt dat de
verspreiding ervan :

a) strijdig zou zijn met de openbare orde; of

b) schade zou toebrengen aan de rechtmatige belangen van de
emittent of, in voorkomend geval, van de emittent van het onderlig-
gend financieel instrument, voorzover de niet-bekendmaking niet het
risico meebrengt dat het publiek wordt misleid, en voor zover de
emittent in staat is de confidentialiteit van de betrokken informatie te
vrijwaren;

2° les cas dans lesquels les intermédiaires financiers déclarent, aux
organismes qu’Il désigne, les transactions, effectuées sur le marché ou
non, portant sur des instruments financiers admis aux négociations sur
un marché réglementé, ainsi que les délais et modalités de ces
déclarations;

3° les exigences minimales :

a) en matière de publication des informations de marché, tant
antérieures que postérieures aux négociations, qui sont applicables aux
transactions sur instruments financiers effectuées sur des marchés
réglementés belges;

b) en matière de publication des informations qui sont applicables
aux transactions sur instruments financiers effectuées hors marché.

Art. 10. § 1er. Le Roi, sur avis de la CBF, définit :

1° les obligations qui incombent aux émetteurs d’instruments
financiers admis, à leur demande, aux négociations sur un marché
réglementé belge en matière d’informations à fournir au public :

a) de manière périodique sur leurs activités et résultats;

b) immédiatement, en cas de survenance de faits nouveaux impor-
tants dans leur sphère d’activité qui ne sont pas dans le domaine public
et qui sont susceptibles, en raison de leur incidence sur leur situation
patrimoniale ou financière ou la marche générale de leurs affaires,
d’influencer de façon sensible le cours des instruments financiers en
question;

c) en cas de modification significative dans la structure des partici-
pations importantes dans leur capital;

2° les exigences en matière de normes comptables appliquées par les
émetteurs visés au 1° pour l’information financière fournie au public;

3° les modalités et délais de publication des informations visées au 1°,
ainsi que les conditions dans lesquelles les émetteurs visés au même
point peuvent effectuer cette publication par voie d’affichage sur leur
site web ou sur celui de l’entreprise de marché qui organise le marché
en question;

4° les conditions dans lesquelles, en cas de défaillance d’un émetteur
visé au 1°, la CBF peut elle-même procéder, aux frais de l’émetteur, à la
publication de certaines informations qu’elle juge essentielles dans
l’intérêt de la protection des investisseurs;

5° les autres obligations des émetteurs visés au 1° à l’égard des
détenteurs d’instruments financiers en raison, spécifiquement, de
l’admission de ces instruments aux négociations sur un marché
réglementé, notamment en vue d’assurer un traitement égal des
détenteurs qui se trouvent dans des conditions identiques et de leur
permettre d’exercer les droits conférés par les instruments financiers en
question;

6° les obligations en matière d’information du public qui incombent
aux personnes qui ont demandé l’admission d’instruments financiers
aux négociations sur un marché réglementé belge sans en être les
émetteurs.

§ 2. Les dispositions arrêtées en exécution du § 1er, 2°, ne portent pas
préjudice aux compétences réglementaires dévolues aux Ministres
ayant dans leurs attributions l’Economie, la Justice et les Classes
moyennes ni à la compétence d’avis de la Commission des Normes
comptables.

§ 3. La CBF peut :

1° autoriser un émetteur de différer la publication de certaines
informations visées au § 1er, 1°, si elle estime que leur divulgation :

a) serait contraire à l’ordre public; ou

b) porterait atteinte aux intérêts légitimes de l’émetteur ou, le cas
échéant, de l’émetteur de l’instrument financier sous-jacent, pour
autant que l’absence de publication ne risque pas d’induire le public en
erreur et que l’émetteur soit en mesure d’assurer la confidentialité des
informations en question;
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2° in bijzondere gevallen die behoorlijk zijn gemotiveerd, andere
afwijkingen toestaan van de bepalingen vastgesteld met toepassing van
§ 1, 1° tot 3°, 5° en 6°, indien zij van oordeel is dat de betrokken
bepalingen niet afgestemd zijn op de activiteiten of de toestand van de
emittent en op voorwaarde dat de emittent of, in voorkomend geval,
een persoon bedoeld in § 1, 6°, alternatieve informatie verstrekt of
andere maatregelen treft die een gelijkwaardige bescherming van de
belangen van de beleggers en de transparantie van de markt bieden.

§ 4. Op advies van de CBF kan de Koning, onder de voorwaarden die
Hij bepaalt, sommige bepalingen vastgesteld met toepassing van § 1
toepasselijk maken op ondernemingen en organismen naar Belgisch
recht waarvan de financiële instrumenten zijn toegelaten tot de
verhandeling op een buitenlandse markt voor financiële instrumenten
zonder te zijn toegelaten op een Belgische gereglementeerde markt.

Art. 11. § 1. De Koning kan, op advies van de CBF, voorschrijven dat
de financiële tussenpersonen die in België zijn gevestigd of er
beleggingsdiensten verstrekken, de transacties die hen zijn opgedragen
door beleggers die in België zijn gevestigd of er hun gewone
verblijfplaats hebben, moeten uitvoeren op een gereglementeerde
markt, voor zover :

1° deze transacties betrekking hebben op financiële instrumenten die
tot de verhandeling op een Belgische gereglementeerde markt zijn
toegelaten;

2° deze transacties niet vallen onder één van de uitzonderingen op de
verplichte professionele bemiddeling bepaald in artikel 24, tweede lid;

3° de betrokken belegger niet van tevoren uitdrukkelijk heeft
verzaakt aan de uitvoering van deze transacties op een gereglemen-
teerde markt.

§ 2. De Koning kan, op advies van de CBF, voorschrijven dat wanneer
een transactie niet is uitgevoerd op een reglementeerde markt, alhoewel
dit had moeten gebeuren, de belegger, niettegenstaande elke anders-
luidende overeenkomst, de uitgevoerde transactie kan weigeren en van
de tussenpersoon, zonder vergoeding, de teruggave kan bekomen van
elk bedrag of elk financieel instrument dat hij hem voor die transactie
zou hebben verschaft. De weigering moet met een ter post aangete-
kende brief ter kennis worden gebracht van de tussenpersoon binnen
een maand na de datum waarop de kennisgeving aan de belegger is
gezonden, of, bij gebreke van een dergelijke kennisgeving, binnen
dertig dagen na de datum waarop de belegger kennis kreeg van de
transactie.

Art. 12. § 1. Elke overeenkomst die in een wederzijdse toegang van
leden voorziet tussen een Belgische gereglementeerde markt en één of
meer andere secundaire markten voor financiële instrumenten, moet
vooraf ter kennis van de CBF worden gebracht. De CBF gaat na of
artikel 6 en de bepalingen vastgesteld ter uitvoering ervan zijn
nageleefd. Het akkoord kan slechts worden uitgevoerd zo de CBF aan
de betrokken marktondernemingen geen schriftelijk bezwaar heeft
gemeld binnen dertig dagen na de kennisgeving van het akkoord.

§ 2. De koppeling van een Belgische gereglementeerde markt aan
enig platform of gecentraliseerd geautomatiseerd verhandelingssys-
teem dat met één of meer andere secundaire markten voor financiële
instrumenten is opgezet, behoeft de toelating van de minister op advies
van de CBF. De minister kan zijn toelating laten afhangen van elke
passende voorwaarde ter vermijding van regulatoire arbitrage of
andere specifieke risico’s die de beleggers of de goede werking, de
integriteit of de transparantie van de markt kunnen schaden.

Art. 13. § 1. Wanneer een uitzonderlijke gebeurtenis de regelmatige
werking van een Belgische gereglementeerde markt verstoort, kan de
CBF, na overleg met de betrokken marktonderneming, de markthandel
volledig of gedeeltelijk schorsen voor een periode van ten hoogste twee
opeenvolgende handelsdagen.

§ 2. In geval van een plotselinge crisis op de financiële markten, kan
de Koning, op advies van de NBB en de CBF, alle nodige vrijwarings-
maatregelen treffen ten aanzien van de Belgische gereglementeerde
markten, met inbegrip van tijdelijke afwijkingen van de bepalingen van
dit hoofdstuk.

De besluiten genomen krachtens het eerste lid verliezen hun
uitwerking indien zij niet bij wet zijn bekrachtigd binnen twaalf
maanden na de datum van hun inwerkingtreding.

2° dans des cas spéciaux dûment motivés, accorder d’autres déroga-
tions aux dispositions arrêtées en application du § 1er, 1° à 3°, 5° et 6°,
si elle estime que les dispositions en question sont inadaptées aux
activités ou à la situation de l’émetteur et à condition que celui-ci ou, le
cas échéant, une personne visée au § 1er, 6°, fournisse des informations
alternatives ou mette en oeuvre d’autres mesures qui assurent un
niveau de protection équivalent des intérêts des investisseurs et de la
transparence du marché.

§ 4. Sur avis de la CBF, le Roi peut, aux conditions qu’Il définit, rendre
certaines des dispositions arrêtées en application du § 1er applicables à
des entreprises et organismes de droit belge dont les instruments
financiers sont admis aux négociations sur un marché d’instruments
financiers étranger sans être admis sur un marché réglementé belge.

Art. 11. § 1er. Le Roi, sur avis de la CBF, peut prescrire que les
intermédiaires financiers établis en Belgique ou qui y fournissent des
services d’investissement doivent exécuter sur un marché réglementé
les transactions dont ils sont chargés par des investisseurs établis en
Belgique ou qui y résident habituellement dans la mesure où :

1° ces transactions portent sur des instruments financiers admis aux
négociations sur un marché réglementé belge;

2° ces transactions ne relèvent pas de l’une des exceptions à
l’intermédiation professionnelle obligatoire prévues à l’article 24,
alinéa 2;

3° l’investisseur concerné n’a pas au préalable renoncé explicitement
à l’exécution de ces transactions sur un marché réglementé.

§ 2. Le Roi peut, sur avis de la CBF, prescrire que, si une transaction
n’a pas été exécutée sur un marché réglementé, alors qu’elle aurait dû
l’être, l’investisseur peut, nonobstant toute convention contraire, refu-
ser la transaction intervenue et obtenir de l’intermédiaire, sans
indemnité, la restitution de toute somme ou de tout instrument
financier qu’il lui aurait fourni en relation avec cette transaction. Le
refus doit être notifié à l’intermédiaire par lettre recommandée à la
poste dans le mois de la date d’envoi de l’avis à l’investisseur ou, à
défaut d’un tel avis, dans les trente jours de la date à laquelle
l’investisseur a eu connaissance de la transaction.

Art. 12. § 1er. Tout accord établissant un accès croisé des membres
entre un marché réglementé belge et un ou plusieurs autres marchés
secondaires d’instruments financiers doit faire l’objet d’une notification
préalable à la CBF. La CBF vérifie le respect de l’article 6 et des
dispositions arrêtées en application de celui-ci. L’accord ne peut être
mis à exécution que si la CBF n’a pas communiqué d’objection écrite
aux entreprises de marché concernées dans les trente jours de la
notification de l’accord.

§ 2. L’interconnexion d’un marché réglementé belge avec toute
plate-forme ou tout système informatique centralisé de négociation mis
en place avec un ou plusieurs autres marchés secondaires d’instru-
ments financiers doit faire l’objet de l’autorisation du ministre, sur avis
de la CBF. Le ministre peut subordonner son autorisation à toute
condition appropriée visant à éviter des arbitrages réglementaires ou
autres risques spécifiques susceptibles de nuire aux intérêts des
investisseurs ou au bon fonctionnement, à l’intégrité ou à la transpa-
rence du marché.

Art. 13. § 1er. Lorsqu’un événement exceptionnel perturbe le fonc-
tionnement régulier d’un marché réglementé belge, la CBF peut, après
concertation avec l’entreprise de marché concernée, suspendre tout ou
partie des négociations sur ce marché pour une durée n’excédant pas
deux jours de négociation consécutifs.

§ 2. En cas de crise soudaine sur les marchés financiers, le Roi peut,
sur avis de la BNB et de la CBF, prendre toutes les mesures de
sauvegarde nécessaires à l’égard des marchés réglementés belges, y
compris des dérogations temporaires aux dispositions du présent
chapitre.

Les arrêtés pris en vertu de l’alinéa 1er, cessent de produire leurs
effets s’ils n’ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de leur
date d’entrée en vigueur.
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Afdeling 2. — Markten in financiële instrumenten die zijn uitgegeven of
gewaarborgd door de Staat of Belgische openbare instanties

Art. 14. § 1. Met betrekking tot de financiële instrumenten die zijn
uitgegeven of gewaarborgd door de Staat of Belgische openbare
instanties die Hij aanduidt, kan de Koning, op advies van de NBB en de
CBF :

1° voor de instrumenten die worden verhandeld op een Belgische
gereglementeerde markt, bijzondere regels vaststellen inzake de toela-
ting van deze instrumenten tot de verhandeling, de schorsing of
schrapping ervan en de wijze van vereffening van de transacties in deze
instrumenten;

2° de Staat, de gemeenschappen, de gewesten, de Franse Gemeen-
schapscommissie en het Rentenfonds toelaten om rechtstreeks trans-
acties in deze instrumenten op een Belgische gereglementeerde markt
uit te voeren zonder dat zij er lid van zijn;

3° de organisatie, de werking, het toezicht en de regelhandhaving
regelen van Belgische georganiseerde markten die gespecialiseerd zijn
in deze instrumenten;

4° een specifieke toezichtsregeling uitwerken voor de Belgische
georganiseerde markten voor deze instrumenten, in voorkomend geval
in afwijking van de bepalingen van afdeling 8;

5° het Rentenfonds reorganiseren, bepaalde van zijn bevoegdheden
overdragen aan de NBB of aan de CBF en, te dien einde, de bepalingen
van de besluitwet van 18 mei 1945 tot oprichting van een Rentenfonds
wijzigen, aanvullen, vervangen of opheffen.

§ 2. De besluiten genomen krachtens het eerste lid, 5°, verliezen hun
uitwerking indien zij niet bij wet zijn bekrachtigd binnen twaalf
maanden na de datum van hun inwerkingtreding.

Afdeling 3. — Andere markten

Art. 15. Op advies van de CBF kan de Koning regels vaststellen met
betrekking tot de organisatie en de werking van en het toezicht op
secundaire markten voor financiële instrumenten die geen gereglemen-
teerde markten zijn, en alternatieve verhandelingsystemen voor finan-
ciële instrumenten die methodes van orderconfrontatie en -executie
aanwenden die vergelijkbaar zijn met deze toegepast door dergelijke
secundaire markten, voor zover deze markten of systemen in België
worden georganiseerd.

De in het eerste lid bedoelde regels kunnen inzonderheid betrekking
hebben op :

1° de toegang op de betrokken markt of in het betrokken systeem
volgens transparante criteria;

2° het bestaan van transparante en niet-discretionaire verhandelings-
regels die het voor de gebruikers mogelijk maken de beste prijs te
bekomen die op een gegeven tijdstip en voor het type en de omvang
van het relevante order in de betrokken markt of het betrokken systeem
beschikbaar is;

3° de toepassing van adequate mechanismen en procedures ter
voorkoming en opsporing van marktmanipulaties;

4° de bekendmaking van informatie betreffende vraag en aanbod en
betreffende uitgevoerde transacties.Voornoemde regels houden reke-
ning met de verschillende risicoprofielen die de betrokken markten en
systemen vertonen omwille van hun structuur, de deskundigheid van
hun gebruikers en de types van financiële instrumenten die erop
worden verhandeld.

Dezelfde regels kunnen bepalen dat de in het eerste lid bedoelde
markten of systemen enkel kunnen worden georganiseerd door
marktondernemingen die over een vergunning beschikken krachtens
artikel 16 of door kredietinstellingen of beleggingsondernemingen
bedoeld in artikel 2, 10°, a), b), d) of e), waarvan de vergunning
specifiek de organisatie van dergelijke markten of systemen omvat. Ten
aanzien van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen naar
Belgisch recht kunnen dezelfde regels voorwaarden opleggen die
analoog zijn aan deze bedoeld in artikel 17, § 1, 5° en 6°, en, voor zover
zij andere beleggingsdiensten verrichten of financiële instrumenten
voor eigen rekening verhandelen, bijzondere voorschriften ter vermij-
ding van belangenconflicten ingevolge deze andere activiteiten.

Section 2. — Marchés d’instruments financiers émis ou garantis par
l’Etat ou des collectivités publiques belges

Art. 14. § 1er. En ce qui concerne les instruments financiers émis ou
garantis par l’Etat ou des collectivités publiques belges qu’Il désigne, le
Roi peut, sur avis de la BNB et de la CBF :

1° arrêter, pour les instruments négociés sur un marché réglementé
belge, des règles spécifiques relatives à l’admission de ces instruments
aux négociations, à leur suspension ou à leur radiation et au mode de
liquidation des transactions portant sur ces instruments;

2° autoriser l’Etat, les communautés, les régions, la Commission
communautaire française et le Fonds des Rentes à effectuer directement
des transactions portant sur ces instruments sur un marché réglementé
belge sans qu’ils en soient membres;

3° régler l’organisation, le fonctionnement, la surveillance et la police
de marchés organisés belges spécialisés dans ces instruments;

4° organiser un régime de contrôle spécifique pour les marchés
organisés belges de ces instruments, le cas échéant en dérogeant aux
dispositions de la Section 8;

5° réorganiser le Fonds des Rentes, transférer certaines de ses
compétences à la BNB ou à la CBF et, à ces fins, modifier, compléter,
remplacer ou abroger les dispositions de l’arrêté-loi du 18 mai 1945
portant création d’un Fonds des Rentes.

§ 2. Les arrêtés pris en vertu de l’alinéa 1er, 5°, cessent de produire
leurs effets s’ils n’ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois
de leur date d’entrée en vigueur.

Section 3. — Autres marchés

Art. 15. Le Roi, sur avis de la CBF, peut arrêter des règles relatives à
l’organisation, au fonctionnement et au contrôle de marchés secondai-
res d’instruments financiers autres que des marchés réglementés, et de
systèmes de négociation alternatifs d’instruments financiers qui met-
tent en oeuvre des méthodes de confrontation et d’exécution d’ordres
comparables à celles appliquées par de tels marchés secondaires, dans
la mesure où ces marchés ou systèmes de négociation sont organisés en
Belgique.

Les règles visées à l’alinéa 1er peuvent notamment porter sur :

1° l’accès sur le marché ou dans le système selon des critères
transparents;

2° l’existence de règles de négociation transparentes et non discré-
tionnaires qui permettent aux utilisateurs d’obtenir le meilleur prix
disponible dans le marché ou système en question à un moment donné
et pour le type et la taille de l’ordre concerné;

3° la mise en oeuvre de mécanismes et procédures adéquats visant à
empêcher et à déceler les manipulations de marché;

4° la publication d’informations relatives à l’offre et la demande et
aux transactions effectuées.Les règles précitées tiennent compte des
différents profils de risque que présentent les marchés et systèmes en
question en raison de leur structure, de l’expertise de leurs usagers et
des types d’instruments financiers qui y sont négociés.

Les mêmes règles peuvent prévoir que les marchés ou systèmes visés
à l’alinéa 1er ne peuvent être organisés que par des entreprises de
marché agréées en vertu de l’article 16 ou des établissements de crédit
ou entreprises d’investissement visés à l’article 2, 10°, a), b), d) ou e),
dont l’agrément couvre spécifiquement l’organisation de tels marchés
ou systèmes. Dans le cas d’établissements de crédit et d’entreprises
d’investissement de droit belge, ces mêmes règles peuvent les soumet-
tre à des exigences analogues à celles visées à l’article 17, § 1er, 5° et 6°,
et, dans la mesure où ils fournissent d’autres services d’investissement
ou négocient des instruments financiers pour compte propre, à des
règles spécifiques visant à éviter des conflits d’intérêts en raison de ces
autres activités.
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Afdeling 4. — Marktondernemingen

Art. 16. Elke marktonderneming die in België is gevestigd en één of
meer gereglementeerde markten wenst te organiseren, dient hiervoor
vooraf van de minister een vergunning te verkrijgen.

De minister verleent de vergunning, op advies van de CBF, aan de
ondernemingen die erom verzoeken en die voldoen aan de voorwaar-
den bepaald in artikel 17, § 1. De minister kan de vergunning
afhankelijk stellen van de bijkomende voorwaarden die hij nodig acht
om de belangen van de beleggers te beschermen en de goede werking,
de integriteit en de transparantie van de door de marktonderneming
georganiseerde markten te vrijwaren.

Art. 17. § 1. Om een vergunning als marktonderneming te bekomen,
moet een onderneming aan de volgende voorwaarden voldoen :

1° de onderneming moet zijn opgericht onder de vorm van een
handelsvennootschap;

2° het maatschappelijk doel van de onderneming moet beperkt zijn
tot het organiseren van één of meer secundaire markten voor financiële
instrumenten en, in voorkomend geval, tot activiteiten die niet van aard
zijn om de belangen van de beleggers of de goede werking, de
integriteit of de transparantie van de door de onderneming georgani-
seerde markten te schaden;

3° de natuurlijke of rechtspersonen die, rechtstreeks of onrecht-
streeks, ten minste 10 procent van haar kapitaal of van de stemrechten
bezitten, hebben de nodige kwaliteiten om een gezond en voorzichtig
beleid van de onderneming te waarborgen;

4° de personen die instaan voor de effectieve leiding van de
onderneming en van de groep waarvan zij in voorkomend geval deel
uitmaakt, hebben de vereiste professionele betrouwbaarheid en pas-
sende ervaring om deze functies uit te oefenen;

5° de onderneming moet over voldoende financiële middelen
beschikken voor de organisatie van deze markten, en de financiële
toestand van de groep waarvan zij in voorkomend geval deel uitmaakt,
moet voldoende stevig zijn om geen risico’s op te leveren die de
belangen van de beleggers of de goede werking van deze markten
zouden kunnen schaden;

6° de onderneming moet beschikken over een passende beheersstruc-
tuur, administratieve en boekhoudkundige organisatie en interne
controle om de goede werking, de integriteit en de transparantie van de
door haar georganiseerde markten te waarborgen;

7° de onderneming moet in adequate mechanismen en procedures
voorzien ter voorkoming en opsporing van marktmanipulaties;

8° de rekeningen van de onderneming moeten worden gecontroleerd
door één of meer bedrijfsrevisoren die zijn ingeschreven op de lijst van
de door de CBF erkende revisoren;

9° de structuur van de groep waarvan de onderneming in voorko-
mend geval deel uitmaakt, mag de uitoefening van het toezicht door de
CBF niet belemmeren.

§ 2. De marktondernemingen die een vergunning hebben bekomen
krachtens artikel 16, moeten bij de uitoefening van hun activiteiten
continu blijven voldoen aan de in § 1 gestelde vergunningsvoorwaar-
den en, in voorkomend geval, aan deze opgelegd met toepassing van
artikel 16, tweede lid. De CBF ziet toe op de naleving van deze
voorwaarden.

§ 3. De minister kan op advies van de CBF de vergunning als
marktonderneming intrekken, hetzij op verzoek van de betrokken
onderneming, hetzij op eigen initiatief indien de onderneming niet
langer voldoet aan de in § 1 gestelde vergunningsvoorwaarden of, in
voorkomend geval, aan deze opgelegd met toepassing van artikel 16,
tweede lid, of in geval van ernstige tekortkoming door de onderneming
aan haar verplichtingen krachtens deze wet of de uitvoeringsbesluiten
ervan.

Art. 18. Op advies van de CBF bepaalt de Koning :

1° de procedure voor de toekenning van de vergunning bedoeld in
artikel 16, inzonderheid de vorm van de aanvraag, het onderzoek van
het dossier door de CBF, de termijnen waarbinnen de minister zijn
beslissing moet nemen en aan de aanvrager meedelen en de retributie
die aan de CBF moet worden betaald voor het onderzoek van het
dossier;

2° de procedure voor de intrekking van de vergunning alsmede de
gevolgen van dergelijke intrekking voor de door de betrokken markt-
onderneming georganiseerde gereglementeerde markten;

3° wat er met de vergunning gebeurt in geval van controlewijziging,
fusie, splitsing of andere herstructurering van de marktonderneming.

Section 4. — Entreprises de marché

Art. 16. Toute entreprise de marché établie en Belgique et souhaitant
organiser un ou plusieurs marchés réglementés est tenue de se faire
agréer préalablement par le ministre.

Le ministre accorde l’agrément, sur avis de la CBF, aux entreprises
qui en font la demande et qui répondent aux conditions prévues à
l’article 17, § 1er. Le ministre peut subordonner l’agrément aux
conditions supplémentaires qu’il juge nécessaires en vue d’assurer la
protection des intérêts des investisseurs et de préserver le bon
fonctionnement, l’intégrité et la transparence des marchés organisés par
l’entreprise de marché.

Art. 17. § 1er. Pour être agréée en qualité d’entreprise de marché, une
entreprise doit répondre aux conditions suivantes :

1° l’entreprise doit être constituée sous la forme de société commer-
ciale;

2° l’objet social de l’entreprise doit être limité à l’organisation d’un ou
plusieurs marchés secondaires d’instruments financiers et, le cas
échéant, à des activités qui ne sont pas susceptibles de nuire aux
intérêts des investisseurs ou au bon fonctionnement, à l’intégrité ou à la
transparence des marchés organisés par l’entreprise;

3° les personnes physiques ou morales qui, directement ou indirec-
tement, détiennent 10 pour cent au moins de son capital ou des droits
de vote présentent les qualités nécessaires en vue de garantir une
gestion saine et prudente de l’entreprise;

4° les personnes qui assurent la direction effective de l’entreprise et
du groupe dont elle fait, le cas échéant, partie possèdent l’honorabilité
professionnelle nécessaire et l’expérience adéquate pour exercer ces
fonctions;

5° l’entreprise doit disposer de ressources financières suffisantes pour
l’organisation de ces marchés, et la situation financière du groupe dont
elle fait, le cas échéant, partie doit être suffisamment solide pour ne pas
présenter des risques susceptibles de nuire aux intérêts des investis-
seurs ou au bon fonctionnement de ces marchés;

6° l’entreprise doit être dotée d’une structure de gestion, d’une
organisation administrative et comptable et d’un contrôle interne
appropriés en vue d’assurer le bon fonctionnement, l’intégrité et la
transparence des marchés qu’elle organise;

7° l’entreprise doit mettre en oeuvre des mécanismes et procédures
adéquates visant à empêcher et à déceler des manipulations de marché;

8° le contrôle des comptes de l’entreprise doit être assuré par un ou
plusieurs réviseurs d’entreprises inscrits sur la liste des réviseurs agréés
par la CBF;

9° la structure du groupe dont l’entreprise fait, le cas échéant, partie
ne peut pas entraver l’exercice du contrôle par la CBF.

§ 2. Les entreprises de marché agréées en vertu de l’article 16 satisfont
en permanence, dans l’exercice de leurs activités, aux conditions
d’agrément visées au § 1er et, le cas échéant, à celles imposées en
application de l’article 16, alinéa 2. La CBF contrôle le respect de ces
conditions.

§ 3. Le ministre peut, sur avis de la CBF, retirer l’agrément en qualité
d’entreprise de marché soit à la demande de l’entreprise concernée, soit
d’initiative lorsque l’entreprise ne satisfait plus aux conditions d’agré-
ment visées au § 1er ou, le cas échéant, à celles imposées en application
de l’article 16, alinéa 2, ou en cas de manquement grave de l’entreprise
à ses obligations en vertu de la présente loi ou de ses arrêtés
d’exécution.

Art. 18. Le Roi, sur avis de la CBF, définit :

1° la procédure d’octroi de l’agrément visé à l’article 16, notamment
la forme de la demande, l’instruction du dossier par la CBF, les délais
dans lesquels le ministre doit statuer et notifier sa décision au
demandeur et la rétribution à payer à la CBF pour l’analyse du dossier;

2° la procédure de retrait de l’agrément ainsi que les conséquences de
ce retrait pour les marchés réglementés organisés par l’entreprise de
marché concernée;

3° le sort de l’agrément en cas de changement de contrôle, fusion,
scission ou autre restructuration de l’entreprise de marché.
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Art. 19. § 1. Elke natuurlijke of rechtspersoon die voornemens is
effecten of deelbewijzen te verwerven van een in artikel 16 bedoelde
marktonderneming zodat hij, rechtstreeks of onrechtstreeks, ten minste
10 procent van haar kapitaal of stemrechten zou bezitten, moet de CBF
hiervan vooraf in kennis stellen. Dit geldt eveneens wanneer een
natuurlijke of rechtspersoon voornemens is zijn participatie in een
dergelijke onderneming te verhogen zodat het gedeelte van het kapitaal
of van de stemrechten dat hij zou bezitten, 10 procent of elk veelvoud
van 5 procent zou bereiken of overschrijden.

De artikelen 1, §§ 3 en 4, tweede lid, en 2 van de wet van 2 maart 1989
op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze
genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare
overnameaanbiedingen en de uitvoeringsbesluiten ervan zijn van
toepassing.

§ 2. Binnen een termijn van dertig dagen vanaf de ontvangst van de
kennisgeving bedoeld in § 1, eerste lid, kan de CBF zich verzetten tegen
de verwezenlijking van de verwerving indien zij redenen heeft om aan
te nemen dat de betrokken persoon of, in voorkomend geval, personen
bedoeld in artikel 2 van voornoemde wet van 2 maart 1989 niet de
nodige kwaliteiten bezitten voor een gezond en voorzichtig beleid van
de betrokken marktonderneming. Bij gebrek aan verzet dient de
verwerving plaats te vinden binnen zes maanden vanaf de kennis-
geving bedoeld in § 1, eerste lid; zoniet dient zij opnieuw te worden
aangemeld bij de CBF overeenkomstig § 1 en kan deze er zich tegen
verzetten krachtens deze paragraaf.

§ 3. Indien een verwerving bedoeld in § 1 heeft plaatsgevonden
zonder kennisgeving aan de CBF overeenkomstig dezelfde paragraaf of
vooraleer de CBF zich heeft uitgesproken krachtens § 2 of, in
voorkomend geval, vóór het verstrijken van de termijn van dertig
dagen bedoeld in dezelfde paragraaf, kan de CBF de uitoefening van de
stemrechten verbonden aan de aandelen of deelbewijzen van de
betrokken marktonderneming die aldus, rechtstreeks of onrechtstreeks,
onregelmatig zijn verworven, schorsen tot de toestand is geregulari-
seerd.

Indien een verwerving bedoeld in § 1 heeft plaatsgevonden niet-
tegenstaande het verzet van de CBF krachtens § 2 of, in het algemeen,
indien de CBF redenen heeft om aan te nemen dat de invloed die wordt
uitgeoefend door een natuurlijke of rechtspersoon die, rechtstreeks of
onrechtstreeks, ten minste 10 procent van het kapitaal of van de
stemrechten van een in artikel 16 bedoelde marktonderneming bezit of,
in voorkomend geval, door personen bedoeld in artikel 2 van
voornoemde wet van 2 maart 1989, van die aard is dat zij het gezond en
voorzichtig beleid van deze onderneming in gevaar brengt, kan de CBF,
onverminderd de andere in dit hoofdstuk bepaalde maatregelen :

1° de uitoefening schorsen van de stemrechten verbonden aan de
aandelen of deelbewijzen van deze markt-onderneming die recht-
streeks of onrechtstreeks door de betrokken personen worden gehou-
den;

2° deze personen aanmanen alle of een deel van de betrokken
aandelen of deelbewijzen binnen de door haar bepaalde termijn over te
dragen aan andere personen met wie zij geen nauwe banden hebben.

Bij gebrek aan overdracht binnen de termijn bedoeld in het tweede
lid, 2°, kan de CBF bevelen de betrokken aandelen of deelbewijzen te
sekwestreren. In dit geval is artikel 67, § 7, tweede en derde lid, van
voornoemde wet van 6 april 1995 van toepassing.

Art. 20. Teneinde de naleving van de in artikel 17, § 1, 5°, gestelde
voorwaarde te verzekeren, kan de CBF bij reglement :

1° de financiële ratio’s bepalen die de in artikel 16 bedoelde
marktondernemingen op geconsolideerde en niet-geconsolideerde basis
moeten naleven;

2° de financiële informatie bepalen die de marktondernemingen haar
op periodieke basis moeten meedelen.

Afdeling 5. — Effectenmakelaars

Art. 21. Een erkenningsraad voor effectenmakelaars wordt opge-
richt. De erkenningsraad verleent de titel van effectenmakelaar of van
honorair effectenmakelaar aan de personen die erom verzoeken en
voldoen en blijven voldoen aan de voorwaarden vastgesteld door de
Koning. De Koning regelt de samenstelling, de werking en de
financiering van voornoemde raad alsmede het toezicht op deze raad.

De CBF deelt uit eigen beweging de vertrouwelijke inlichtingen
waarvan zij kennis zou hebben aangaande natuurlijke personen
bedoeld in het eerste lid, mee aan de erkenningsraad voor effecten-
makelaars.

Art. 19. § 1er. Toute personne physique ou morale qui envisage
d’acquérir des titres ou parts d’une entreprise de marché visée à
l’article 16 en sorte qu’elle détiendrait, directement ou indirectement, 10
pour cent au moins de son capital ou des droits de vote, doit en aviser
préalablement la CBF. Il en est de même lorsqu’une personne physique
ou morale envisage d’accroı̂tre sa participation dans une telle entreprise
en sorte que la quotité du capital ou des droits de vote qu’elle
détiendrait devrait atteindre ou dépasser 10 pour cent ou tout multiple
de 5 pour cent.

Les articles 1er, §§ 3 et 4, alinéa 2, et 2 de la loi du 2 mars 1989 relative
à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en
bourse et réglementant les offres publiques d’acquisition et leurs arrêtés
d’exécution sont d’application.

§ 2. La CBF peut, dans un délai de trente jours à dater de la réception
de l’avis visé au § 1er, alinéa 1er, s’opposer à la réalisation de
l’acquisition si elle a des raisons de considérer que la personne en
question ou, le cas échéant, des personnes visées à l’article 2 de la loi du
2 mars 1989 précitée ne présentent pas les qualités nécessaires en vue de
garantir une gestion saine et prudente de l’entreprise de marché en
question. A défaut d’opposition, l’acquisition doit avoir lieu dans les
six mois à dater de l’avis visé au § 1er, alinéa 1er, faute de quoi elle doit
à nouveau être déclarée à la CBF conformément au § 1er et celle-ci peut
à nouveau s’y opposer en vertu du présent paragraphe.

§ 3. Lorsqu’une acquisition visée au § 1er a eu lieu sans avoir été
déclarée à la CBF conformément au même paragraphe ou avant que la
CBF ne se soit prononcée en vertu du § 2 ou, le cas échéant, avant
l’expiration du délai de trente jours visé au même paragraphe, la CBF
peut suspendre, jusqu’à régularisation de la situation, l’exercice des
droits de vote attachés aux actions ou parts de l’entreprise de marché en
question qui ont ainsi été acquises irrégulièrement, directement ou
indirectement.

Lorsqu’une acquisition visée au § 1er a eu lieu en dépit de
l’opposition de la CBF en vertu du § 2 ou, de manière générale, lorsque
la CBF a des raisons de considérer que l’influence exercée par une
personne physique ou morale qui, directement ou indirectement,
détient 10 pour cent au moins du capital ou des droits de vote d’une
entreprise de marché visée à l’article 16 ou, le cas échéant, par des
personnes visées à l’article 2 de la loi du 2 mars 1989 précitée est de
nature à compromettre la gestion saine et prudente de cette entreprise,
la CBF peut, sans préjudice des autres mesures prévues par le présent
chapitre :

1° suspendre l’exercice des droits de vote attachés aux actions ou
parts de ladite entreprise de marché détenues directement ou indirec-
tement par les personnes en question;

2° enjoindre à ces personnes de céder, dans le délai qu’elle fixe, tout
ou partie des actions ou parts en question à d’autres personnes avec
lesquelles elles n’ont pas des liens étroits.

A défaut de cession dans le délai visé à l’alinéa 2, 2°, la CBF peut
ordonner le séquestre des actions ou parts en question. Dans ce cas,
l’article 67, § 7, alinéas 2 et 3, de la loi du 6 avril 1995 précitée est
d’application.

Art. 20. En vue d’assurer le respect de la condition prévue à
l’article 17, § 1er, 5°, la CBF peut par règlement :

1° fixer les ratios financiers que les entreprises de marché visées à
l’article 16 doivent respecter sur une base consolidée et sur une base
non consolidée;

2° définir les informations financières que les entreprises de marché
sont tenues de lui communiquer périodiquement.

Section 5. — Agents de change

Art. 21. Il est institué un conseil d’agrément des agents de change.
Le conseil d’agrément confère le titre d’agent de change ou d’agent de
change honoraire aux personnes qui en font la demande et qui
remplissent et continuent de remplir les conditions fixées par le Roi. Le
Roi règle la composition, le fonctionnement, le financement et le
contrôle dudit conseil.

La CBF communique d’initiative les informations confidentielles
dont elle aurait connaissance sur les personnes physiques visées à
l’alinéa 1er au conseil d’agrément des agents de change.
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Afdeling 6. — Verrekenings- en vereffeningsinstellingen

Art. 22. § 1. Als verrekeningsinstellingen, mogen diensten van
verrekening verstrekken met betrekking tot transacties op een Belgische
gereglementeerde markt of, op Belgisch grondgebied, zodanige dien-
sten verstrekken met betrekking tot transacties op een buitenlandse
gereglementeerde markt :

1° de instellingen met maatschappelijke zetel in België die een
vergunning als kredietinstelling bezitten;

2° de in België gevestigde bijkantoren van buitenlandse kredietinstel-
lingen;

3° de niet in België gevestigde instellingen die in hun land van
herkomst zijn onderworpen aan een statuut en toezicht die door de CBF
en de NBB gelijkwaardig zijn bevonden.

§ 2. De verrekeningsinstellingen wier maatschappelijke zetel zich in
België bevindt en die niet een vergunning als kredietinstelling bezitten,
dewelke wensen diensten van verrekening te verstrekken met betrek-
king tot transacties op een Belgische of buitenlandse gereglementeerde
markt, zijn gehouden voorafgaandelijk vergund te worden door de
minister.De in België gevestigde bijkantoren van een buitenlandse
verrekeningsinstelling die niet een vergunning als kredietinstelling
bezitten, dewelke wensen diensten van verrekening te verstrekken met
betrekking tot transacties op een Belgische of buitenlandse gereglemen-
teerde markt, zijn eveneens gehouden voorafgaandelijk vergund te
worden door de minister.

§ 3. De oorspronkelijke regels van verrekening die van toepassing
zijn in het kader van §§ 1 en 2, alsmede de wijzigingen aan deze regels,
zijn onderworpen aan de voorafgaandelijke goedkeuring door de
minister, op advies van de CBF en de NBB.De goedkeuring door de
minister, de oorspronkelijke regels en de wijzigingen aan deze regels
worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

§ 4. De CBF is belast met het prudentieel toezicht op de verrekenings-
instellingen.

§ 5. Op advies van de NBB en de CBF bepaalt de Koning :

1° de voorwaarden en de procedures voor de toekenning van de
vergunning en de goedkeuring bedoeld in §§ 2 en 3, de gevallen waarin
deze vergunning kan worden herzien of ingetrokken en de toepasse-
lijke procedures, alsook wat er met de vergunning gebeurt in geval van
controlewijziging, fusie, splitsing of andere herstructurering van de
verrekeningsinstelling;

2° onverminderd de artikelen 33 en volgende, de regels inzake het
toezicht van de CBF op de verrekeningsinstellingen, die geen krediet-
instellingen bedoeld in § 1, 1°, zijn;

3° de minimumvereisten inzake organisatie, werking, financiële
positie, interne controle en risicobeheer die van toepassing zijn op de
verrekeningsinstellingen die geen kredietinstellingen bedoeld in § 1, 1°,
zijn, alsook, de regels inzake de onverenigbaarheden met andere
activiteiten;

§ 6. De bepalingen van dit artikel en van de in uitvoering ervan
genomen besluiten laten de bevoegdheden van de NBB zoals bepaald
in artikel 8 van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het
organiek statuut van de Nationale Bank van België onverlet.

§ 7. Met het akkoord van de minister kan de CBF met de NBB, in het
kader van de opdrachten van de laatstgenoemde bepaald in artikel 8
van de voornoemde wet van 22 februari 1998, en met bevoegde
buitenlandse toezichthouders, op basis van wederkerigheid, overeen-
komsten sluiten aangaande nadere regels voor samenwerking inzake
toezicht en onderlinge informatieuitwisseling.

§ 8. Dit artikel is niet van toepassing op de NBB, op de andere
centrale banken die lid zijn van het Europees stelsel van centrale
banken en op de Europese Centrale Bank.

§ 9. De Koning kan de toepassing van dit artikel uitbreiden tot de
verrekening van transacties op andere georganiseerde markten.

Art. 23. § 1. Als vereffeningsinstellingen, mogen diensten van ver-
effening verstrekken met betrekking tot transacties op een Belgische
gereglementeerde markt of, op Belgisch grondgebied, zodanige dien-
sten verstrekken met betrekking tot transacties op een buitenlandse
gereglementeerde markt :

1° de instellingen met maatschappelijke zetel in België die een
vergunning als kredietinstelling bezitten;

2° de in België gevestigde bijkantoren van buitenlandse kredietinstel-
lingen;

3° de instellingen die als centrale depositaris erkend zijn krachtens
het koninklijk besluit nr. 62 van 10 november 1967 ter bevordering van
de omloop van de effecten;

Section 6. — Organismes de compensation et de liquidation

Art. 22. § 1er. Peuvent, en tant qu’organisme de compensation,
assurer des services de compensation pour des transactions effectuées
sur un marché réglementé belge ou assurer de tels services, à partir du
territoire belge, pour des transactions effectuées sur un marché
réglementé étranger :

1° les organismes dont le siège social est établi en Belgique et qui sont
agréés en qualité d’établissement de crédit;

2° les succursales établies en Belgique d’établissements de crédit
étrangers;

3° les organismes non établis en Belgique qui sont soumis dans leur
Etat d’origine à un statut et à un contrôle jugés équivalents par la CBF
et la BNB.

§ 2. Les organismes de compensation dont le siège social est établi en
Belgique et qui ne sont pas agréés en tant qu’établissement de crédit
souhaitant offrir des services de compensation pour des transactions
effectuées sur un marché réglementé belge ou étranger sont tenus de se
faire agréer préalablement par le ministre.Les succursales établies en
Belgique d’un organisme de compensation étranger qui n’est pas agréé
en tant qu’établissement de crédit souhaitant offrir des services de
compensation pour des transactions effectuées sur un marché régle-
mentébelge ou étranger sont tenus également de se faire agréer
préalablement par le ministre.

§ 3. Les règles initiales de compensation applicables dans le cadre des
§§ 1er et 2 et les modifications à ces règles sont soumises à l’approbation
préalable du ministre, sur avis de la CBF et de la BNB. L’approbation du
ministre, les règles initiales et les modifications à ces règles font l’objet
d’un avis publié au Moniteur belge.

§ 4. La CBF est chargée du contrôle prudentiel des organismes de
compensation.

§ 5. Le Roi, sur avis de la BNB et de la CBF, définit :

1° les conditions et procédures d’octroi de l’agrément et de l’appro-
bation visés aux §§ 2 et 3, les cas dans lesquels cet agrément peut être
révisé ou retiré et les procédures applicables, ainsi que le sort de
l’agrément en cas de changement de contrôle, fusion, scission ou autre
restructuration de l’organisme de compensation;

2° sans préjudice des articles 33 et suivants, les règles relatives au
contrôle exercé par la CBF sur les organismes de compensation autres
que des établissements de crédits visés au § 1er, 1°;

3° les exigences minimales en matière d’organisation, de fonctionne-
ment, de situation financière, de contrôle interne et de gestion des
risques applicables aux organismes de compensation autres que des
établissements de crédit visés au § 1er, 1°, ainsi que les règles en matière
d’incompatibilité avec d’autres activités;

§ 6. Les dispositions du présent article et des arrêtés pris pour son
exécution ne portent pas atteinte aux compétences de la BNB visées à
l’article 8 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la
Banque Nationale de Belgique.

§ 7. Moyennant l’approbation du ministre, la CBF peut convenir avec
la BNB, dans le cadre des missions de cette dernière visées à l’article 8
de la loi du 22 février 1998 précitée, ainsi qu’avec les autorités de
contrôle étrangères compétentes, sur la base de la réciprocité, des
modalités de leur coopération en matière de contrôle et de leur échange
mutuel d’informations.

§ 8. Le présent article ne s’applique pas à la BNB, aux autres banques
centrales membres du Système européen de banques centrales et à la
Banque centrale européenne.

§ 9. Le Roi peut étendre l’application du présent article à la
compensation de transactions effectuées sur d’autres marchés organi-
sés.

Art. 23. § 1er. Peuvent, en tant qu’organisme de liquidation, assurer
des services de liquidation pour des transactions effectuées sur un
marché réglementé belge ou assurer de tels services, à partir du
territoire belge, pour des transactions effectuées sur un marché
réglementé étranger :

1° les organismes dont le siège social est établi en Belgique et qui sont
agréés en qualité d’établissement de crédit;

2° les succursales établies en Belgique d’établissements de crédit
étrangers;

3° les organismes agréés en qualité de dépositaire central en vertu de
l’arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967 favorisant la circulation des
valeurs mobilières;
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4° de instellingen aangeduid door de Koning om de dienst van
vereffening met betrekking tot verrichtingen in gedematerialiseerde
effecten te verstrekken krachtens artikel 468 van het Wetboek van
vennootschappen;

5° de niet in België gevestigde instellingen die in hun land van
herkomst zijn onderworpen aan een statuut en toezicht die door de CBF
en de NBB gelijkwaardig zijn bevonden.

§ 2. De CBF is belast met het prudentieel toezicht op de vereffening-
sinstellingen die als centrale depositaris erkend zijn krachtens voor-
noemd koninklijk besluit nr. 62 van 10 november 1967 alsook op de
instellingen aangeduid door de Koning om de dienst van vereffening
met betrekking tot verrichtingen in gedematerialiseerde effecten te
verstrekken krachtens artikel 468 van het Wetboek van vennootschap-
pen Op advies van de CBF en de NBB bepaalt de Koning :

1° onverminderd de artikelen 33 en volgende, de regels inzake het
prudentieel toezicht, inclusief de herstelsmaatregelen, van de CBF op
de instellingen bedoeld in § 1 die geen in België gevestigde kredietin-
stellingen zijn;

2° de minimumvereisten inzake organisatie, werking, financiële
positie, interne controle en risicobeheer die van toepassing zijn op de
instellingen bedoeld in § 1 die geen in België gevestigde kredietinstel-
lingen zijn.

§ 3. Overeenkomstig artikel 8 van voornoemde wet van
22 februari 1998, houdt de NBB toezicht op de vereffeningssystemen
beheerd door de in § 1 bedoelde vereffeningsinstellingen. Op advies
van de CBF en de NBB, kan de Koning bepalen :

1° de standaarden voor het toezicht op vereffeningssystemen;

2° de mededelingsplicht in hoofde van de vereffeningsinstelling ten
aanzien van door de NBB opgevraagde informatie;

3° dwangmaatregelen indien de vereffeningsinstelling niet langer
voldoet aan de opgelegde standaarden of indien de mededelingsplicht
niet wordt nageleefd.

§ 4. Met het akkoord van de minister kan de CBF met de NBB, in het
kader van de opdrachten van de laatstgenoemde bepaald in artikel 8
van voornoemde wet van 22 februari 1998, en, op basis van weder-
kerigheid, met de bevoegde buitenlandse toezichthoudende overheden
overeenkomsten sluiten aangaande nadere regels voor samenwerking
inzake toezicht en onderlinge informatieuitwisseling.

§ 5. Dit artikel is niet van toepassing op de NBB, op de andere
centrale banken leden van het Europees stelsel van centrale banken en
op de Europese Centrale Bank.

§ 6. De Koning kan de toepassing van dit artikel uitbreiden tot de
vereffening van transacties op andere georganiseerde markten.

Afdeling 7.
Transacties in financiële instrumenten en desbetreffende gedragsregels

Art. 24. De in België gevestigde beleggers moeten voor hun trans-
acties in financiële instrumenten die zijn uitgegeven door ondernemin-
gen en organismen naar Belgisch recht en zijn toegelaten tot de
verhandeling op een Belgische gereglementeerde markt, een beroep
doen op een gekwalificeerde tussenpersoon.

Het eerste lid is niet van toepassing :

1° op occasionele verrichtingen tussen particulieren;

2° op overdrachten van financiële instrumenten waaraan ten minste
10 procent van de stemrechten van de betrokken onderneming of het
betrokken organisme zijn verbonden;

3° op overdrachten van stemrechtverlenende financiële instrumenten
tussen ondernemingen waartussen nauwe banden bestaan;

4° op verrichtingen tussen compartimenten van eenzelfde instelling
voor collectieve belegging bedoeld in boek III van de wet van
4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten.

Op advies van de CBF kan de Koning de professionele beleggers uit
het toepassingsgebied van het eerste lid sluiten, in voorkomend geval
onder de voorwaarden en binnen de grenzen die Hij bepaalt.

Art. 25. § 1. Het is aan eenieder verboden :

1° die over voorkennis beschikt, om :

a) gebruik te maken van deze voorkennis door, voor eigen of voor
andermans rekening, rechtstreeks of onrechtstreeks de financiële instru-
menten waarop deze voorkennis betrekking heeft of aanverwante
financiële instrumenten te verkrijgen of te vervreemden of te pogen
deze te verkrijgen of te vervreemden;

b) deze voorkennis aan iemand anders mede te delen, tenzij dit
gebeurt binnen het kader van de normale uitoefening van zijn werk,
beroep of functie;

4° les organismes désignés par le Roi en vue d’assurer la liquidation
des transactions sur valeurs mobilières dématérialisées en vertu de
l’article 468 du Code des sociétés;

5° les organismes non établis en Belgique qui sont soumis dans leur
État d’origine à un statut et à un contrôle jugés équivalents par la CBF
et la BNB.

§ 2. La CBF est chargée du contrôle prudentiel des organismes de
liquidation agréés en qualité de dépositaire central en vertu de l’arrêté
royal n° 62 du 10 novembre 1967 précité ainsi que de ceux désignés par
le Roi en vue d’assurer la liquidation des transactions sur valeurs
mobilières dématérialisées en vertu de l’article 468 du Code des
sociétés. Le Roi, sur avis de la CBF et de la BNB, définit :

1° sans préjudice des articles 33 et suivants, les règles relatives au
contrôle prudentiel, y compris les mesures de redressement, exercé par
la CBF sur les organismes visés au § 1er autres que des établissements
de crédit établis en Belgique;

2° les exigences minimales en matière d’organisation, de fonctionne-
ment, de situation financière, de contrôle interne et de gestion des
risques qui sont applicables aux organismes visés au § 1er autres que
des établissements de crédit établis en Belgique;

§ 3. Conformément à l’article 8 de la loi du 22 février 1998 précitée, la
BNB exerce la surveillance des systèmes de liquidation gérés par les
organismes de liquidation visés au § 1er. Le Roi peut définir, sur avis de
la CBF et de la BNB :

1° les standards pour la surveillance des systèmes de liquidation;

2° l’obligation de communication dans le chef de l’organisme de
liquidation au regard de l’information demandée par la BNB;

3° des mesures de contrainte si l’organisme de liquidation ne satisfait
plus aux standards imposés ou si l’obligation de communication n’est
pas respectée.

§ 4. Moyennant l’approbation du ministre, la CBF peut convenir avec
la BNB, dans le cadre des missions de cette dernière visées à l’article 8
de la loi du 22 février 1998 précitée, ainsi qu’avec les autorités de
contrôle étrangères compétentes, sur la base de la réciprocité, des
modalités de leur coopération en matière de contrôle et de leur échange
mutuel d’informations.

§ 5. Le présent article ne s’applique pas à la BNB, aux autres banques
centrales membres du Système européen de banques centrales et à la
Banque centrale européenne.

§ 6. Le Roi peut étendre l’application du présent article à la
liquidation de transactions effectuées sur d’autres marchés organisés.

Section 7.
Transactions sur instruments financiers et règles de conduite y relatives

Art. 24. Les investisseurs établis en Belgique sont tenus d’effectuer
leurs transactions sur instruments financiers émis par des entreprises et
organismes de droit belge et admis aux négociations sur un marché
réglementé belge à l’intervention d’un intermédiaire qualifié.

L’alinéa 1er ne s’applique pas :

1° aux opérations occasionnelles entre particuliers;

2° aux cessions d’instruments financiers conférant au moins 10 pour
cent des droits de vote de l’entreprise ou de l’organisme en cause;

3° aux cessions d’instruments financiers conférant des droits de vote
entre entreprises entre lesquelles il existe des liens étroits;

4° aux opérations entre compartiments d’un même organisme de
placement collectif visé au livre III de la loi du 4 décembre 1990 relative
aux opérations financières et aux marchés financiers.

Le Roi, sur avis de la CBF, peut exclure les investisseurs profession-
nels du champ d’application de l’alinéa 1er, le cas échéant aux
conditions et dans les limites qu’Il définit.

Art. 25. § 1er. Il est interdit à toute personne :

1° qui dispose d’une information privilégiée :

a) d’utiliser cette information en acquérant ou en cédant, ou en
tentant d’acquérir ou de céder, pour son compte propre ou pour le
compte d’autrui, directement ou indirectement, les instruments finan-
ciers sur lesquels porte l’information ou des instruments financiers
connexes;

b) de communiquer une telle information à une autre personne, si ce
n’est dans le cadre normal de l’exercice de son travail, de sa profession
ou de ses fonctions;
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c) op grond van deze voorkennis iemand anders aan te bevelen om
de financiële instrumenten waarop deze voorkennis betrekking heeft,
of aanverwante financiële instrumenten te verkrijgen of te vervreemden
of door anderen te doen verkrijgen of vervreemden;

2° transacties uit te voeren of orders te plaatsen :

a) die valse of misleidende signalen geven of kunnen geven over het
aanbod van, de vraag naar of de koers van één of meer financiële
instrumenten; of

b) waarbij één of meer personen op basis van onderlinge afspraken
de koers van één of meer financiële instrumenten op een abnormaal of
kunstmatig peil houden,

tenzij de persoon die de transacties heeft uitgevoerd of de orders
heeft geplaatst, aannemelijk maakt dat zijn beweegredenen legitiem
zijn en dat de betrokken transacties of orders beantwoorden aan de
normale praktijken op de relevante markt, als zodanig erkend door de
CBF;

3° transacties uit te voeren of orders te plaatsen waarbij gebruik
wordt gemaakt van fictieve constructies of enigerlei andere vorm van
bedrog of misleiding;

4° informatie of geruchten te verspreiden, via de media, het Internet
of om het even welk ander kanaal, die valse of misleidende signalen
geven of kunnen geven over financiële instrumenten, waarbij de
betrokken persoon wist of had moeten weten dat de informatie vals of
misleidend was;

5° andere handelingen te stellen, bepaald door de Koning op advies
van de CBF, die de goede werking, de integriteit en de transparantie
van de markt belemmeren of verstoren of dit kunnen doen;

6° deel te nemen aan elke afspraak die ertoe zou strekken handelin-
gen te stellen als bedoeld in 1° tot 5°;

7° één of meer andere personen ertoe aan te zetten daden te stellen
die, indien hij deze zelf zou stellen, verboden zouden zijn krachtens 1°
tot 5°.

§ 2. In het geval van een vennootschap of andere rechtspersoon
gelden de in § 1 vastgestelde verbodsbepalingen eveneens voor de
natuurlijke personen die betrokken zijn in de beslissing om een
transactie uit te voeren of een order te plaatsen voor rekening van de
betrokken rechtspersoon.

De in § 1, 1°, a), vastgestelde verbodsbepaling geldt niet voor
transacties die worden verricht ter uitvoering van een verbintenis tot
verwerving of vervreemding van financiële instrumenten indien deze
verbintenis opeisbaar is geworden en voortvloeit uit een overeenkomst
die werd gesloten vooraleer de betrokken persoon over de relevante
voorkennis beschikte.

De in § 1 vastgestelde verbodsbepalingen gelden niet voor verrich-
tingen die in het kader van het monetair beleid, het wisselkoersbeleid
of het beheer van de overheidsschuld worden gedaan door een Lidstaat
van de Europese Economische Ruimte, door het Europees stelsel van
centrale banken, door de NBB of enige andere nationale centrale bank
van de andere Lidstaten van de Europese Economische Ruimte, door
het Rentenfonds, door de Amortisatiekas voor de Staatsschuld, door de
gemeenschappen, gewesten, Franse Gemeenschapscommissie, provin-
cies, gemeenten en agglomeraties en federaties van gemeenten of door
ieder persoon die handelt voor rekening van één van voornoemde
personen.

§ 3. De in § 1 vastgestelde verbodsbepalingen zijn van toepassing op
de in dezelfde paragraaf bedoelde handelingen :

1° die betrekking hebben op financiële instrumenten die zijn
toegelaten tot de verhandeling op een Belgische gereglementeerde
markt of op enige andere markt of alternatief verhandelingssysteem
bedoeld in artikel 15 en door de Koning aangeduid op advies van de
CBF, of waarvan de toelating tot de verhandeling op een dergelijke
markt of systeem wordt aangevraagd, ongeacht of de betrokken
handelingen in België of in het buitenland zijn gesteld;

2° die betrekking hebben op financiële instrumenten die zijn
toegelaten tot de verhandeling op een buitenlandse gereglementeerde
markt of op enige andere markt of alternatief verhandelingssysteem
ingericht in het buitenland en door de Koning aangeduid op advies van
de CBF, of waarvan de toelating tot de verhandeling op een dergelijke
markt of systeem wordt aangevraagd, voor zover de betrokken
handelingen in België zijn gesteld, ongeacht of de betrokken transacties
worden uitgevoerd op de betrokken markt of daarbuiten.

c) de recommander à un tiers d’acquérir ou de céder, ou de faire
acquérir ou céder par une autre personne, sur la base de l’information
privilégiée, les instruments financiers sur lesquels porte l’information
ou des instruments financiers connexes;

2° d’effectuer des transactions ou de passer des ordres :

a) qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses
ou trompeuses sur l’offre, la demande ou le cours d’un ou plusieurs
instruments financiers; ou

b) qui fixent, par l’action d’une ou de plusieurs personnes agissant de
concert, le cours d’un ou plusieurs instruments financiers à un niveau
anormal ou artificiel,

à moins que la personne ayant effectué les transactions ou passé les
ordres établisse que les raisons qui l’ont amenée à le faire sont légitimes
et que les transactions ou ordres en question sont conformes aux
pratiques normales du marché concerné, reconnues à ce titre par la
CBF;

3° d’effectuer des transactions ou de passer des ordres qui recourent
à des procédés fictifs ou à toute autre forme de tromperie ou d’artifice;

4° de diffuser des informations ou des rumeurs, par l’intermédiaire
des médias, via l’Internet ou par tout autre moyen, qui donnent ou sont
susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses sur des
instruments financiers, alors qu’elle savait ou aurait dû savoir que les
informations étaient fausses ou trompeuses;

5° de commettre d’autres actes, définis par le Roi sur avis de la CBF,
qui entravent ou perturbent ou sont susceptibles d’entraver ou de
perturber le bon fonctionnement, l’intégrité et la transparence du
marché;

6° de participer à toute entente qui aurait pour objet de commettre
des actes visés aux 1° à 5°;

7° d’inciter une ou plusieurs autres personnes à commettre des actes
qui, si elle les commettait elle-même, seraient interdits en vertu des 1°
à 5°.

§ 2. Dans le cas d’une société ou autre personne morale, les
interdictions prévues au § 1er s’appliquent également aux personnes
physiques qui participent à la décision d’effectuer une transaction ou de
passer un ordre pour le compte de la personne morale en question.

L’interdiction prévue au § 1er, 1°, a), ne s’applique pas aux
transactions effectuées pour assurer l’exécution d’une obligation d’acqui-
sition ou de cession d’instruments financiers lorsque cette obligation est
devenue exigible et résulte d’une convention conclue avant que
l’intéressé dispose de l’information privilégiée en question.

Les interdictions prévues au § 1er ne s’appliquent pas aux opérations
effectuées pour des raisons qui relèvent de la politique monétaire, de
change ou de gestion de la dette publique par un État membre de
l’Espace économique européen, par le Système européen de banques
centrales, par la BNB ou toute autre banque centrale nationale des
autres États membres de l’Espace économique européen, par le Fonds
des Rentes, par la Caisse d’amortissement de la dette publique, par les
communautés, régions, Commission communautaire française, provin-
ces, communes, agglomérations et fédérations de communes, ou par
toute personne agissant pour le compte de l’une des personnes
précitées.

§ 3. Les interdictions prévues au § 1er s’appliquent aux actes visés au
même paragraphe :

1° qui concernent des instruments financiers qui sont admis aux
négociations sur un marché réglementé belge ou sur tout autre marché
ou système de négociation alternatif visé à l’article 15 et désigné par le
Roi sur avis de la CBF, ou qui font l’objet d’une demande d’admission
aux négociations sur un tel marché ou système, que les actes en
question soient accomplis en Belgique ou à l’étranger;

2° qui concernent des instruments financiers qui sont admis aux
négociations sur un marché réglementé étranger ou sur tout autre
marché ou système de négociation alternatif organisé à l’étranger et
désigné par le Roi sur avis de la CBF, ou qui font l’objet d’une demande
d’admission aux négociations sur un tel marché ou système, pour
autant que les actes en question soient accomplis en Belgique, que les
transactions en question soient exécutées sur le marché concerné ou en
dehors de celui-ci.
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Art. 26. Bij het verstrekken van beleggingsdiensten of het uitvoeren
van verrichtingen in financiële instrumenten leven de financiële
tussenpersonen volgende gedragsregels na :

1° loyaal en billijk handelen en met de nodige competentie, zorg en
inzet, volgens het beste belang van hun cliënten en de integriteit van de
markt;

2° zich vergewissen van de ervaring van hun cliënten met verrich-
tingen in de betrokken financiële instrumenten, hun doelstellingen, hun
financiële toestand en de beperkingen waaraan zij onderworpen
kunnen zijn met betrekking tot hun verrichtingen in financiële instru-
menten;

3° aan hun cliënten de nodige informatie verstrekken, op een heldere
en toegankelijke wijze, rekening houdend met hun kennis, ervaring en
doelstellingen :

a) opdat deze cliënten in staat zouden zijn de aard en de kost van de
hun aangeboden beleggingsdiensten te beoordelen;

b) wanneer de tussenpersonen aan hun cliënten beleggingsadvies
verstrekken of bepaalde financiële instrumenten promoten, opdat deze
cliënten in staat zouden zijn met kennis van zaken beleggingsbelissin-
gen te nemen;

4° alle redelijke maatregelen nemen teneinde belangenconflicten
tussen henzelf en hun cliënten en tussen hun cliënten onderling te
vermijden en, indien dergelijke conflicten niet kunnen worden verme-
den, zo met deze conflicten omgaan dat hun cliënten billijk worden
behandeld;

5° hun cliënten op passende wijze inlichten over elke vorm van
voordeel ontvangen in verband met aan deze cliënten verstrekte of nog
te verstrekken diensten;

6° geen handelingen of gedragingen voorstellen of aanmoedigen die
hun cliënten ertoe zouden brengen hun wettelijke verplichtingen niet
na te komen;

7° geen beleggingsadviezen verstrekken indien hun diensten aan de
cliënt zich beperken tot het enkel doorgeven of uitvoeren van orders;

8° de orders van hun cliënten behandelen en uitvoeren in het beste
belang van deze cliënten en met inachtneming van hun specifieke
onderrichtingen, teneinde het best mogelijke resultaat te bekomen op
het gebied van prijs, kosten en snelheid en probabiliteit van uitvoering,
rekening houdend met het tijdstip, de aard en de omvang van het
betrokken order en de staat van de relevante markten;

9° in geval van globale orders voor rekening van verschillende
begunstigden, de financiële instrumenten verdelen volgens vooraf
bepaalde billijke criteria en, in voorkomend geval, voorrang geven aan
de orders van cliënten op orders voor hun eigen rekening;

10° een documentatie aanleggen en bijhouden voor alle orders die zij
van hun cliënten ontvangen, overeenkomstig de regels vastgesteld door
de Koning op advies van de CBF;

11° enkel via de gereglementeerde markt als tegenpartij van hun
cliënten optreden voor de transacties in financiële instrumenten die
moeten worden uitgevoerd op een gereglementeerde markt, en voor
transacties buiten een dergelijke markt enkel na voorafgaande mede-
deling aan deze cliënten;

12° geen orders compenseren betreffende financiële instrumenten die
zijn toegelaten tot de verhandeling op een Belgische gereglementeerde
markt, met dien verstande dat :

a) dit verbod niet slaat op de gelijktijdige plaatsing op een
gereglementeerde markt van een aankooporder en een verkooporder
voor hetzelfde financieel instrument tegen dezelfde prijs;

b) de Koning op advies van de CBF gekwalificeerde tussenpersonen
kan toestaan om orders van hun cliënten te internaliseren tegen
voorwaarden die de eerbiediging van het principe van beste uitvoering
voor de cliënten, een passende beheersing van potentiële belangencon-
flicten en een adequate publiciteit van de uitgevoerde transacties
waarborgen;

13° een schriftelijke of elektronische bevestiging van elke uitgevoerde
transactie in financiële instrumenten opmaken en aan de cliënten
meedelen, in de vorm en binnen de termijn door de Koning bepaald op
advies van de CBF;

14° hun cliënten periodiek inlichten over hun openstaande posities in
afgeleide financiële instrumenten;

15° de transacties in vervangbare financiële instrumenten die tot de
verhandeling op een Belgische gereglementeerde markt zijn toegelaten,
onderling langs girale weg vereffenen;

Art. 26. Lorsqu’ils fournissent des services d’investissement ou
effectuent des opérations sur instruments financiers, les intermédiaires
financiers respectent les règles de conduite suivantes :

1° agir loyalement et équitablement et avec la compétence, le soin et
la diligence qui s’imposent, au mieux des intérêts de leurs clients et de
l’intégrité du marché;

2° s’informer de l’expérience de leurs clients en matière d’opérations
sur les instruments financiers concernés, de leurs objectifs, de leur
situation financière et des restrictions auxquelles ils pourraient être
soumis pour leurs opérations sur instruments financiers;

3° fournir à leurs clients les informations nécessaires, de manière
claire et accessible, compte tenu de leurs connaissances, expérience et
objectifs :

a) pour que ces clients soient en mesure d’évaluer la nature et le coût
des services d’investissement qui leur sont proposés;

b) lorsque les intermédiaires fournissent des conseils d’investisse-
ment à leurs clients ou cherchent à promouvoir certains instruments
financiers, pour que ces clients soient en mesure de prendre des
décisions d’investissement en connaissance de cause;

4° prendre toutes les mesures raisonnables pour éviter des conflits
d’intérêt entre eux et leurs clients, et entre les clients eux-mêmes, et
lorsque de tels conflits sont inévitables, gérer ces conflits de manière à
ce que leurs clients soient traités équitablement;

5° informer leurs clients, de manière adéquate, de toute forme
d’avantage perçu en relation avec les services fournis ou à fournir à ces
clients;

6° ne pas proposer ou encourager des actes ou comportements qui
amèneraient leurs clients à ne pas respecter leurs obligations légales;

7° ne pas fournir des conseils d’investissement lorsque leurs services
au client se limitent à la simple transmission ou exécution d’ordres;

8° traiter et exécuter les ordres de leurs clients au mieux des intérêts
de ceux-ci et conformément à leurs instructions spécifiques, en vue
d’obtenir le meilleur résultat possible au regard du prix, des frais et de
la rapidité et de la probabilité d’exécution, compte tenu du moment, de
la nature et de la taille de l’ordre en question et de l’état des marchés
concernés;

9° en cas d’ordres globaux pour le compte de plusieurs bénéficiaires,
répartir les instruments financiers selon des critères équitables établis
préalablement et, le cas échéant, en privilégiant les ordres de leurs
clients par rapport aux ordres pour leur compte propre;

10° établir et conserver une documentation pour tous les ordres reçus
de leurs clients, conformément aux règles arrêtées par le Roi sur avis de
la CBF;

11° ne se porter contrepartie de leurs clients pour les transactions sur
instruments financiers à exécuter sur un marché réglementé qu’à
travers ce marché et, pour les transactions à exécuter en dehors d’un tel
marché, que moyennant communication préalable à ces clients;

12° ne pas compenser des ordres portant sur des instruments
financiers admis aux négociations sur un marché réglementé belge,
étant entendu que :

a) cette interdiction ne vise pas l’introduction simultanée, dans un
marché réglementé, d’un ordre à l’achat et d’un ordre à la vente du
même instrument financier au même prix;

b) le Roi, sur avis de la CBF, peut autoriser des intermédiaires
qualifiés d’internaliser des ordres de leurs clients à des conditions qui
assurent le respect du principe de meilleure exécution pour les clients,
une gestion appropriée des conflits d’intérêts potentiels et une publicité
adéquate des transactions exécutées;

13° établir et fournir aux clients une confirmation écrite ou électro-
nique de toute transaction sur instruments financiers exécutée, dans les
formes et délais définis par le Roi sur avis de la CBF;

14° informer périodiquement leurs clients sur leurs positions ouver-
tes en instruments financiers dérivés;

15° liquider entre eux par voie scripturale les transactions portant sur
des instruments financiers fongibles admis aux négociations sur un
marché réglementé belge;
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16° in het geval van in België gevestigde gekwalificeerde tussenper-
sonen, behalve deze bedoeld in artikel 2, 10°, h), de financiële
instrumenten die zij voor eigen rekening of voor rekening van derden
aanhouden, bijhouden op afzonderlijke rekeningen bij de verrekenings-
of vereffeningsinstelling, met dien verstande dat dezelfde regel geldt
voor de financiële instrumenten die deze financiële tussenpersonen bij
andere financiële tussenpersonen zouden aanhouden;

17° de andere gedragsregels naleven die de Koning, op advies van de
CBF en na open raadpleging, kan vaststellen met het oog op de
bescherming van de belangen van de beleggers en de goede werking,
de integriteit en de transparantie van de markt.

Art. 27. § 1. De gekwalificeerde tussenpersonen die in België zijn
gevestigd, stellen een interne gedragscode vast met aangepaste regels
en procedures om de naleving van de artikelen 25 en 26 door hun
mandatarissen en personeelsleden te waarborgen, inzonderheid :

1° procedures die bekend staan onder de naam ″Chinese walls″
teneinde de ongepaste verspreiding van voorkennis binnen de organi-
satie te vermijden;

2° maatregelen die voor een aangepaste scheiding zorgen tussen
activiteiten die onderling aanleiding kunnen geven tot belangenconflic-
ten;

3° regels inzake verrichtingen in financiële instrumenten die de
mandatarissen en personeelsleden voor eigen rekening uitvoeren, met
inbegrip van de gevallen waarin zij de in § 2 bedoelde personen over
deze verrichtingen moeten inlichten of hun toestemming moeten
bekomen vooraleer dergelijke verrichtingen te doen, de te volgen
procedures voor het doorgeven en uitvoeren van de orders en passende
beperkingen ten aanzien van de uitvoering van dergelijke verrichtingen
door mandatarissen en personeelsleden die gevoelige functies bekle-
den;

4° regels en procedures die een systematische benadering vormen ter
naleving van artikel 26, 8°.

§ 2. De gekwalificeerde tussenpersonen die in België zijn gevestigd,
duiden binnen hun organisatie een persoon of, zo de omvang van die
organisatie het verantwoordt, een comité aan dat verantwoordelijk is
op het gebied van de deontologie.

De aldus aangewezen personen moeten de vereiste professionele
betrouwbaarheid, de passende ervaring en het passend gezag hebben
om hun functies uit te oefenen. Zij rapporteren rechtstreeks aan de raad
van bestuur of aan het overeenstemmende bestuursorgaan van de
tussenpersoon.

Zij hebben inzonderheid tot taak :

1° te zorgen voor de uitvoering van de gedragscode bedoeld in § 1 en
het toezicht op de naleving ervan;

2° het personeel van de tussenpersoon voor te lichten over de regels
en de procedures die in de gedragscode zijn bepaald of zijn vastgesteld
ter uitvoering ervan;

3° het bestuursorgaan in te lichten over elke verstoorde werking die
wordt vastgesteld op deontologisch gebied en passende corrigerende
maatregelen voor te stellen;

4° een register bij te houden van de klachten die door de cliënten zijn
ingediend, en, in voorkomend geval, van de maatregelen die zijn
genomen om eraan te verhelpen.

Art. 28. § 1. Op advies van de CBF en na open raadpleging kan de
Koning :

1° verschillende toepassingsregels vaststellen voor de bepalingen van
artikel 26 naargelang de beleggingsdiensten worden verstrekt aan
professionele beleggers of aan andere beleggers;

2° verschillende toepassingsregels van dezelfde bepalingen vaststel-
len naargelang de verstrekte beleggingsdiensten al dan niet beperkt zijn
tot het louter doorgeven of uitvoeren van orders;

3° de toepassing van de bepalingen van de artikelen 26 en 27 nader
regelen voor het verstrekken van beleggingsdiensten op grensoverschrij-
dende wijze of via het Internet, en de toepassing van die bepalingen
beperken tot deze die beogen de integriteit van de markten te
waarborgen in het geval van buitenlandse gekwalificeerde tussenper-
sonen die in België beleggingsdiensten verstrekken of verrichtingen
met financiële instrumenten uitvoeren zonder er te zijn gevestigd, en
die in hun Staat van herkomst onderworpen zijn aan gedragsregels ter
bescherming van de belangen van de beleggers welke gelijkwaardig
zijn aan deze die gelden in België;

4° vaststellen in welke mate dezelfde bepalingen gelden voor
gekwalificeerde tussenpersonen die financiële instrumenten voor eigen
rekening verhandelen met professionele tegenpartijen aangeduid door
de Koning;

16° dans le cas d’intermédiaires qualifiés établis en Belgique, autres
que ceux visés à l’article 2, 10°, h), conserver sur des comptes distincts
auprès de l’organisme de compensation ou de l’organisme de liquida-
tion les instruments financiers qu’ils détiennent pour compte propre ou
pour compte de tiers, la même règle étant applicable aux instruments
financiers que ces intermédiaires pourraient détenir auprès d’autres
intermédiaires financiers;

17° respecter les autres règles de conduite que le Roi, sur avis de la
CBF et après consultation ouverte, pourra établir en vue d’assurer la
protection des intérêts des investisseurs et le bon fonctionnement,
l’intégrité et la transparence du marché.

Art. 27. § 1er. Les intermédiaires qualifiés établis en Belgique
adoptent un code de conduite interne comportant des règles et
procédures appropriées pour assurer le respect des articles 25 et 26 par
leurs mandataires et employés, notamment :

1° des procédures connues sous le nom de ″murailles de Chine″
visant à éviter la circulation indue d’informations privilégiées à
l’intérieur de l’organisation;

2° des mesures assurant une séparation appropriée d’activités
susceptibles de générer entre elles des conflits d’intérêt;

3° des règles en matière d’opérations sur instruments financiers
effectuées par les mandataires et employés pour compte propre, y
compris les cas dans lesquels ils doivent informer les personnes visées
au § 2 de ces opérations ou obtenir leur autorisation avant d’effectuer
de telles opérations, les procédures à suivre pour le cheminement et
l’exécution des ordres et des restrictions appropriées à la faculté des
mandataires et employés occupant des fonctions sensibles d’effectuer
de telles opérations;

4° des règles et procédures constituant une approche systématique
pour assurer le respect de l’article 26, 8°.

§ 2. Les intermédiaires qualifiés établis en Belgique désignent en leur
sein une personne ou, lorsque la taille de leur organisation le justifie, un
comité responsable de la déontologie.

Les personnes ainsi désignées doivent posséder l’honorabilité pro-
fessionnelle nécessaire et l’expérience et l’autorité adéquates pour
exercer leurs fonctions. Elles rendent compte directement au conseil
d’administration ou à l’organe de gestion analogue de l’intermédiaire.

Elles ont notamment pour mission :

1° d’assurer la mise en oeuvre du code de conduite visé au § 1er et le
contrôle du respect de celui-ci;

2° d’informer le personnel de l’intermédiaire sur les règles et
procédures prévues dans le code de conduite ou établies en application
de celui-ci;

3° de porter tout dysfonctionnement constaté dans le domaine
déontologique à la connaissance de l’organe de gestion et de lui
proposer des mesures correctives adéquates;

4° de tenir un registre des plaintes soumises par les clients et des
mesures prises, le cas échéant, pour y remédier.

Art. 28. § 1er. Le Roi, sur avis de la CBF et après consultation
ouverte, peut :

1° arrêter des modalités d’application différentes des dispositions de
l’article 26 selon que les services d’investissement sont fournis à des
investisseurs professionnels ou à d’autres investisseurs;

2° arrêter des modalités d’application différentes des mêmes dispo-
sitions selon que les services d’investissement fournis se limitent ou
non à la simple transmission ou exécution d’ordres;

3° préciser l’application des dispositions des articles 26 et 27 à la
fourniture de services d’investissement de manière transfrontalière ou
via l’Internet, et limiter l’application desdites dispositions à celles
visant à assurer l’intégrité des marchés à l’égard d’intermédiaires
qualifiés étrangers qui fournissent des services d’investissement ou
effectuent des opérations sur instruments financiers en Belgique sans y
être établis et qui sont soumis dans leur État d’origine à des règles de
conduite visant à assurer la protection des intérêts des investisseurs qui
sont équivalentes à celles applicables en Belgique;

4° définir dans quelle mesure les mêmes dispositions s’appliquent
aux intermédiaires qualifiés lorsque ceux-ci négocient des instruments
financiers pour leur compte propre avec des contreparties profession-
nelles désignées par le Roi;
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5° minimumregels bepalen die in de gedragscode, bedoeld in
artikel 27, § 1, moeten worden opgenomen.

§ 2. Wanneer Hij de datum van inwerkingtreding van de bepalingen
van de artikelen 26 en 27 vaststelt met toepassing van artikel 148 of
maatregelen neemt ter uitvoering van die bepalingen, houdt de Koning
rekening met het vorderen van de harmonisatie van de betrokken
gedragsregels binnen de Europese Gemeenschap.

Art. 29. Op advies van de CBF en na open raadpleging kan de
Koning :

1° gedragsregels bepalen die de bieders moeten naleven bij de
berichtgeving over en de uitvoering van openbare aanbiedingen tot
verkoop van of inschrijving op financiële instrumenten in België, al dan
niet in combinatie met de toelating van deze instrumenten tot de
verhandeling op een Belgische gereglementeerde markt;

2° gedragsregels bepalen die de financiële tussenpersonen moeten in
acht nemen wanneer zij tussenkomen in de verrichtingen bedoeld in 1°
in de hoedanigheid van lead manager of lid van een syndicaat tot vaste
overname of plaatsing;

3° voorschrijven dat de ondernemingen en organismen naar Belgisch
recht waarvan financiële instrumenten zijn toegelaten tot de verhande-
ling op een gereglementeerde markt of op enige andere Belgische of
buitenlandse markt voor financiële instrumenten door de Koning
aangeduid met toepassing van artikel 25, § 3, of waarvan de toelating
tot de verhandeling op een dergelijke markt wordt aangevraagd, een
gedragscode moeten opstellen met betrekking tot de verrichtingen die
hun mandatarissen en personeelsleden kunnen uitvoeren in de betrok-
ken financiële instrumenten of in aanverwante financiële instrumenten,
alsmede minimumregels bepalen die in dergelijke code moeten worden
opgenomen.

Art. 30. De CBF kan :

1° in individuele gevallen, en mits passende, regelmatige en niet
nominatieve bekendmaking van het gevolgde afwijkingsbeleid, afwij-
kingen toestaan van de bepalingen van de artikelen 26 en 27 of van de
bepalingen vastgesteld met toepassing van de artikelen 26, 28 en 29,
indien zij van oordeel is dat de betrokken bepalingen niet zijn
afgestemd op de activiteiten of de toestand van de betrokken financiële
tussenpersoon, emittent of bieder en op voorwaarde dat deze tussen-
persoon, emittent of bieder passende alternatieve maatregelen neemt
die een gelijkwaardige bescherming van de belangen van de beleggers
en de marktintegriteit bieden;

2° bij reglement, op basis van de beste praktijken op de internationale
financiële markten, de voorwaarden bepalen waaronder courante
marktpraktijken, inzonderheid inzake koersstabilisatie, verrichtingen
die ertoe strekken de liquiditeit van een financieel instrument te
verzekeren, communicaties met financiële analisten, programma’s van
inkoop van eigen aandelen en het onderzoek van informatie met het
oog op de verwerving van deelnemingen in beursgenoteerde vennoot-
schappen, al dan niet een inbreuk vormen op de bepalingen van de
artikelen 25 en 26 of op de bepalingen vastgesteld met toepassing van
de artikelen 26, 28 en 29;

3° voor de toepassing van artikel 25, § 1, 2°, bij reglement bepalen aan
welke voorwaarden een order voor of een transactie op een geregle-
menteerde markt moet voldoen om in overeenstemming te zijn met de
normale praktijken op de betrokken markt.

Art. 31. § 1. De gekwalificeerde tussenpersonen hebben een voor-
recht op de financiële instrumenten, gelden en deviezen :

1° die hun door hun cliënten zijn overhandigd om de dekking te
vormen voor de uitvoering van transacties in financiële instrumenten,
voor inschrijvingen op financiële instrumenten of voor termijnverrich-
tingen op deviezen;

2° die zij houden ingevolge de uitvoering van transacties in financiële
instrumenten of van termijnverrichtingen op deviezen of ingevolge de
hun opgedragen vereffening van transacties in financiële instrumenten,
van inschrijvingen op financiële instrumenten of van termijnverrichtin-
gen op deviezen die door hun cliënten rechtstreeks zijn verricht.Dit
voorrecht waarborgt elke schuldvordering van de gekwalificeerde
tussenpersoon ontstaan naar aanleiding van deze transacties, verrich-
tingen of vereffeningen bedoeld in het eerste lid, met inbegrip van de
schuldvorderingen ontstaan uit leningen of voorschotten.

5° prévoir des règles minimales à inclure dans le code de conduite
visé à l’article 27, § 1er.

§ 2. Lorsqu’Il fixe la date d’entrée en vigueur des dispositions des
articles 26 et 27 en application de l’article 148 ou arrête des mesures
d’exécution de celles-ci, le Roi tient compte de l’état d’avancement de
l’harmonisation des règles de conduite en question au sein de la
Communauté européenne.

Art. 29. Le Roi, sur avis de la CBF et après consultation ouverte,
peut :

1° arrêter des règles de conduite que les offrants doivent respecter
dans l’information et la mise en oeuvre d’offres en vente ou en
souscription publiques d’instruments financiers en Belgique, accompa-
gnées ou non de l’admission de ces instruments aux négociations sur
un marché réglementé belge;

2° arrêter des règles de conduite à observer par les intermédiaires
financiers lorsqu’ils interviennent dans des opérations visées au 1° en
qualité de chef de file ou de membre d’un syndicat de prise ferme ou de
placement;

3° prescrire que les entreprises et organismes de droit belge dont des
instruments financiers sont admis aux négociations ou font l’objet
d’une demande d’admission aux négociations, sur un marché régle-
menté ou sur tout autre marché d’instruments financiers, belge ou
étranger, désigné par le Roi en application de l’article 25, § 3, établissent
un code déontologique relatif aux opérations que leurs mandataires et
employés pourraient effectuer pour compte propre sur les instruments
financiers en question ou sur des instruments financiers connexes, ainsi
que prévoir des règles minimales à inclure dans un tel code.

Art. 30. La CBF peut :

1° dans des cas individuels, et moyennant publicité adéquate,
régulière et non nominative de la politique de dérogation suivie,
accorder des dérogations aux dispositions des articles 26 et 27 ou aux
dispositions arrêtées en application des articles 26, 28 et 29, si elle
estime que les dispositions en question sont inadaptées aux activités ou
à la situation de l’intermédiaire financier, de l’émetteur ou de l’offrant
concerné et à condition que cet intermédiaire, émetteur ou offrant mette
en oeuvre des mesures alternatives adéquates qui assurent un niveau
de protection équivalent des intérêts des investisseurs et de l’intégrité
du marché;

2° par voie de règlement, définir, sur la base des meilleures pratiques
des marchés financiers internationaux, les conditions dans lesquelles
des pratiques courantes dans le marché, notamment en matière de
stabilisation de cours, d’opérations visant à assurer la liquidité d’un
instrument financier, de communications avec des analystes financiers,
de programmes de rachat de titres et d’examen d’informations en vue
de l’acquisition de participations dans des sociétés cotées, sont
constitutives ou non d’une infraction aux dispositions des articles 25 et
26 ou aux dispositions arrêtées en application des articles 26, 28 et 29;

3° par voie de règlement, définir sous quelles conditions un ordre ou
une transaction concernant un marché réglementé est conforme aux
pratiques normales dudit marché pour l’application de l’article 25, § 1er,
2°.

Art. 31. § 1er. Les intermédiaires qualifiés ont un privilège sur les
instruments financiers, fonds et devises :

1° qui leur ont été remis par leurs clients en vue de constituer la
couverture destinée à garantir l’exécution des transactions sur instru-
ments financiers, la souscription d’instruments financiers ou des
opérations à terme sur devises;

2° qu’ils détiennent à la suite de l’exécution de transactions sur
instruments financiers ou d’opérations à terme sur devises ou à la suite
de la liquidation dont ils sont chargés de transactions sur instruments
financiers, de souscriptions d’instruments financiers ou d’opérations à
terme sur devises qui sont effectuées directement par leurs clients.Ce
privilège garantit toute créance de l’intermédiaire qualifié née à
l’occasion de ces transactions, opérations ou liquidations visées à
l’alinéa 1er, y compris les créances nées de prêts ou d’avances.
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§ 2. De verrekenings- of vereffeningsinstellingen hebben een voor-
recht op de financiële instrumenten, gelden, deviezen en andere rechten
die zij op een rekening aanhouden als eigen tegoed van een deelnemer
in het verrekenings- of vereffeningsysteem dat zij beheren. Dit voor-
recht waarborgt elke vordering van de instelling op de deelnemer die is
ontstaan naar aanleiding van de verrekening of vereffening van
inschrijvingen op financiële instrumenten of van transacties in finan-
ciële instrumenten of termijnverrichtingen op deviezen, met inbegrip
van de schuldvorderingen ontstaan uit leningen of voorschotten.
Dezelfde instellingen hebben eveneens een voorrecht op de financiële
instrumenten, gelden, deviezen en andere rechten die zij op een
rekening aanhouden als tegoed van cliënten van een deelnemer in het
verrekenings- of vereffeningssysteem dat zij beheren. Dit voorrecht
waarborgt uitsluitend de vorderingen van de instelling op de deelne-
mer die zijn ontstaan naar aanleiding van de verrekening of de
vereffening van inschrijvingen op financiële instrumenten of van
transacties in financiële instrumenten of termijnverrichtingen op devie-
zen uitgevoerd door de deelnemer voor rekening van cliënten, met
inbegrip van de schuldvorderingen ontstaan uit leningen of voorschot-
ten.

§ 3. De onderwerping van financiële instrumenten aan het stelsel van
vervangbaarheid belet de uitoefening van de voorrechten bedoeld in
§§ 1 en 2 niet.

§ 4. Onverminderd de meer specifieke bepalingen eigen aan de
gereglementeerde markten die bij of krachtens de wet zijn vastgesteld,
zijn de gekwalificeerde tussenpersonen en de verrekenings- of vereffe-
ningsinstellingen gemachtigd om, bij gebreke van betaling van de
schuldvorderingen gewaarborgd door het door de §§ 1 en 2 bepaalde
voorrecht, van rechtswege, zonder ingebrekestelling en zonder vooraf-
gaandelijke gerechtelijke beslissing, over te gaan :

1° tot de tegeldemaking van financiële instrumenten en termijnver-
richtingen op deviezen waarop dit voorrecht slaat;

2° tot de schuldvergelijking van iedere schuldvordering op hun
cliënten of deelnemers met de op een rekening geplaatste gelden of
deviezen die onderworpen zijn aan hetzelfde voorrecht;

3° tot de uitoefening, in de plaats van de titularis, van de andere
rechten bedoeld in § 2.

De tegeldemaking van de in het eerste lid, 1°, bedoelde financiële
instrumenten en termijnverrichtingen op deviezen dient te gebeuren
tegen de meest voordelige prijs en binnen de kortst mogelijke
termijnen, rekening houdend met het volume van de transacties of
verrichtingen. Het recht van tegeldemaking bedoeld in het eerste lid, 1°,
laat eveneens toe tot de sluiting over te gaan van open posities
ingevolge de verkoop of aankoop van een optie of futurescontract of
ingevolge de uitvoering van een termijnverrichting op deviezen.

De opbrengst van de tegeldemaking van de financiële instrumenten
en de termijnverrichtingen op deviezen bedoeld in het eerste lid, 1°, en
de opbrengst voortkomend uit de uitoefening van de andere in het
eerste lid, 3°, bedoelde rechten worden toegerekend, overeenkomstig
artikel 1254 van het Burgerlijk Wetboek, op de schuldvordering in
hoofdsom, interesten en kosten van de gekwalificeerde tussenpersoon
of de verrekenings- of vereffeningsinstelling die het voorrecht uitoefent,
na uitvoering van de schuldvergelijking bedoeld in het eerste lid, 2°.
Het eventuele saldo in het voordeel van de cliënt of de deelnemer
wordt zo spoedig mogelijk aan de rechthebbende teruggegeven, onder
voorbehoud van elk ander recht dat de gekwalificeerde tussenpersoon
of de verrekenings- of vereffeningsinstelling op dit saldo kan laten
gelden.

De uitoefening van de rechten toegekend aan de gekwalificeerde
tussenpersonen of de verrekenings- of vereffeningsinstellingen krach-
tens deze paragraaf wordt niet geschorst door het faillissement, het
gerechtelijk akkoord of de collectieve schuldenregeling van de cliënt of
de deelnemer, noch doordat zich enig ander geval van samenloop
tussen zijn schuldeisers voordoet.

§ 5. Het plaatsen van financiële instrumenten door een financiële
tussenpersoon op een rekening bij een instelling bedoeld in § 2 met
voor gevolg dat deze instrumenten aan het voorrecht van deze
instelling worden onderworpen, vereist de schriftelijke toestemming
van de cliënt van de financiële tussenpersoon, op straffe van inbreuk op
artikel 148, § 3, van de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemin-
gen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs. Deze bepaling doet geen
afbreuk aan rechten die derden te goeder trouw op de financiële
instrumenten hebben verworven.

§ 2. Les organismes de compensation ou de liquidation ont un
privilège sur les instruments financiers, fonds, devises et autres droits
qu’ils détiennent en compte comme avoir propre d’un participant dans
le système de compensation ou de liquidation qu’ils gèrent. Ce
privilège garantit toute créance de l’organisme sur le participant née à
l’occasion de la compensation ou de la liquidation de souscriptions
d’instruments financiers ou de transactions sur instruments financiers
ou d’opérations à terme sur devises, y compris les créances nées de
prêts ou d’avances. Les mêmes organismes ont également un privilège
sur les instruments financiers, fonds, devises et autres droits qu’ils
détiennent en compte comme avoir des clients d’un participant dans le
système de compensation ou de liquidation qu’ils gèrent. Ce privilège
garantit exclusivement les créances de l’organisme sur le participant
nées à l’occasion de la compensation ou de la liquidation de souscrip-
tions d’instruments financiers ou de transactions sur instruments
financiers ou d’opérations à terme sur devises réalisées par le
participant pour compte de clients, y compris les créances nées de prêts
ou d’avances.

§ 3. La soumission d’instruments financiers à un régime de fongibilité
ne fait pas obstacle à l’exercice des privilèges visés aux §§ 1er et 2.

§ 4. Sans préjudice des dispositions plus spécifiques propres aux
marchés réglementés prévues par ou en vertu de la loi, les intermédiai-
res qualifiés et les organismes de compensation ou de liquidation sont
autorisés, en cas de défaut de paiement des créances garanties par le
privilège prévu aux §§ 1 et 2, à procéder de plein droit, sans mise en
demeure et sans décision judiciaire préalable :

1° à la réalisation d’instruments financiers et d’opérations à terme sur
devises faisant l’objet de ce privilège;

2° à la compensation de toute créance sur leurs clients ou participants
avec les espèces ou devises en compte qui sont soumises au même
privilège;

3° à l’exercice, en lieu et place du titulaire, des autres droits visés au
§ 2.

La réalisation des instruments financiers et des opérations à terme
sur devises visés à l’alinéa 1er, 1°, doit avoir lieu au prix le plus
avantageux et dans les plus brefs délais possibles, compte tenu du
volume des transactions ou des opérations. Le droit de réalisation visé
à l’alinéa 1er, 1°, permet également de clôturer les positions ouvertes à
la suite de la vente ou de l’achat d’une option et d’un contrat de futures
ou à la suite de l’exécution d’une opération à terme sur devises.

Le produit de la réalisation des instruments financiers et opérations
à terme sur devises visés à l’alinéa 1er, 1°, et le produit provenant de
l’exercice des autres droits visés à l’alinéa 1er, 3°, sont imputés,
conformément à l’article 1254 du Code civil, sur la créance en principal,
intérêts et frais de l’intermédiaire qualifié ou de l’organisme de
compensation ou de liquidation qui exerce le privilège, après exercice
de la compensation visée à l’alinéa 1er, 2°. Le solde éventuel en faveur
du client ou du participant sera restitué dans les plus brefs délais à
l’ayant-droit, sous réserve de tout autre droit que l’intermédiaire
qualifié ou l’organisme de compensation ou de liquidation peut faire
valoir sur ce solde.

L’exercice des droits conférés aux intermédiaires qualifiés et aux
organismes de compensation ou de liquidation en vertu du présent
paragraphe n’est pas suspendu par la faillite, le concordat judiciaire ou
le règlement collectif des dettes du client ou du participant, ni par la
survenance de toute autre situation de concours entre créanciers de
celui-ci.

§ 5. Le placement par un intermédiaire financier d’instruments
financiers sur un compte auprès d’un organisme visé au § 2 ayant pour
effet de soumettre ces instruments au privilège de ce dernier nécessite
l’accord écrit du client de l’intermédiaire financier, à peine de violer
l’article 148, § 3, de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés
secondaires, au statut des entreprises d’investissement et à leur
contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements. Cette dispo-
sition ne porte pas atteinte aux droits que les tiers ont acquis de bonne
foi sur les instruments financiers.
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Art. 32. Artikel 1965 van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepas-
sing op de transacties in financiële instrumenten die op een geregle-
menteerde markt of op enige andere markt voor financiële instrumen-
ten aangeduid door de Koning op advies van de CBF, worden
uitgevoerd met tussenkomst van een gekwalificeerde tussenpersoon of
met een dergelijke tussenpersoon als tegenpartij, zelfs indien deze
transacties worden vereffend door betaling van het prijsverschil.

Afdeling 8. — Toezicht door de CBF

Art. 33. De CBF ziet toe op de toepassing van de bepalingen van dit
hoofdstuk, onverminderd de bevoegdheden toegekend aan de NBB
door artikel 8 van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het
organiek statuut van de Nationale Bank van België en door de artikelen
22 en 23.

Art. 34. Voor de uitvoering van haar toezichtsopdracht bedoeld in
artikel 33 beschikt de CBF ten aanzien van de financiële tussenperso-
nen, leden van een Belgische gereglementeerde markt, marktonderne-
mingen, verrekenings- of vereffeningsinstellingen en emittenten van
financiële instrumenten over de volgende onderzoeksbevoegdheden :

1° zij kan zich elke informatie en elk document doen meedelen, met
inbegrip van informatie en documenten die betrekking hebben op de
relaties tussen de tussenpersoon en een bepaalde cliënt;

2° zij kan ter plaatse inspecties en expertises verrichten, ter plaatse
kennis nemen en een kopie maken van elk document, gegevensbestand
en registratie, en toegang hebben tot elk informaticasysteem;

3° zij kan de commissarissen van deze entiteiten, op kosten van deze
entiteiten, om bijzondere verslagen vragen over de door haar aan-
gegeven onderwerpen;

4° zij kan vereisen dat de in België gevestigde financiële tussenper-
sonen, marktondernemingen en verrekenings- of vereffeningsinstellin-
gen haar alle nuttige informatie en documenten bezorgen met betrek-
king tot ondernemingen die deel uitmaken van dezelfde groep en in het
buitenland zijn gevestigd.

Art. 35. Voor het toezicht op de toepassing van de artikelen 25, 39 en
40 beschikt de CBF eveneens over de onderzoeksbevoegdheden
bepaald in artikel 34, 1° tot 3°, ten aanzien van de opdrachtgevers van
de betrokken financiële tussenpersonen, van de personen die achter-
eenvolgens betrokken zijn bij het doorgeven van de orders of de
uitvoering van de betrokken verrichtingen, en van hun opdrachtgevers,
en van de emittenten van de betrokken financiële instrumenten, met
dien verstande dat de onderzoeksbevoegdheden bepaald in artikel 34,
2°, zich niet uitstrekken tot privéwoningen.

De financiële tussenpersonen mogen geen verrichtingen in financiële
instrumenten uitvoeren voor rekening van of op verzoek van een
persoon zonder deze erover te hebben ingelicht dat zij pas kunnen
tussenkomen als zij toestemming hebben om de identiteit van die
persoon aan de CBF kenbaar te maken.

Art. 36. § 1. De CBF kan elke in België gevestigde natuurlijke of
rechtspersoon bevelen om zich binnen de door haar gestelde termijn te
voegen naar sommige bepalingen van dit hoofdstuk of de uitvoerings-
besluiten ervan.

Onverminderd de overige maatregelen bepaald door de wet, kan de
CBF, indien de persoon tot wie zij een bevel heeft gericht met
toepassing van het eerste lid, in gebreke blijft bij afloop van de hem
opgelegde termijn, en op voorwaarde dat die persoon zijn middelen
heeft kunnen laten gelden :

1° haar standpunt met betrekking tot de betrokken inbreuk of
tekortkoming bekendmaken;

2° de betaling van een dwangsom opleggen die per kalenderdag niet
minder mag bedragen dan 250 euro, noch meer mag bedragen dan
50.000 euro, noch in het totaal 2.500.000 euro mag overschrijden;

3° bij een marktonderneming of een verrekenings- of vereffenings-
instelling waarvan de maatschappelijke zetel in België is gevestigd, een
bijzondere commissaris aanstellen van wie de toestemming is vereist
voor de handelingen en beslissingen die de CBF bepaalt.

In spoedeisende gevallen kan de CBF de maatregelen bedoeld in het
tweede lid, 1° en 3°, nemen zonder voorafgaand bevel met toepassing
van het eerste lid, mits de persoon zijn middelen heeft kunnen laten
gelden.

Art. 32. L’article 1965 du Code civil n’est pas applicable aux
transactions sur instruments financiers qui sont réalisées sur un marché
réglementé ou sur tout autre marché d’instruments financiers désigné
par le Roi sur avis de la CBF, à l’intervention d’un intermédiaire qualifié
ou avec un tel intermédiaire comme contrepartie, même si ces
transactions sont liquidées par le paiement de la différence du prix.

Section 8. — Contrôle par la CBF

Art. 33. La CBF contrôle l’application des dispositions du présent
chapitre, sans préjudice des compétences dévolues à la BNB par
l’article 8 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la
Banque nationale de Belgique et par les articles 22 et 23.

Art. 34. Pour l’exécution de sa mission de contrôle visée à l’arti-
cle 33, la CBF dispose à l’égard des intermédiaires financiers, des
membres d’un marché réglementé belge, des entreprises de marché, des
organismes de compensation ou de liquidation et des émetteurs
d’instruments financiers des pouvoirs d’investigation suivants :

1° elle peut se faire communiquer toute information et tout docu-
ment, y compris sur les relations entre l’intermédiaire et un client
déterminé;

2° elle peut procéder à des inspections et expertises sur place,
prendre connaissance et copie sur place de tout document, fichier et
enregistrement et avoir accès à tout système informatique;

3° elle peut demander aux commissaires de ces entités, aux frais de
celles-ci, des rapports spéciaux sur les sujets qu’elle détermine;

4° elle peut exiger que les intermédiaires financiers, entreprises de
marché et organismes de compensation ou de liquidation établis en
Belgique lui fournissent toute information et tout document utiles
relatifs à des entreprises qui font partie du même groupe et sont établies
à l’étranger.

Art. 35. Pour contrôler l’application des articles 25, 39 et 40, la CBF
dispose des pouvoirs d’investigation prévus à l’article 34, 1° à 3°,
également à l’égard des mandants des intermédiaires financiers
concernés, des personnes qui interviennent successivement dans la
transmission des ordres ou dans l’exécution des opérations en cause et
de leurs mandants, et des émetteurs des instruments financiers en
cause, étant entendu que les pouvoirs d’investigation prévus à
l’article 34, 2°, ne s’étendent pas à des habitations privées.

Les intermédiaires financiers ne peuvent exécuter des opérations sur
instruments financiers pour le compte ou à la demande d’une personne
sans avoir informé celle-ci que leur intervention est subordonnée à
l’autorisation de dévoiler l’identité de cette personne à la CBF.

Art. 36. § 1er. La CBF peut enjoindre à toute personne physique ou
morale établie en Belgique de se conformer à des dispositions
déterminées du présent chapitre ou de ses arrêtés d’exécution, dans le
délai que la CBF détermine.

Sans préjudice des autres mesures prévues par la loi, si la personne à
laquelle elle a adressé une injonction en application de l’alinéa 1er reste
en défaut à l’expiration du délai qui lui a été imparti, la CBF peut, la
personne ayant pu faire valoir ses moyens :

1° rendre publique sa position quant à l’infraction ou à la défaillance
en question;

2° imposer le paiement d’une astreinte qui ne peut être, par jour
calendrier, inférieure à 250 euros ni supérieure à 50.000 euros, ni, au
total, excéder 2.500.000 euros;

3° désigner auprès d’une entreprise de marché ou d’un organisme de
compensation ou de liquidation dont le siège social est établi en
Belgique un commissaire spécial dont l’autorisation est requise pour les
actes et décisions que la CBF détermine.

Dans les cas urgents, la CBF peut prendre les mesures visées à l’alinéa
2, 1° et 3°, sans injonction préalable en application de l’alinéa 1er, la
personne ayant pu faire valoir ses moyens.
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§ 2. Onverminderd de overige maatregelen bepaald door de wet, kan
de CBF, indien zij overeenkomstig de artikelen 70 tot 72 een inbreuk
vaststelt op de bepalingen van dit hoofdstuk of de uitvoeringsbesluiten
ervan, aan de overtreder een administratieve geldboete opleggen die
noch minder mag bedragen dan 2.500 euro, noch voor hetzelfde feit of
geheel van feiten meer mag bedragen dan 2.500.000 euro. Wanneer de
inbreuk voor de overtreder een vermogensvoordeel heeft opgeleverd,
mag dit maximum worden verhoogd tot het tweevoud van het bedrag
van dit voordeel en, in geval van recidive, tot het drievoud van dit
bedrag.

Art. 37. De dwangsommen en geldboeten opgelegd met toepassing
van artikel 36, §§ 1 of 2, worden ten voordele van de Schatkist geı̈nd
door de administratie van het Kadaster, de Registratie en de Domeinen.

Afdeling 9. — Strafsancties

Art. 38. Worden schuldig bevonden aan oplichting en gestraft met
de straffen bepaald in artikel 496 van het Strafwetboek, zij die, door
misbruik te maken van de zwakheid of onwetendheid van anderen,
transacties in financiële instrumenten uitvoeren tegen een prijs of onder
voorwaarden die klaarblijkelijk niet in verhouding staan tot de reële
waarde van deze instrumenten.

Art. 39. § 1. Worden gestraft met een gevangenisstraf van één
maand tot twee jaar en met een geldboete van 300 euro tot 10.000 euro,
zij die, door om het even welk bedrieglijk middel, transacties hebben
uitgevoerd of hebben gepoogd uit te voeren, orders hebben geplaatst of
hebben gepoogd te plaatsen, of informatie of geruchten hebben
verspreid of hebben gepoogd te verspreiden, die :

1° valse of misleidende aanwijzingen geven of kunnen geven
betreffende het aanbod van, de vraag naar of de koers van een
financieel instrument;

2° de activiteit op de markt, de koers van een financieel instrument,
het transactievolume van een financieel instrument of het niveau van
een marktindex kunstmatig of abnormaal beı̈nvloeden of kunnen
beı̈nvloeden.

§ 2. § 1 is van toepassing op de in dezelfde paragraaf bedoelde
handelingen :

1° die betrekking hebben op financiële instrumenten die zijn
toegelaten tot de verhandeling op een Belgische gereglementeerde
markt of op enige andere markt of alternatief verhandelingssysteem
bedoeld in artikel 15 en door de Koning aangeduid op advies van de
CBF, of waarvan de toelating tot de verhandeling op een dergelijke
markt of systeem wordt aangevraagd, ongeacht of de betrokken
handelingen in België of in het buitenland zijn gesteld;

2° die betrekking hebben op financiële instrumenten die zijn
toegelaten tot de verhandeling op een buitenlandse gereglementeerde
markt of op enige andere markt of alternatief verhandelingssysteem
ingericht in het buitenland en door de Koning aangeduid op advies van
de CBF, of waarvan de toelating tot de verhandeling op een dergelijke
markt of systeem wordt aangevraagd, voor zover de betrokken
handelingen in België zijn gesteld, ongeacht of de betrokken transacties
worden uitgevoerd op de relevante markt of daarbuiten.

Art. 40. § 1. Aan de personen die over voorkennis beschikken :

1° wegens hun hoedanigheid van lid van een beheers-, bestuurs- of
toezichtsorgaan van de emittent van het betrokken financieel instru-
ment of van een vennootschap die nauwe banden heeft met die
emittent; of

2° wegens hun deelneming in het kapitaal van de emittent; of

3° wegens hun toegang tot de informatie door hun werk, beroep of
functies,

en die weten of redelijkerwijze moeten weten dat de betrokken
informatie voorkennis uitmaakt,

is het verboden om gebruik te maken van deze voorkennis door, voor
eigen of voor andermans rekening, rechtstreeks of onrechtstreeks, het
financieel instrument waarop deze voorkennis betrekking heeft, of
aanverwante financiële instrumenten te verkrijgen of te vervreemden of
te pogen deze te verkrijgen of te vervreemden.

De in het eerste lid vastgestelde verbodsbepaling geldt eveneens :

1° voor iedere persoon die over de voorkennis beschikt omwille van
zijn criminele activiteiten;

2° in het geval van een vennootschap of andere rechtspersoon, voor
de natuurlijke personen die betrokken zijn in de beslissing om een
transactie uit te voeren of een order te plaatsen voor rekening van de
betrokken rechtspersoon;

§ 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par la loi, lorsque,
conformément aux articles 70 à 72, elle constate une infraction aux
dispositions du présent chapitre ou de ses arrêtés d’exécution, la CBF
peut infliger au contrevenant une amende administrative qui ne peut
être inférieure à 2.500 euros ni supérieure, pour le même fait ou pour le
même ensemble de faits, à 2.500.000 euros. Lorsque l’infraction a
procuré un avantage patrimonial au contrevenant, ce maximum est
porté au double du montant de cet avantage et, en cas de récidive, au
triple de ce montant.

Art. 37. Les astreintes et amendes imposées en application de
l’article 36, §§ 1er ou 2, sont recouvrées au profit du Trésor par
l’administration du Cadastre, de l’Enregistrement et des Domaines.

Section 9. — Sanctions pénales

Art. 38. Sont coupables d’escroquerie et punis des peines prévues à
l’article 496 du Code pénal, ceux qui, abusant de la faiblesse ou de
l’ignorance d’autrui, procèdent à des transactions sur instruments
financiers à un prix ou à des conditions manifestement hors de
proportion avec la valeur réelle de ces instruments.

Art. 39. § 1er. Sont punis d’un emprisonnement d’un mois à
deux ans et d’une amende de 300 euros à 10.000 euros, ceux qui, par des
moyens frauduleux quelconques, ont effectué ou tenté d’effectuer des
transactions, passé ou tenté de passer des ordres, ou diffusé ou tenté de
diffuser des informations ou des rumeurs, qui :

1° donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou
trompeuses sur l’offre, la demande ou le cours d’un instrument
financier;

2° influencent ou sont susceptibles d’influencer de manière artificielle
ou anormale l’activité sur le marché, le cours d’un instrument financier,
le volume des transactions sur un instrument financier ou le niveau
d’un indice de marché.

§ 2. Le § 1er s’applique aux actes visés au même paragraphe :

1° qui concernent des instruments financiers qui sont admis aux
négociations sur un marché réglementé belge ou sur tout autre marché
ou système de négociation alternatif visé à l’article 15 et désigné par le
Roi sur avis de la CBF, ou qui font l’objet d’une demande d’admission
aux négociations sur un tel marché ou système, que les actes en
question soient accomplis en Belgique ou à l’étranger;

2° qui concernent des instruments financiers qui sont admis aux
négociations sur un marché réglementé étranger, ou sur tout autre
marché ou système de négociation alternatif organisé à l’étranger et
désigné par le Roi sur avis de la CBF, ou qui font l’objet d’une demande
d’admission aux négociations sur un tel marché ou système, pour
autant que les actes en question soient accomplis en Belgique, que les
transactions en question soient exécutées sur le marché concerné ou en
dehors de celui-ci.

Art. 40. § 1er. Aux personnes qui disposent d’une information
privilégiée :

1° en raison de leur qualité de membre d’un organe d’administration,
de gestion ou de surveillance de l’émetteur de l’instrument financier en
question ou d’une société ayant des liens étroits avec celui-ci; ou

2° en raison de leur participation dans le capital de l’émetteur; ou

3° en raison de leur accès à l’information du fait de leur travail, de
leur profession ou de leurs fonctions,

et qui savent ou ne peuvent raisonnablement ignorer le caractère
privilégié de l’information,

il est interdit d’utiliser cette information en acquérant ou en cédant,
ou en tentant d’acquérir ou de céder, pour compte propre ou pour
compte d’autrui, soit directement soit indirectement, les instruments
financiers sur lesquels porte cette information ou des instruments
financiers connexes.

L’interdiction prévue à l’alinéa 1er s’applique également :

1° à toute personne qui dispose de l’information privilégiée en raison
de ses activités criminelles;

2° dans le cas d’une société ou autre personne morale, aux personnes
physiques qui participent à la décision d’effectuer une transaction ou de
passer un ordre pour le compte de la personne morale en question;
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3° voor beleggingsvennootschappen, vennootschappen voor beleg-
ging in schuldvorderingen en beheersvennootschappen van instellin-
gen voor collectieve belegging, voor de leden van de organen van deze
vennootschappen en voor hun personeelsleden, die over voorkennis
beschikken betreffende een financieel instrument in de portefeuille van
de betrokken vennootschap of instelling.

§ 2. Het is de personen die zijn onderworpen aan de in § 1
vastgestelde verbodsbepaling, verboden :

1° om de voorkennis aan iemand anders mede te delen, tenzij dit
gebeurt binnen het kader van de normale uitoefening van zijn werk,
beroep of functie;

2° om op grond van de voorkennis iemand anders aan te bevelen om
de financiële instrumenten waarop deze voorkennis betrekking heeft of
aanverwante financiële instrumenten te verkrijgen of te vervreemden of
door anderen te doen verkrijgen of vervreemden.

§ 3. De in §§ 1 en 2 vastgestelde verbodsbepalingen gelden voor elke
persoon, buiten deze bedoeld in die paragrafen, die bewust over
informatie beschikt waarvan hij weet of redelijkerwijze moet weten dat
zij voorkennis uitmaakt en rechtstreeks of onrechtstreeks afkomstig is
van een in § 1 of § 2 bedoelde persoon.

§ 4. De in §§ 1, 2 en 3 vastgestelde verbodsbepalingen zijn van
toepassing op de in dezelfde paragrafen bedoelde handelingen :

1° die betrekking hebben op financiële instrumenten die zijn
toegelaten tot de verhandeling op een Belgische gereglementeerde
markt of op enige andere markt of alternatief verhandelingssysteem
bedoeld in artikel 15 en door de Koning aangeduid op advies van de
CBF, of waarvan de toelating tot de verhandeling op een dergelijke
markt of systeem wordt aangevraagd, ongeacht of de betrokken
handelingen in België of in het buitenland zijn gesteld;

2° die betrekking hebben op financiële instrumenten die zijn
toegelaten tot de verhandeling op een buitenlandse gereglementeerde
markt of op enige andere markt of alternatief verhandelingssysteem
ingericht in het buitenland en door de Koning aangeduid op advies van
de CBF, of waarvan de toelating tot de verhandeling op een dergelijke
markt of systeem wordt aangevraagd, voor zover de betrokken
handelingen in België zijn gesteld, ongeacht of de betrokken transacties
worden uitgevoerd op de relevante markt of daarbuiten.

§ 5. De in §§ 1, 2 en 3 vastgestelde verbodsbepalingen gelden niet
voor verrichtingen die in het kader van het monetair beleid, het
wisselkoersbeleid of het beheer van de overheidsschuld worden
gedaan door een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte, door
het Europees stelsel van centrale banken, door de NBB of enige andere
nationale centrale bank van de andere Lidstaten van de Europese
Economisch Ruimte, door het Rentenfonds, door de Amortisatiekas
voor de Staatsschuld, door de gemeenschappen, gewesten, Franse
Gemeenschapscommissie, provincies, gemeenten en agglomeraties en
federaties van gemeenten of door ieder persoon die handelt voor
rekening van één van voornoemde personen.

§ 6. Worden gestraft met een gevangenisstraf van drie maanden tot
één jaar en met een geldboete van 50 euro tot 10.000 euro, de personen
die de bepalingen van §§ 1, 2 of 3 overtreden.

De overtreder kan bovendien worden veroordeeld tot betaling van
een som die overeenstemt met maximum het drievoud van het bedrag
van het vermogensvoordeel dat hij rechtstreeks of onrechtstreeks uit de
overtreding heeft behaald. Deze som wordt geı̈nd als een geldboete.

§ 7. De gerechtelijke overheden kunnen van de CBF alle nuttige
informatie of documenten vereisen voor de opsporing of vervolging
van een inbreuk op §§ 1, 2 of 3.

Zij kunnen in elke stand van de procedure het advies van de CBF
vragen. Dit advies wordt verstrekt binnen 45 dagen, behalve in geval
van verlenging van deze termijn door de gerechtelijke overheid die
erom heeft verzocht. Het ontbreken van het advies binnen deze
eventueel verlengde termijn tast de geldigheid van de procedure niet
aan. Een kopie van het verzoek om advies en een kopie van het
verstrekte advies worden bij het dossier van de procedure gevoegd.

§ 8. De CBF zorgt met de overige bevoegde autoriteiten van de
Europese Economische Ruimte, aangeduid krachtens artikel 8, § 1, van
richtlijn 89/592/EEG van de Raad van 13 november 1989 tot coördina-
tie van de voorschriften inzake transacties van ingewijden, voor de
nodige samenwerking voor de uitvoering van hun opdrachten. Te dien
einde deelt de CBF aan deze overheden alle vereiste informatie mee,
met inbegrip van informatie betreffende handelingen die verboden zijn
door het recht van de Staat van de overheid die de aanvraag indient
met toepassing van de artikelen 5 en 6, tweede zin, van dezelfde
richtlijn, zelfs indien die handelingen niet naar Belgisch recht zijn
verboden.

3° aux sociétés d’investissement, aux sociétés d’investissement en
créances et aux sociétés de gestion d’organismes de placement collectif,
aux membres des organes de ces sociétés et aux membres de leur
personnel, qui disposent d’une information privilégiée concernant un
instrument financier détenu par la société ou l’organisme en question.

§ 2. Il est interdit aux personnes soumises à l’interdiction prévue au
§ 1er :

1° de communiquer l’information privilégiée à une autre personne, si
ce n’est dans le cadre normal de l’exercice de son travail, de sa
profession ou de ses fonctions;

2° de recommander à un tiers d’acquérir ou de céder, ou de faire
acquérir ou céder par une autre personne, sur la base de l’information
privilégiée, les instruments financiers sur lesquels porte l’information
ou des instruments financiers connexes.

§ 3. Les interdictions prévues aux §§ 1er et 2 s’appliquent à toute
personne, autre que celles visées auxdits paragraphes, qui, en connais-
sance de cause, dispose d’une information dont elle sait ou ne peut
raisonnablement ignorer qu’elle est privilégiée et qu’elle provient
directement ou indirectement d’une personne visée au § 1er ou au § 2.

§ 4. Les interdictions prévues aux §§ 1er, 2 et 3 s’appliquent aux actes
visés auxdits paragraphes :

1° qui concernent des instruments financiers qui sont admis aux
négociations sur un marché réglementé belge ou sur tout autre marché
ou système de négociation alternatif visé à l’article 15 et désigné par le
Roi sur avis de la CBF, ou qui font l’objet d’une demande d’admission
aux négociations sur un tel marché ou système, que les actes en
question soient accomplis en Belgique ou à l’étranger;

2° qui concernent des instruments financiers qui sont admis aux
négociations sur un marché réglementé étranger ou sur tout autre
marché ou système de négociation alternatif organisé à l’étranger et
désigné par le Roi sur avis de la CBF, ou qui font l’objet d’une demande
d’admission aux négociations sur un tel marché ou système, pour
autant que les actes en question soient accomplis en Belgique, que les
transactions en question soient exécutées sur le marché concerné ou en
dehors de celui-ci.

§ 5. Les interdictions prévues aux §§ 1er, 2 et 3 ne s’appliquent pas
aux opérations effectuées pour des raisons qui relèvent de la politique
monétaire, de change ou de gestion de la dette publique par un Etat
membre de l’Espace économique européen, par le Système européen de
banques centrales, par la BNB ou toute autre banque centrale nationale
des autres Etats membres de l’Espace économique européen, par le
Fonds des Rentes, par la Caisse d’amortissement de la dette publique,
par les communautés, régions, Commission communautaire française,
provinces, communes, agglomérations et fédérations de communes, ou
par toute personne agissant pour le compte de l’une des personnes
précitées.

§ 6. Sont punies d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une
amende de 50 euros à 10.000 euros, les personnes qui contreviennent
aux dispositions des §§ 1er, 2 ou 3.

L’auteur de l’infraction peut en outre être condamné à payer une
somme correspondant au maximum au triple du montant de l’avantage
patrimonial tiré directement ou indirectement de l’infraction. Cette
somme est recouvrée comme une amende.

§ 7. Les autorités judiciaires peuvent requérir de la CBF toute
information ou tout document utiles à la recherche ou à la poursuite
d’une infraction aux §§ 1er, 2 ou 3.

Elles peuvent, en tout état de la procédure, demander l’avis de la
CBF. Cet avis est donné dans les 45 jours, sauf prorogation de ce délai
par l’autorité judiciaire qui l’a demandé. Le défaut d’avis dans ce délai,
éventuellement prorogé, n’invalide pas la procédure. Une copie de la
demande d’avis et une copie de l’avis reçu sont jointes au dossier de la
procédure.

§ 8. La CBF assure avec les autres autorités compétentes de l’Espace
économique européen, désignées en vertu de l’article 8, § 1er, de la
directive 89/592/CEE du Conseil du 13 novembre 1989 concernant la
coordination des réglementations relatives aux opérations d’initiés,
toute coopération nécessaire à l’accomplissement de leurs missions. A
cette fin, la CBF communique à ces autorités toutes les informations
requises, y compris celles concernant des actes interdits par le droit de
l’Etat de l’autorité requérante en application des articles 5 et 6,
deuxième phrase, de la même directive, même s’ils ne sont pas interdits
par le droit belge.
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De CBF kan met de bevoegde autoriteiten van derde Staten
vertrouwelijke informatie uitwisselen en samenwerkingsakkoorden
afsluiten inzake de strijd tegen misbruik van voorkennis teneinde op de
meest doeltreffende wijze elke nodige samenwerking voor de uitvoe-
ring van haar opdracht te waarborgen, op voorwaarde dat die
autoriteiten gebonden zijn aan een gelijkwaardig beroepsgeheim als
bedoeld in artikel 74.

Wanneer de CBF een verzoek tot informatie ontvangt van een
buitenlandse autoriteit bedoeld in het eerste en tweede lid,

1° verzamelen de ondervraagde gerechtelijke overheden op verzoek
van de CBF alle informatie en documenten die nuttig worden geacht
voor de opstelling van haar antwoord, en delen zij deze mee aan de
CBF, met dien verstande dat de informatie en documenten met
betrekking tot gerechtelijke procedures niet kunnen worden meege-
deeld zonder de uitdrukkelijke toestemming van de procureur-generaal
of de auditeur-generaal;

2° bezorgt de cel voor financiële informatieverwerking aan de CBF,
op haar bijzonder gemotiveerd verzoek, alle informatie en documenten
die nuttig worden geacht voor de opstelling van haar antwoord, met
betrekking tot de informatie die aan de cel wordt bezorgd door de
instellingen en personen bedoeld in de artikelen 2 en 2bis van de wet
van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële
stelsel voor het witwassen van geld, krachtens de artikelen 12 tot 15, § 1,
van dezelfde wet.

De CBF kan weigeren om gevolg te geven aan een verzoek om
informatie wanneer de mededeling ervan de Belgische soevereiniteit,
veiligheid of openbare orde in het gedrang zou kunnen brengen. De
bevoegde procureur-generaal of auditeur-generaal bij het Militair
Gerechtshof en de CBF kunnen eveneens weigeren om gevolg te geven
aan een verzoek om informatie wanneer in België reeds een gerechte-
lijke procedure is ingesteld wegens dezelfde feiten en tegen dezelfde
personen of wanneer zij in België reeds definitief wegens dezelfde
feiten werden veroordeeld.

Onverminderd de verplichtingen die op de CBF rusten in gerechte-
lijke procedures van strafrechtelijke aard, mag zij de informatie die zij
ontvangt van de autoriteiten bedoeld in het eerste en tweede lid,enkel
gebruiken voor haar toezicht op de naleving van dit artikel en in het
kader van de administratieve of gerechtelijke procedures die daarop
betrekking hebben. Wanneer de autoriteit die informatie heeft verstrekt,
er evenwel in toestemt, mag de CBF deze informatie voor andere
doeleinden gebruiken of overleggen aan de bevoegde autoriteiten van
andere Staten.

Art. 41. Worden gestraft met een gevangenisstraf van één maand tot
één jaar en een geldboete van 50 euro tot 10.000 euro of met één van
deze straffen alleen :

1° zij die in België verrekenings- of vereffeningsactiviteiten verrichten
in financiële instrumenten zonder dat zij hiertoe gemachtigd zijn
krachtens de artikelen 22 en 23 of indien deze machtiging werd
ingetrokken;

2° zij die inbreuk plegen op de bepalingen die zijn vastgesteld met
toepassing van de artikelen 13, § 2, 15, 22 en 23 en door de Koning in
de betrokken besluiten zijn aangeduid;

3° zij die de onderzoeken en expertises van de CBF krachtens dit
hoofdstuk verhinderen of haar bewust onjuiste of onvolledige informa-
tie verstrekken;

4° diegenen die in België activiteiten uitoefenen van een gereglemen-
teerde markt of van een marktonderneming, zonder daartoe erkend te
zijn.

Art. 42. De inbreuken op artikel 7, § 6, worden bestraft met de
straffen bepaald in artikel 458 van het Strafwetboek.

Art. 43. De bepalingen van boek I van het Strafwetboek zijn, zonder
uitzondering van hoofdstuk VII en van artikel 85, van toepassing op de
inbreuken bedoeld in de artikelen 38 tot 42.

HOOFDSTUK III. — Commissie voor het Bank- en Financiewezen

Afdeling 1. — Algemene bepalingen

Art. 44. De CBF is een autonome instelling met rechtspersoonlijk-
heid en met zetel in het administratief arrondissement Brussel-
Hoofdstad.

Art. 45. § 1. De CBF heeft als opdracht, overeenkomstig deze wet en
de bijzondere wetten die op haar van toepassing zijn :

1° het toezicht op de kredietinstellingen, de beleggingsondernemin-
gen, de beleggingsadviseurs en de wisselkantoren te verzekeren;

2° het toezicht op de instellingen voor collectieve belegging te
verzekeren;

La CBF peut échanger des informations confidentielles et conclure
des accords de coopération en matière de lutte contre les délits d’initié
avec les autorités compétentes d’Etats tiers pour assurer le plus
efficacement toute coopération nécessaire à l’accomplissement de sa
mission, à condition que ces autorités soient soumises à un secret
professionnel équivalent à celui prévu à l’article 74.

Lorsque la CBF est saisie d’une demande d’informations de la part
d’une autorité compétente étrangère visée aux alinéas 1er et 2,

1° les autorités judiciaires interrogées récoltent et transmettent à la
CBF, à sa demande, toute information et tout document jugé utile pour
l’élaboration de sa réponse, sous réserve que les informations et
documents relatifs à des procédures judiciaires ne peuvent être
communiqués sans l’autorisation expresse du procureur général ou de
l’auditeur général;

2° la cellule de traitement des informations financières transmet à la
CBF, à sa demande spécialement motivée, toute information et tout
document jugé utile pour l’élaboration de sa réponse, relatif aux
informations transmises à la cellule par les organismes et personnes
visés aux articles 2 et 2bis de la loi du 11 janvier 1993 relative à la
prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchi-
ment de capitaux, en vertu des articles 12 à 15, § 1er, de la même loi.

La CBF peut refuser de donner suite à une demande d’informations
lorsque la communication des informations risque de porter atteinte à
la souveraineté, à la sécurité ou à l’ordre public belge. Le procureur
général compétent ou l’auditeur général près la Cour militaire et la CBF
peuvent également refuser de donner suite à une demande d’informa-
tions lorsqu’une procédure judiciaire est déjà engagée pour les mêmes
faits et contre les mêmes personnes en Belgique ou lorsque celles-ci ont
été déjà définitivement jugées pour les mêmes faits en Belgique.

Sans préjudice des obligations lui incombant dans des procédures
judiciaires à caractère pénal, la CBF ne peut utiliser les informations
reçues des autorités visées aux alinéas 1er et 2 qu’aux fins de son
contrôle du respect du présent article et dans le cadre de procédures
administratives ou juridictionnelles y relatives. Toutefois, lorsque
l’autorité qui a communiqué une information y consent, la CBF peut
l’utiliser à d’autres fins ou la transmettre aux autorités compétentes
d’autres États.

Art. 41. Sont punis d’un emprisonnement d’un mois à un an et
d’une amende de 50 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines
seulement :

1° ceux qui exercent en Belgique des activités de compensation ou de
liquidation d’instruments financiers sans y être autorisés en vertu des
articles 22 et 23 ou lorsque cette autorisation a été révoquée;

2° ceux qui contreviennent aux dispositions arrêtées en application
des articles 13, § 2, 15, 22 et 23 et désignées par le Roi dans les arrêtés
en question;

3° ceux qui font obstacle aux inspections et expertises de la CBF en
vertu du présent chapitre ou lui donnent sciemment des informations
inexactes ou incomplètes;

4° ceux qui exercent en Belgique des activités de marché réglementé
ou d’entreprise de marché, sans être reconnus à ce titre.

Art. 42. Les infractions à l’article 7, § 6, sont punies des peines
prévues à l’article 458 du Code pénal.

Art. 43. Les dispositions du livre premier du Code pénal, sans
exception du chapitre VII et de l’article 85, sont applicables aux
infractions visées aux articles 38 à 42.

CHAPITRE III. — Commission bancaire et financière

Section 1re. — Dispositions générales

Art. 44. La CBF est un organisme autonome ayant la personnalité
juridique et ayant son siège dans l’arrondissement administratif de
Bruxelles-Capitale.

Art. 45. § 1er. La CBF a pour mission, conformément à la présente loi
et aux lois particulières qui lui sont applicables :

1° d’assurer le contrôle des établissements de crédit, des entreprises
d’investissement, des conseillers en placements et des bureaux de
change;

2° d’assurer le contrôle des organismes de placement collectif;
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3° toe te zien op de naleving van de regels die de bescherming van de
belangen van de belegger beogen bij verrichtingen in financiële
instrumenten en toe te zien op de goede werking, de integriteit en de
transparantie van de markten voor financiële instrumenten;

4° bij te dragen tot de naleving van de regels bedoeld om de
spaarders en de beleggers te beschermen tegen het onwettelijke aanbod
of de illegale levering van financiële producten of diensten.

§ 2. Teneinde de structuren inzake het toezicht op de financiële sector
te rationaliseren en de efficiëntie ervan te verhogen, kan de Koning -
onverminderd de bevoegdheden toegewezen aan de voor Economie
bevoegde Minister - door middel van een na overleg in de Ministerraad
vastgesteld besluit, alle nodige maatregelen nemen teneinde :

1° het takenpakket van de CBF uit te breiden door daarin de in artikel
81 bedoelde taken geheel of ten dele op te nemen;

2° de overdracht aan de CBF te regelen van de CDV-personeelsleden
die belast zijn met de naar de CBF overgehevelde taken, zonder op
enigerlei wijze afbreuk te doen aan de voor die personen inzake
werkzekerheid, bezoldiging en pensioen geldende rechten;

3° te voorzien in de overdracht, aan de CBF, van de aan de CDV
behorende goederen, alsmede van de voor de CDV geldende rechten en
verplichtingen die toegewezen zijn aan of verband houden met de naar
de CBF overgehevelde taken;

4° de naam van de CBF te wijzigen en de structuur en de
samenstelling van de organen ervan, op grond van de haar aldus
overgedragen taken aan te passen.

De met toepassing van het eerste lid genomen besluiten kunnen de
vigerende wetsbepalingen wijzigen, aanvullen, vervangen of opheffen.
Ze verliezen alle uitwerking zo ze uiterlijk twaalf maanden na de
datum van de inwerkingtreding ervan, niet bij wet worden bekrach-
tigd. De bekrachtiging heeft terugwerkende kracht tot de datum van
inwerkingtreding van de besluiten. De door deze paragraaf aan de
Koning verleende bevoegdheden verstrijken op 30 juni 2003.

Art. 46. De CBF is niet bevoegd inzake belastingaangelegenheden.

De CBF doet evenwel bij het gerecht aangifte van de bijzondere
mechanismen die door een kredietinstelling of een beleggingsonderne-
ming die onder haar toezicht staat, zijn opgezet met als doel of gevolg
fiscale fraude door derden te bevorderen, wanneer zij er kennis van
heeft dat deze bijzondere mechanismen voor de kredietinstelling of
beleggingsonderneming zelf als dader, mededader of medeplichtige,
een onder het strafrecht vallend fiscaal misdrijf vormen dat strafrech-
telijk kan bestraft worden.

Afdeling 2. — Organen

Art. 47. De organen van de CBF zijn de raad van toezicht, het
directiecomité, de voorzitter en de secretaris-generaal.

Art. 48. § 1. De opdrachten van de raad van toezicht zijn de
volgende :

1° van gedachten wisselen betreffende algemene aangelegenheden
inzake de bevoegdheden opgedragen aan de CBF, het toezicht op de
ondernemingen die onder haar toezicht staan, de ontwikkelingen op
het gebied van het toezicht op de Belgische, Europese en internationale
financiële markten, en in het algemeen elke ontwikkeling betreffende
het financieel stelsel dat onder het toezicht van de CBF staat;

2° adviezen geven aan het directiecomité aangaande de algemene
prioriteiten inzake het toezichtsbeleid van de CBF;

3° adviezen verstrekken aan het directiecomité inzake alle aangele-
genheden betreffende de voorbereiding en uitvoering van zijn beleid en
in verband met alle voorstellen betreffende de toezichtsdomeinen die
aan de CBF zijn toevertrouwd;

4° het algemeen toezicht op de werking van de CBF verzekeren. Op
voorstel van het directiecomité, keurt de raad de jaarlijkse begroting, de
jaarrekening en het jaarverslag goed;

5° aan de Koning, op voorstel van het directiecomité, de algemene
regels voorstellen inzake de financiering van de activiteit van de CBF
ten laste van de ondernemingen onderworpen aan haar controle en
door retributies ontvangen voor het onderzoek van dossiers betreffende
verrichtingen die onder haar toezicht staan;

6° een advies geven aan de Koning voorafgaand aan de benoemingen
bedoeld in de artikelen 49, § 6, 50, § 2 en 51, § 3. De voorzitter neemt
geen deel aan die adviesprocedure.

7° De raad kan een of meer van zijn leden gelasten met een
onderzoek om zich te vergewissen van de goede werking van de CBF.
Voor de uitvoering van hun opdracht hebben de aangewezen leden de
ruimste onderzoeksbevoegdheden. Zij kunnen zich door één of meer
personeelsleden van de CBF laten bijstaan. Zij delen hun bevindingen
mee aan de raad.

3° de veiller au respect des règles visant la protection des intérêts de
l’investisseur lors des transactions effectuées sur des instruments
financiers et de veiller au bon fonctionnement, à l’intégrité et à la
transparence des marchés d’instruments financiers;

4° de contribuer au respect des règles visant à protéger les épargnants
et investisseurs contre l’offre ou la fourniture illicite de produits ou
services financiers.

§ 2. Afin de rationaliser les structures de surveillance du secteur
financier et d’en optimaliser l’efficacité et sans préjudice des compéten-
ces dévolues au Ministre ayant l’Economie dans ses attributions, le Roi
peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre toutes les
mesures utiles en vue :

1° d’élargir les missions de la CBF en y intégrant tout ou partie des
missions visées à l’article 81;

2° de régler le transfert à la CBF des membres du personnel de l’OCA
qui sont affectés aux missions transférées à la CBF, sans préjudice des
droits de ces personnes en ce qui concerne la sécurité d’emploi, la
rémunération et la pension;

3° d’opérer le transfert à la CBF des biens, droits et obligations de
l’OCA qui sont affectés ou se rapportent aux missions transférées à la
CBF;

4° de changer la dénomination de la CBF et d’adapter la structure et
la composition de ses organes en fonction des missions qui lui sont ainsi
transférées.

Les arrêtés pris en vertu de l’alinéa 1er peuvent modifier, compléter,
remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur. Ils cessent de
produire leurs effets s’ils n’ont pas été confirmés par la loi dans les
douze mois de leur date d’entrée en vigueur. La confirmation rétroagit
à la date d’entrée en vigueur des arrêtés. Les pouvoirs accordés au Roi
par le présent paragraphe expirent le 30 juin 2003.

Art. 46. La CBF ne connaı̂t pas des questions d’ordre fiscal.

Toutefois, la CBF dénonce aux autorités judiciaires les mécanismes
particuliers ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale
dans le chef de tiers mis en place par un établissement de crédit ou une
entreprise d’investissement dont elle assure le contrôle, lorsqu’elle a
connaissance du fait que ces mécanismes particuliers constituent, dans
le chef de ces établissements ou entreprises mêmes, en tant qu’auteur,
coauteur ou complice, un délit fiscal passible de sanctions pénales.

Section 2. — Organes

Art. 47. Les organes de la CBF sont le conseil de surveillance, le
comité de direction, le président et le secrétaire général.

Art. 48. § 1er. Les missions du conseil de surveillance sont les
suivantes :

1° procéder à des échanges de vues sur les questions générales
relatives aux compétences dévolues à la CBF, la surveillance des
entreprises soumises au contrôle de celle-ci, les développements
afférents à la surveillance des marchés financiers belges, européens et
internationaux, et en général tout développement concernant le
système financier soumis à la surveillance de la CBF;

2° donner des avis au comité de direction au sujet des priorités
générales concernant la politique de surveillance de la CBF;

3° donner des avis au comité de direction sur toutes matières
relatives à la préparation et à l’exécution de sa politique et au sujet de
toutes propositions relatives aux domaines de surveillance confiés à la
CBF;

4° assurer la surveillance générale du fonctionnement de la CBF. Sur
proposition du comité de direction, le conseil adopte le budget annuel,
les comptes annuels ainsi que le rapport annuel;

5° proposer au Roi, sur proposition du comité de direction, les règles
générales en matière de financement de l’activité de la CBF à charge des
entreprises soumises à son contrôle et par des rétributions perçues pour
l’examen de dossiers afférents à des opérations soumises à son contrôle;

6° donner un avis au Roi préalablement aux nominations visées aux
articles 49, § 6, 50, § 2 et 51, § 3. Le président ne participe pas à cette
procédure d’avis.

7° Le conseil peut charger un ou plusieurs de ses membres de mener
une enquête pour s’assurer du bon fonctionnement de la CBF. Pour
l’accomplissement de leur mission, les membres désignés ont les
pouvoirs d’investigation les plus étendus. Ils peuvent se faire assister
par un ou plusieurs membres du personnel de la CBF. Ils font part des
résultats de leur enquête au conseil.
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§ 2. De raad is samengesteld uit de voorzitter en acht leden die geen
deel uitmaken van het directiecomité, noch van het personeel van de
CBF. Vijf leden worden door de Koning benoemd, op gezamenlijke
voordracht van de minister en de minister bevoegd voor Economie,
voor een hernieuwbare termijn van zes jaar. De andere drie leden
worden door de Koning benoemd onder de regenten van de NBB. In de
loop van hun mandaat mogen de voorzitter en tenminste de helft van
de leden noch, in een onderneming onderworpen aan het permanente
toezicht van de CBF, een deelneming aanhouden in de zin van artikel 13
van het Wetboek van vennootschappen, noch een functie of mandaat
uitoefenen in een onderneming onderworpen aan het permanente
toezicht van de CBF of in een professionele vereniging die de
ondernemingen onderworpen aan het toezicht van de CBF vertegen-
woordigt. Indien een mandaat als lid om onverschillig welke reden
openvalt, wordt overgegaan tot de vervanging van dat lid voor de
verdere duur van het mandaat.

De raad telt evenveel Nederlandstalige als Franstalige leden, met
uitzondering van de voorzitter.

§ 3. De raad komt bijeen telkens wanneer de voorzitter of twee van
zijn leden het noodzakelijk achten en ten minste vier maal per jaar. De
voorzitter stelt de agenda van de vergaderingen op. De raad kan enkel
geldig beslissen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig is. De
beslissingen worden genomen met meerderheid van de uitgebrachte
stemmen. Bij staking van stemmen, is de stem van de voorzitter
doorslaggevend.

§ 4. De Koning bepaalt het bedrag van het presentiegeld toegekend
aan de leden van de raad.

Art. 49. § 1. Het directiecomité staat in voor het beheer en het
bestuur van de CBF en bepaalt de oriëntatie van haar beleid. Het
benoemt en ontslaat de personeelsleden en bepaalt hun bezoldiging
alsook alle andere voordelen. Het neemt beslissingen in alle aangele-
genheden die niet uitdrukkelijk door de wet aan een ander orgaan zijn
voorbehouden.

§ 2. Het directiecomité bepaalt de oriëntaties en de algemene
prioriteiten inzake het toezichtsbeleid, stelt een jaarlijks plan op inzake
het toezicht op en bepaalt de maatregelen die kunnen worden genomen
ten aanzien van elke sector die onder het toezicht van de CBF staat.

§ 3. Op advies van de raad van toezicht, bepaalt het directiecomité de
reglementen zoals bedoeld in artikel 64. Het directiecomité bepaalt, in
omzendbrieven, aanbevelingen of gedragsregels, alle maatregelen ter
verduidelijking van de toepassing van de wettelijke of reglementaire
bepalingen waarvan de CBF de toepassing controleert.

§ 4. De verschillende overheden die een wettelijke of reglementaire
macht uitoefenen, kunnen het advies vragen van de CBF voor elk
ontwerp van wetgevende of reglementaire akte die de toezichtopdrach-
ten betreft waarmee de CBF belast is of zou worden.

§ 5. Het directiecomité neemt kennis van de ontwikkelingen en
algemene vragen op economisch, systemisch of structureel vlak die van
invloed zijn op de ondernemingen die onder het toezicht van de CBF
staan en van alle vragen betreffende de toepassing van de wetgeving of
de reglementering ten aanzien van de ondernemingen die onder haar
toezicht staan.

§ 6. Het directiecomité bestaat, naast de voorzitter, uit ten minste vier
leden en ten hoogste zes leden, van wie één met de titel van
ondervoorzitter die de Koning hem toekent.

Het telt evenveel Nederlandstalige als Franstalige leden, eventueel
met uitzondering van de voorzitter.

Het telt evenveel door de Koning benoemde leden onder de leden
van het directiecomité van de NBB als leden die geen lid zijn van het
directiecomité van de NBB.

De door de Koning benoemde leden onder de leden van het
directiecomité van de NBB worden door dat directiecomité voorgedra-
gen voor een hernieuwbare termijn van zes jaar, met dien verstande dat
het verlies van de hoedanigheid van lid van het directiecomité van de
NBB leidt tot het verlies van die van lid van het directiecomité van de
CBF. Zij hebben zitting op persoonlijke titel.

De andere leden worden door de Koning benoemd, voor een
hernieuwbare termijn van zes jaar en ontvangen ten laste van de CBF
een bezoldiging en een pensioen, waarvan de bedragen worden
bepaald door de Koning.

Indien een mandaat als lid om onverschillig welke reden openvalt,
wordt overgegaan tot de vervanging van dat lid voor de verdere duur
van het mandaat.

De leden van het directiecomité moeten Belg zijn.

§ 2. Le conseil est composé du président et de huit membres qui ne
font pas partie du comité de direction ni du personnel de la CBF. Cinq
membres sont nommés par le Roi, sur proposition conjointe du ministre
et du ministre qui a l’Economie dans ses attributions, pour une durée
renouvelable de six ans. Les trois autres membres sont nommés par le
Roi parmi les régents de la BNB. Au cours de leur mandat, le président
et au moins la moitié des membres ne peuvent ni détenir, dans une
entreprise soumise au contrôle permanent de la CBF, une participation
au sens de l’article 13 du Code des sociétés ni exercer une fonction ou
un mandat que ce soit dans une entreprise soumise au contrôle
permanent de la CBF ou dans une association professionnelle repré-
sentant les entreprises soumises au contrôle de la CBF. En cas de
vacance d’un mandat de membre, pour quelque cause que ce soit, il est
procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

Le conseil compte autant de membres d’expression française que
d’expression néerlandaise, le président excepté.

§ 3. Le conseil se réunit chaque fois que le président ou deux de ses
membres le jugent nécessaire et au moins quatre fois par an. Le
président établit l’ordre du jour des réunions. Le conseil ne peut statuer
que si la majorité de ses membres sont présents. Les décisions sont
adoptées à la majorité des voix exprimées. En cas de partage des voix,
la voix du président est prépondérante.

§ 4. Le Roi fixe le montant des jetons de présence alloués aux
membres du conseil.

Art. 49. § 1er. Le comité de direction assure l’administration et la
gestion de la CBF et détermine l’orientation de sa politique. Il nomme
et révoque les membres du personnel et fixe leur traitement ainsi que
tous autres avantages. Il statue dans toutes les matières qui ne sont pas
expressément réservées par la loi à un autre organe.

§ 2. Le comité de direction fixe les orientations et les priorités
générales en matière de politique de surveillance, établit un plan
d’action annuel en matière de contrôle et arrête les mesures qui peuvent
être prises à l’égard de chacun des secteurs soumis à la surveillance de
la CBF.

§ 3. Sur avis du conseil de surveillance, le comité de direction arrête
les règlements visés à l’article 64. Le comité de direction fixe, dans des
circulaires, recommandations ou règles de conduite, toutes mesures
afférentes à l’application des dispositions légales ou réglementaires
dont la CBF contrôle l’application.

§ 4. Les différentes autorités exerçant un pouvoir législatif ou
règlementaire peuvent requérir l’avis de la CBF sur tout projet d’acte
législatif ou réglementaire qui concerne les missions de surveillance
dont la CBF est ou serait chargée.

§ 5. Le comité de direction prend connaissance des développements
et questions générales sur les plans économique, systémique ou
structurel, qui sont de nature à exercer une influence sur les entreprises
soumises au contrôle de la CBF et de toutes questions relatives à
l’application de la législation ou de la réglementation à l’égard des
entreprises soumises à son contrôle.

§ 6. Le comité de direction est composé, outre le président, de quatre
membres au moins et de six membres au plus, dont l’un porte le titre de
vice-président que le Roi lui confère.

Il compte autant de membres d’expression française que d’expression
néerlandaise, le président éventuellement excepté.

Il compte autant de membres nommés par le Roi parmi les membres
du comité de direction de la BNB que de membres qui ne font pas partie
du comité de direction de la BNB.

Les membres nommés par le Roi parmi les membres du comité de
direction de la BNB sont proposés par ce comité de direction pour une
durée renouvelable de six ans, étant entendu que la perte de la qualité
de membre du comité de direction de la BNB entraı̂ne celle de membre
du comité de direction de la CBF. Ils siègent à titre personnel.

Les autres membres sont nommés par le Roi pour une durée
renouvelable de six ans et reçoivent à charge de la CBF un traitement et
une pension dont les montants sont fixés par le Roi.

En cas de vacance d’un mandat de membre, pour quelque cause que
ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat
restant à courir.

Les membres du comité de direction doivent être belges.
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§ 7. Het directiecomité komt bijeen telkens wanneer de voorzitter of
twee van zijn leden het noodzakelijk achten en ten minste één maal per
week.

Het directiecomité kan slechts geldig beslissen indien de meerder-
heid van zijn leden aanwezig is. De beslissingen worden genomen met
meerderheid van de uitgebrachte stemmen. In geval van staking van
stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Zo een beslissing die door het directiecomité moet worden genomen
de NBB aanbelangt, in haar hoedanigheid van emittent van financiële
instrumenten toegelaten tot de verhandeling op een Belgische geregle-
menteerde markt, nemen de leden die door de Koning zijn benoemd
onder de leden van het directiecomité van de NBB niet deel aan de
beraadslaging.

Er worden notulen opgemaakt van de beraadslagingen van het
directiecomité. De notulen worden ondertekend door alle aanwezige
leden.

§ 8. Het directiecomité kan kamers inrichten voor de verschillende
sectoren waarvoor de CBF bevoegd is.

De kamers zijn samengesteld uit leden van het directiecomité en uit
leden van het personeel van de CBF en uit evenveel leden van de
Franse als van de Nederlandse taalrol.

Behalve voor de vaststelling van reglementen en inzake administra-
tieve sancties, kan het directiecomité, al dan niet in het kader van de
behandeling van individuele dossiers, aan de kamers de bevoegdheid
opdragen om elke beslissing te nemen :

1° die geen uitstel duldt;

2° die, zonder afbreuk te doen aan de courante maatregelen ter
voorbereiding en behandeling van de dossiers en de controles, een
verzoek om inlichtingen bevat, dat gegrond is op wettelijke of
reglementaire bepalingen;

3° in materies die het voorwerp uitmaken van een praktijk die door
het directiecomité regelmatig wordt gevolgd en geen nieuw onderzoek
vergt;

4° betreffende bijkomende aspecten van bepaalde aangelegenheden
die het voorwerp hebben uitgemaakt van een principebeslissing van
het directiecomité;

5° in materies van ondergeschikt belang of die betrekking hebben op
details;

6° in materies die, binnen de grenzen bepaald door het directie-
comité, het personeelsbeleid betreffen, met uitzondering van de
benoeming en de bevordering van het kaderpersoneel, of die het
financieel, administratief, informatica- en vastgoedbeheer van de CBF
aangaan.

Elke bevoegdheidsopdracht met toepassing van het eerste lid kan op
elk ogenblik door het directiecomité worden herzien of ingetrokken.
Het inrichtingsreglement van de CBF bepaalt de gevallen nader waarin
een bevoegdheidsopdracht kan worden toegekend en regelt de publi-
citeit die aan deze opdrachten dient te worden gegeven.

De materies betreffende meerdere domeinen van toezicht worden
gezamenlijk behandeld door de betrokken kamers, op verzoek van een
lid van één van die kamers.

De beslissingen genomen op grond van bevoegdheden opgedragen
met toepassing van deze paragraaf maken het voorwerp uit van een
mededeling aan het directiecomité uiterlijk op zijn eerstvolgende
gewone vergadering.

Art. 50. § 1. De voorzitter leidt de CBF. Hij zit het directiecomité en
de raad van toezicht voor. In geval van verhindering wordt hij
vervangen door de ondervoorzitter.

§ 2. De voorzitter wordt door de Koning benoemd, op gezamenlijke
voordracht van de minister en de Minister bevoegd voor Economie,
,voor een hernieuwbare termijn van zes jaar.

De Koning bepaalt de bezoldiging van de voorzitter alsook zijn
pensioen.

Art. 51. § 1. De secretaris-generaal staat in voor de algemene
administratieve organisatie en de administratieve leiding van de
diensten van de CBF, overeenkomstig de regels vastgesteld in het
inrichtingsreglement van de CBF en onder het collegiaal gezag van het
directiecomité. Hij coördineert, onder het collegiaal gezag van het
directiecomité, de samenwerking van de CBF met andere openbare
instellingen en instanties, inzonderheid in het kader van hoofdstuk V
van deze wet.

§ 2. De secretaris-generaal woont de vergaderingen van het directie-
comité en de kamers bij met consultatieve stem. Hij organiseert het
secretariaat van de organen van de CBF en desgevallend van de kamers
zoals bedoeld in artikel 49, § 8.

§ 7. Le comité de direction se réunit chaque fois que le président ou
deux de ses membres le jugent nécessaire et au moins une fois par
semaine.

Le comité de direction ne peut statuer que si la majorité de ses
membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix
exprimées. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Au cas où une décision appelée à être prise par le comité de direction
concerne la BNB, en tant qu’émetteur d’instruments financiers admis
aux négociations sur un marché réglementé belge, les membres qui ont
été nommés par le Roi parmi les membres du comité de direction de la
BNB ne prennent pas part à la délibération.

Il est tenu procès-verbal des délibérations du comité de direction. Les
procès-verbaux sont signés par tous les membres présents.

§ 8. Le comité de direction peut organiser des chambres pour les
différents secteurs relevant de la compétence de la CBF.

Les chambres sont composées de membres du comité de direction et
de membres du personnel de la CBF et d’autant de membres
d’expression française que de membres d’expression néerlandaise.

Sauf pour l’adoption de règlements et en matière de sanctions
administratives, le comité de direction peut, dans le cadre du traitement
de dossiers individuels ou non, déléguer aux chambres le pouvoir de
prendre toute décision :

1° qui ne peut souffrir aucun délai;

2° comportant, sans préjudice des mesures courantes de préparation
et de traitement des dossiers et des contrôles, une demande de
renseignements fondée sur des dispositions légales ou réglementaires;

3° dans des matières faisant l’objet d’une pratique régulièrement
suivie par le comité de direction et n’appelant pas de réexamen;

4° sur des aspects complémentaires de questions déterminées ayant
fait l’objet d’une décision de principe du comité de direction;

5° dans des matières d’importance mineure ou de détail;

6° dans des matières ayant trait, dans les limites que le comité de
direction détermine, à la gestion du personnel, à l’exception de la
nomination et de la promotion du personnel de cadre, ainsi qu’à la
gestion financière, administrative, informatique et immobilière de la
CBF.

Toute délégation en application de l’alinéa 1er peut à tout moment
être revue ou révoquée par le comité de direction. Le règlement d’ordre
intérieur de la CBF précise les cas dans lesquels une délégation de
pouvoirs peut être consentie et règle la publicité à donner à ces
délégations.

Les matières concernant plusieurs domaines de surveillance sont
traitées conjointement par les chambres concernées, à la demande d’un
membre de l’une de celles-ci.

Les décisions prises sur la base des délégations consenties en
application du présent paragraphe font l’objet d’une information au
comité de direction au plus tard à sa plus prochaine réunion ordinaire.

Art. 50. § 1er. Le président dirige la CBF. Il préside le comité de
direction et le conseil de surveillance. Il est remplacé, en cas d’empê-
chement, par le vice-président.

§ 2. Le président est nommé par le Roi, sur proposition conjointe du
ministre et du Ministre qui a l’Economie dans ses attributions, pour une
durée renouvelable de six ans.

Le Roi fixe le traitement du président ainsi que sa pension.

Art. 51. § 1er. Le secrétaire général est chargé de l’organisation
administrative générale et de la direction administrative des services de
la CBF, conformément aux règles fixées dans le règlement d’ordre
intérieur de la CBF et sous l’autorité collégiale du comité de direction.
Il coordonne, sous l’autorité collégiale du comité de direction, la
coopération de la CBF avec d’autres institutions et organismes publics,
notamment dans le cadre du chapitre V de la présente loi.

§ 2. Le secrétaire général assiste aux réunions du comité de direction
et des chambres avec voix consultative. Il organise le secrétariat des
organes de la CBF et le cas échéant des chambres visées à l’article 49,
§ 8.
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§ 3. De secretaris-generaal wordt door de Koning benoemd voor een
hernieuwbare termijn van zes jaar. Zijn statuut, zijn bezoldiging en zijn
pensioen worden door de Koning bepaald.

§ 4. Het directiecomité stelt de nodige middelen ter beschikking van
de secretaris-generaal, zowel qua personeel en delegaties als qua
materiële middelen, voor de uitvoering van de opdrachten bedoeld in
dit artikel.

Art. 52. De mandaten van de leden van de raad van toezicht en van
het directiecomité, de voorzitter en de secretaris generaal lopen af
wanneer zij de volle leeftijd van vijfenzestig jaar bereiken.

Art. 53. § 1. De leden van de Wetgevende Kamers, het Europees
Parlement, de raden van de gemeenschappen en gewesten, de personen
die de hoedanigheid hebben van minister of staatssecretaris of van lid
van een regering van een gemeenschap of gewest, en de leden van de
kabinetten van een lid van de federale regering of van een regering van
een gemeenschap of gewest mogen niet de functies van voorzitter,
secretaris-generaal of lid van het directiecomité van de CBF vervullen.
Deze laatste functies nemen van rechtswege een einde wanneer de
titularis ervan de eed aflegt voor de uitoefening van de eerstgenoemde
functies of dergelijke functies uitoefent.

§ 2. De voorzitter, de leden van het directiecomité en de secretaris-
generaal mogen geen enkele functie uitoefenen in een handelsvennoot-
schap of in een vennootschap die de rechtsvorm van een handelsven-
nootschap heeft aangenomen, noch in een openbare instelling die een
industrieel, commercieel of financieel bedrijf uitoefent, hetzij persoon-
lijk hetzij door tussenkomst van een rechtspersoon. Zij kunnen
evenwel, mits goedkeuring van de minister :

1° functies uitoefenen in internationale financiële instellingen die zijn
opgericht overeenkomstig akkoorden waarbij België partij is;

2° leden zijn van Belgische openbare adviesinstellingen of instanties.

§ 3. De verbodsbepalingen vastgesteld in § 2 blijven geldig tot twee
jaar na beëindiging van het mandaat. Zolang zij tijdens deze periode
geen andere voltijdse functie uitoefenen, ontvangen de voorzitter, de
leden van het directiecomité, die geen lid zijn van het directiecomité
van de NBB, en de secretaris-generaal een jaarlijkse bezoldiging gelijk
aan de helft van de jaarlijkse bezoldiging die zij in het kader van hun
mandaat ontvingen.

§ 4. De raad van toezicht kan, op advies van het directiecomité,
afwijken van de voorziene verbodsbepaling voor de betrokken periode
na de beëindiging van het mandaat wanneer hij de afwezigheid van een
betekenisvolle invloed van de voorgenomen activiteit op de onafhan-
kelijkheid van de persoon in kwestie vaststelt.

Afdeling 3. — Organisatie

Art. 54. De diensten van de CBF zijn georganiseerd in departemen-
ten, volgens een organogram voorgesteld door het directiecomité en dat
door de raad van toezicht wordt goedgekeurd.

Het organogram voorziet in de instelling van de procedures en
diensten, inzonderheid wat betreft de informatie en de bescherming
van de belangen van de verbruikers, die gepast zijn voor de behande-
ling van de dossiers die vallen binnen het bevoegdheidsdomein van de
CBF overeenkomstig artikel 45.

Art. 55. Het personeel van de CBF kan worden aangeworven en
tewerkgesteld krachtens arbeidsovereenkomsten die worden beheerst
door de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.

Personeelsleden van de NBB, het Rentenfonds en de CDV kunnen bij
de CBF worden gedetacheerd, en personeelsleden van de CBF kunnen
bij voornoemde instellingen worden gedetacheerd, onder de voorwaar-
den bepaald door de Koning en geregeld in een protocol gesloten
tussen de betrokken instellingen.

Art. 56. De werkingskosten van de CBF worden gedragen door de
ondernemingen die onder haar toezicht staan of waarvan de verrich-
tingen onder haar toezicht staan, binnen de grenzen en volgens de
nadere regels vastgesteld door de Koning. Deze kosten omvatten de
kosten met betrekking tot de adviezen, expertises en opdrachten
toebedeeld aan de CBF.

De CBF kan de administratie van het Kadaster, de Registratie en de
Domeinen belasten met de inning van de onbetaalde vergoedingen.

Art. 57. De CBF voert haar boekhouding en stelt een jaarrekening op
overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk I van de wet van
17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen, op dezelfde
wijze als de openbare instellingen bedoeld in artikel 1, eerste lid, 3°, van
deze wet.

§ 3. Le secrétaire général est nommé par le Roi pour une durée
renouvelable de six ans. Son statut, son traitement et sa pension sont
fixés par le Roi.

§ 4. Le comité de direction met à la disposition du secrétaire général
les moyens nécessaires, que ce soit en termes de personnel, de
délégations ou de moyens matériels, pour l’exercice des missions visées
par le présent article.

Art. 52. Les mandats des membres du conseil de surveillance et du
comité de direction, du président et du secrétaire général prennent fin
lorsqu’ils ont l’âge de soixante-cinq ans accomplis.

Art. 53. § 1er. Les membres des Chambres législatives, du Parlement
européen, des conseils des communautés et des régions, les personnes
qui ont la qualité de ministre ou de secrétaire d’Etat ou de membre d’un
gouvernement de communauté ou de région et les membres des
cabinets d’un membre du Gouvernement fédéral ou d’un gouverne-
ment de communauté ou de région ne peuvent remplir les fonctions de
président, de secrétaire général ou de membre du comité de direction
de la CBF. Ces dernières fonctions prennent fin de plein droit lorsque
leur titulaire prête serment pour l’exercice des fonctions citées en
premier lieu ou exerce de telles fonctions.

§ 2. Le président, les membres du comité de direction et le secrétaire
général ne peuvent exercer aucune fonction dans une société commer-
ciale ou à forme commerciale ni dans un organisme public ayant une
activité industrielle, commerciale ou financière, soit personnellement
soit par l’intermédiaire d’une personne morale. Ils peuvent toutefois,
moyennant l’approbation du ministre :

1° exercer des fonctions dans des organismes financiers internatio-
naux, institués conformément à des accords auxquels la Belgique est
partie;

2° être membres d’institutions ou organismes consultatifs publics
belges.

§ 3. Les interdictions prévues au § 2 subsistent pendant deux ans
après la sortie de charge. Pendant cette période et à défaut d’exercice
d’autre fonction de plein exercice, le président, les membres du comité
de direction qui ne sont pas membres du comité de direction de la BNB
et le secrétaire général reçoivent une rémunération annuelle égale à la
moitié du traitement annuel perçu dans le cadre de leur mandat.

§ 4. Le conseil de surveillance, sur avis du comité de direction, peut
déroger à l’interdiction prévue pour la période concernée après la sortie
de charge lorsqu’il constate l’absence d’influence significative de
l’activité envisagée sur l’indépendance de la personne en question.

Section 3. — Organisation

Art. 54. Les services de la CBF sont organisés en départements,
selon un organigramme proposé par le comité de direction et approuvé
par le conseil de surveillance.

L’organigramme prévoit la mise sur pied de procédures et de services
appropriés, notamment en matière d’information et de protection des
intérêts des consommateurs, pour les besoins du traitement des
dossiers rentrant dans les compétences dévolues à la CBF conformé-
ment à l’article 45.

Art. 55. La CBF peut recruter et occuper son personnel dans les liens
d’un contrat de travail régi par la loi du 3 juillet 1978 relative aux
contrats de travail.

Des membres du personnel de la BNB, du Fonds des Rentes et de
l’OCA peuvent être détachés auprès de la CBF, et des membres du
personnel de la CBF peuvent être détachés auprès des institutions
précitées, dans les conditions définies par le Roi et réglées dans un
protocole conclu entre les institutions concernées.

Art. 56. Les frais de fonctionnement de la CBF sont supportés par les
entreprises soumises à son contrôle ou dont les opérations sont
soumises à son contrôle, dans les limites et selon les modalités fixées
par le Roi. Ces frais comprennent les frais afférents aux avis, expertises
et missions confiés à la CBF.

La CBF peut charger l’administration du Cadastre, de l’Enregistre-
ment et des Domaines du recouvrement des rémunérations impayées.

Art. 57. La CBF tient sa comptabilité et établit des comptes annuels
conformément aux dispositions du chapitre Ier de la loi du 17 juillet 1975
relative à la comptabilité des entreprises, de la même manière que les
organismes publics visés à l’article 1er, alinéa 1er, 3°, de cette loi.
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De controle op de rekeningen van de CBF wordt gedaan door één of
meer bedrijfsrevisoren die voor een hernieuwbare termijn van drie jaar
door de raad van toezicht worden benoemd en op voorwaarde dat ze
niet zouden zijn ingeschreven op de lijst van de door de CBF erkende
revisoren en dat ze geen functie zouden uitoefenen bij een onderne-
ming die aan haar toezicht is onderworpen.

De revisoren controleren en certificeren elk gegeven vermeld in de
reglementering over het dekken van de werkingskosten van de CBF
zoals bedoeld in artikel 56 van deze wet.

De opdracht van deze revisoren ten aanzien van de ondernemings-
raad alsook de voordracht, de benoeming, de hernieuwing, de herroe-
ping en het ontslag van deze revisoren worden geregeld door de
artikelen 151 tot 160 van het Wetboek van vennootschappen en door de
bepalingen vastgesteld met toepassing van artikel 164 van hetzelfde
Wetboek.

Art. 58. De CBF wordt met de Staat gelijkgesteld voor de toepassing
van belastingen, taksen, rechten en retributies van de Staat, de
provincies, de gemeenten en de agglomeraties van gemeenten.

Afdeling 4. — Werking

Art. 59. Op voorstel van het directiecomité stelt de raad van toezicht
het inrichtingsreglement van de CBF vast en legt hij dit aan de Koning
ter goedkeuring voor. Dit reglement bevat de essentiële regels betref-
fende de werking van de organen en de organisatie en de werking van
de kamers, departementen en diensten van de CBF en van de
adviescomités opgericht door de CBF overeenkomstig artikel 69.

Art. 60. In spoedeisende gevallen vastgesteld door de voorzitter,
kan het directiecomité, behalve voor de vaststelling van reglementen en
inzake administratieve sancties, beslissen langs schriftelijk procedure of
via een vocaal telecommunicatiesysteem, volgens de nadere regels
bepaald in het inrichtingsreglement van de CBF.

Art. 61. Jegens derden en in rechte wordt de CBF vertegenwoordigd
door de voorzitter en, in zijn afwezigheid, door de ondervoorzitter of
twee leden van het directiecomité die gezamenlijk optreden.

Het directiecomité kan bijzondere en beperkte vertegenwoordigings-
bevoegdheden opdragen aan één of meer van zijn leden, al dan niet
bijgestaan door een lid van het personeel van de CBF. Deze bevoegdheids-
opdrachten worden bekendgemaakt op de website van de CBF of op
elke andere geschikte wijze.

Art. 62. De voorzitter, de leden van het directiecomité en de
secretaris-generaal kunnen niet beraadslagen in een aangelegenheid
waarin zij een persoonlijk belang van vermogensrechtelijke of familiale
aard hebben dat hun oordeel zou kunnen beı̈nvloeden. De draagwijdte
van dit verbod wordt nader bepaald in het inrichtingsreglement van de
CBF.

De personen bedoeld in het vorige lid alsmede de personeelsleden
van de CBF dienen de deontologische code die door de raad van
toezicht, op voorstel van het directiecomité, wordt vastgesteld, na te
leven.

In overleg met de raad van toezicht treft de voorzitter de gepaste
maatregelen teneinde de eerbiediging van de verplichtingen en ver-
bodsbepalingen die uit dit artikel voortvloeien te verzekeren.

Art. 63. § 1. In de gevallen bepaald door de wet die de betrokken
opdracht regelt, of door de Koning, kan de CBF een voorafgaand
schriftelijk akkoord geven betreffende het feit of de feiten die door deze
wet of door de Koning nader worden omschreven. De CBF kan haar
akkoord afhankelijk stellen van de voorwaarden die zij geschikt acht.

§ 2. Het akkoord bedoeld in § 1 bindt de CBF behalve :

1° indien blijkt dat de verrichtingen die het beoogt, op onvolledige of
onjuiste wijze zijn beschreven in de aanvraag tot akkoord;

2° indien deze verrichtingen niet worden uitgevoerd op de manier
voorgesteld aan de CBF;

3° indien het effect van deze verrichtingen wordt gewijzigd door één
of meer andere latere verrichtingen waaruit blijkt dat de verrichtingen
beoogd in het akkoord niet langer beantwoorden aan de beschrijving
die eraan werd gegeven bij de aanvraag tot akkoord;

4° in voorkomend geval, indien niet of niet langer wordt voldaan aan
de voorwaarden waarvan het akkoord afhankelijk is gesteld.

§ 3. Op advies van de CBF bepaalt de Koning de nadere regels voor
de toepassing van dit artikel.

Art. 64. In de aangelegenheden waarvoor zij bevoegd is, kan de CBF
reglementen vaststellen ter aanvulling van de betrokken wettelijke of
reglementaire bepalingen betreffende technische punten. De reglemen-
ten worden krachtens artikel 49, § 3, vastgesteld.

Le contrôle des comptes de la CBF est assuré par un ou plusieurs
réviseurs d’entreprises, nommés pour une durée renouvelable de trois
ans par le conseil de surveillance et à condition qu’ils ne soient pas
inscrits sur la liste des réviseurs agréés par la CBF et qu’ils ne soient pas
en fonction auprès d’une entreprise soumise à son contrôle.

Les réviseurs vérifient et certifient tout élément précisé par la
réglementation relative à la couverture des frais de fonctionnement de
la CBF telle que visée à l’article 56 de la présente loi.

La mission de ces réviseurs à l’égard du conseil d’entreprise ainsi que
la présentation, la nomination, le renouvellement, la révocation et la
démission de ces réviseurs sont régis par les articles 151 à 160 du Code
des sociétés et par les dispositions arrêtées en application de l’arti-
cle 164 du même Code.

Art. 58. La CBF est assimilée à l’Etat pour l’application des lois et
règlements relatifs aux impôts, taxes, droits et rétributions de l’Etat, des
provinces, des communes et des agglomérations de communes.

Section 4. — Fonctionnement

Art. 59. Le conseil de surveillance arrête, sur proposition du comité
de direction, le règlement d’ordre intérieur de la CBF et le soumet à
l’approbation du Roi. Ce règlement contient les règles essentielles
relatives au fonctionnement des organes et à l’organisation et au
fonctionnement des chambres, départements et services de la CBF et
des comités consultatifs constitués par la CBF conformément à
l’article 69.

Art. 60. En cas d’urgence constatée par le président, le comité de
direction peut, sauf pour l’adoption de règlements et en matière de
sanctions administratives, statuer par voie de procédure écrite ou en
recourant à un système de télécommunication vocale, selon les
modalités précisées dans le règlement d’ordre intérieur de la CBF.

Art. 61. A l’égard des tiers et en justice, la CBF est représentée par le
président et, en son absence, par le vice-président ou par deux membres
du comité de direction agissant conjointement.

Le comité de direction peut déléguer des pouvoirs de représentation
spécifiques et limités à un ou plusieurs de ses membres, assistés ou non
par un membre du personnel de la CBF. Ces délégations sont publiées
sur le site web de la CBF ou de toute autre manière appropriée.

Art. 62. Le président, les membres du comité de direction et le
secrétaire général ne peuvent délibérer dans une affaire dans laquelle ils
ont un intérêt personnel de nature patrimoniale ou familiale susceptible
d’exercer une influence sur leur opinion. La portée de cette interdiction
est précisée dans le règlement d’ordre intérieur de la CBF.

Les personnes visées à l’alinéa précédent ainsi que les membres du
personnel de la CBF sont tenus de respecter le code de déontologie
arrêté par le conseil de surveillance, sur proposition du comité de
direction.

Le président, en concertation avec le conseil de surveillance, prend
les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et
interdictions résultant du présent article.

Art. 63. § 1er. Dans les cas prévus par la loi régissant la mission en
cause ou par le Roi, la CBF peut donner, par écrit, un accord préalable
sur le ou les faits identifiés par cette loi ou par le Roi. La CBF peut
assortir son accord des conditions qu’elle juge appropriées.

§ 2. L’accord visé au § 1er lie la CBF sauf :

1° lorsqu’il apparaı̂t que les opérations qu’il vise ont été décrites de
manière incomplète ou inexacte dans la demande d’accord;

2° lorsque ces opérations ne sont pas réalisées de la manière
présentée à la CBF;

3° lorsque les effets de ces opérations sont modifiés par une ou
plusieurs autres opérations ultérieures desquelles il résulte que les
opérations visées par l’accord ne répondent plus à la description qui en
a été donnée lors de la demande d’accord;

4° le cas échéant, lorsqu’il n’est pas ou plus satisfait aux conditions
dont l’accord est assorti.

§ 3. Le Roi, sur avis de la CBF, règle les modalités d’application du
présent article.

Art. 64. Dans les domaines relevant de ses compétences, la CBF peut
prendre des règlements complétant les dispositions légales ou régle-
mentaires concernées sur des points d’ordre technique. Les règlements
sont arrêtés conformément à l’article 49, § 3.
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Overeenkomstig de procedure van de open raadpleging kan de CBF
de inhoud van elk reglement dat zij overweegt vast te stellen, toelichten
in een consultatienota en deze bekendmaken op haar website voor
eventuele opmerkingen van belanghebbende partijen.

De reglementen van de CBF hebben slechts uitwerking na goedkeu-
ring door de Koning en bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.
De Koning kan deze reglementen wijzigen of, in de plaats van de CBF,
optreden indien deze in gebreke blijft die reglementen vast te stellen.

Art. 65. De CBF publiceert elk jaar een verslag over haar activiteiten
en maakt deze over aan de voorzitters van de Kamer van volksverte-
genwoordigers en de Senaat.

De voorzitter van de CBF kan worden gehoord door de bevoegde
commissies van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat,
op hun verzoek of op eigen initiatief.

Art. 66. De CBF maakt een website en werkt deze bij. De website
bevat alle reglementen, handelingen en beslissingen die moeten
worden bekendgemaakt, alsook alle andere gegevens waarvan de CBF
de verspreiding aangewezen acht in het belang van haar wettelijke
opdrachten.

Onverminderd de wijze van bekendmaking die door de toepasselijke
wettelijke of reglementaire bepalingen wordt voorgeschreven, bepaalt
de CBF de eventuele andere wijzen van bekendmaking van de
reglementen, beslissingen, berichten, verslagen en andere handelingen
die zij openbaar maakt.

Art. 67. Alle kennisgevingen die de CBF of de minister per aange-
tekende brief of brief met ontvangstbewijs moeten doen krachtens de
wetten en reglementen waarvan de CBF op de toepassing toeziet,
mogen bij deurwaardersexploot geschieden of elk ander door de
Koning bepaald procédé.

Art. 68. De CBF voert haar opdrachten uitsluitend in het algemeen
belang uit. De CBF, de leden van haar organen en haar personeelsleden
zijn niet burgerlijk aansprakelijk voor hun beslissingen, handelingen of
gedragingen in de uitoefening van de wettelijke opdrachten van de
CBF behalve in geval van bedrog of zware fout.

Art. 69. De raad van toezicht kan, op voorstel van het directie-
comité, adviescomités oprichten waarvan de raad de opdrachten, de
samenstelling en de werking bepaalt.

De adviezen van de adviescomités worden aan de CBF gericht. Het
directiecomité kan ze bekendmaken.

Afdeling 5. — Procedureregels voor het opleggen
van administratieve sancties

Art. 70. § 1. Indien de CBF in de uitoefening van zijn wettelijke
opdrachten ernstige aanwijzingen vaststelt van het bestaan van een
praktijk die aanleiding kan geven tot een administratieve sanctie, of
indien zij ingevolge een klacht van een dergelijke praktijk in kennis
wordt gesteld, gelast het directiecomité de secretaris-generaal met het
onderzoek van het dossier. De secretaris-generaal voert te dien einde de
titel van auditeur.

§ 2. De auditeur onderzoekt de aangelegenheden ten laste en ten
gunste en maakt zijn bevindingen over aan het directiecomité.

Voor de uitvoering van zijn opdracht kan de auditeur alle onder-
zoeksbevoegdheden uitoefenen die aan de CBF zijn toevertrouwd door
de wettelijke en reglementaire bepalingen die de betrokken materie
regelen. Te dien einde wijst hij voor elke zaak een verslaggever aan,
onder de personeelsleden van de CBF.

Art. 71. § 1. Na zijn onderzoek en vooraleer hij zijn bevindingen aan
het directiecomité overmaakt, licht de auditeur de dader of daders van
de betrokken praktijk in over het bestaan van een onderzoek, met
aanduiding van de praktijk die het voorwerp van het onderzoek
uitmaakt, en roept hen op om hen toe te laten hun bemerkingen mee te
delen.

§ 2. Wanneer hij het directiecomité van zijn bevindingen in kennis
stelt, licht de auditeur de dader of daders van de betrokken praktijk
hierover in. De laatsten kunnen op de zetel van de CBF kennis nemen
van het dossier dat werd samengesteld, op de dagen en uren aangeduid
door de auditeur.

Binnen een termijn van acht dagen volgend op de datum waarop de
auditeur hen heeft ingelicht met toepassing van het eerste lid, kunnen
de dader of daders van de betrokken praktijk vragen om door het
directiecomité te worden gehoord.

Conformément à la procédure de consultation ouverte, la CBF peut
exposer le contenu de tout règlement qu’elle envisage de prendre dans
une note consultative et publier celle-ci sur son site web en vue de
recueillir les commentaires éventuels des parties intéressées.

Les règlements de la CBF ne sortent leurs effets qu’après leur
approbation par le Roi et leur publication au Moniteur belge. Le Roi peut
apporter des modifications à ces règlements ou suppléer à la carence de
la CBF d’établir ces règlements.

Art. 65. La CBF publie chaque année un rapport sur ses activités et
le transmet aux présidents de la Chambre des représentants et du Sénat.

Le président de la CBF peut être entendu par les commissions
compétentes de la Chambre des représentants et du Sénat, à la
demande de celles-ci ou de sa propre initiative.

Art. 66. La CBF organise et tient à jour un site web, qui contient tous
les règlements, actes et décisions qui doivent être publiés, ainsi que
toutes autres données qu’il apparaı̂t opportun à la CBF de diffuser dans
l’intérêt de ses missions légales.

Sans préjudice du mode de publication prescrit par les dispositions
légales ou réglementaires applicables, la CBF détermine les autres
modes éventuels de publication des règlements, décisions, avis,
rapports et autres actes qu’elle rend publics.

Art. 67. Toutes les notifications à faire par lettre recommandée ou
avec accusé de réception par la CBF ou par le ministre en vertu des lois
et règlements dont la CBF contrôle l’application peuvent être faites par
exploit d’huissier ou par tout autre procédé déterminé par le Roi.

Art. 68. La CBF exécute ses missions exclusivement dans l’intérêt
général. La CBF, les membres de ses organes et les membres de son
personnel n’encourent aucune responsabilité civile en raison de leurs
décisions, actes ou comportements dans l’exercice des missions légales
de la CBF sauf en cas de dol ou de faute lourde.

Art. 69. Le conseil de surveillance peut, sur proposition du comité
de direction, constituer des comités consultatifs dont le conseil définit
les missions, la composition et le fonctionnement.

Les avis des comités consultatifs sont adressés à la CBF. Le comité de
direction peut procéder à leur publication.

Section 5. — Règles de procédure pourl’imposition
de sanctions administratives

Art. 70. § 1er. Lorsque la CBF constate, dans l’exercice de ses
missions légales, qu’il existe des indices sérieux de l’existence d’une
pratique susceptible de donner lieu à une sanction administrative, ou
lorsqu’elle est saisie d’une telle pratique sur plainte, le comité de
direction charge le secrétaire général d’instruire le dossier. Le secrétaire
général porte à ces fins le titre d’auditeur.

§ 2. L’auditeur instruit les affaires à charge et à décharge et transmet
ses conclusions au comité de direction.

Aux fins d’accomplir sa mission, l’auditeur peut exercer tous les
pouvoirs d’investigation confiés à la CBF par les dispositions légales et
réglementaires régissant la matière concernée. A cet effet, il désigne
pour chaque affaire un rapporteur parmi les membres du personnel de
la CBF.

Art. 71. § 1er. Au terme de son instruction et avant de transmettre ses
conclusions au comité de direction, l’auditeur informe l’auteur ou les
auteurs de la pratique en cause de l’existence d’une instruction, en
précisant la nature de la pratique faisant l’objet de l’instruction, et les
convoque afin de leur permettre de présenter leurs observations.

§ 2. Lorsqu’il communique ses conclusions au comité de direction,
l’auditeur en informe le ou les auteurs de la pratique en cause. Ceux-ci
peuvent prendre connaissance du dossier qui a été constitué au siège de
la CBF, aux jours et heures indiqués par l’auditeur.

Dans un délai de huit jours suivant la date à laquelle l’auditeur a
informé, en application de l’alinéa 1er, le ou les auteurs de la pratique
en cause peuvent demander à être entendus par le comité de direction.
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Art. 72. § 1. Na ontvangst van de conclusies van de auditeur en na,
in voorkomend geval, de persoon of personen die het voorwerp van het
onderzoek uitmaken, te hebben gehoord, kan het directiecomité bij een
gemotiveerde beslissing :

1° het bestaan vaststellen van een onwettige praktijk en één van de
administratieve sancties uitspreken bepaald in de wettelijke en regle-
mentaire bepalingen die de betrokken materie regelen;

2° vaststellen dat er geen administratieve sanctie moet worden
opgelegd;

3° voorzien in de bekendmaking van de beslissing of een uittreksel
ervan.

§ 2. De auditeur kan niet deelnemen aan de beraadslagingen van het
directiecomité, noch anders tussenkomen in de besluitvorming, indien
het comité zich dient uit te spreken over het opleggen van administra-
tieve sancties.

§ 3. De beslissing van het directiecomité wordt per aangetekende
brief betekend aan de personen die het voorwerp uitmaken van het
onderzoek. De kennisgeving vermeldt de rechtsmiddelen, de bevoegde
instanties om er kennis van te nemen, alsook de vorm en termijnen die
moeten worden geëerbiedigd; zoniet gaat de verjaringstermijn voor het
instellen van beroep niet in.

§ 4. In geval van ernstig gevaar voor het publiek, kan het
directiecomité afwijken van de procedureregels bepaald in de artikelen
70 tot 72, § 2, in het belang van het nemen van de maatregelen bedoeld
in artikel 57, § 1, van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en
het toezicht op de kredietinstellingen en in artikel 104, § 1, van de wet
van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het
toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleg-
gingsadviseurs.

Art. 73. Elke administratieve geldboete die door de CBF aan een
persoon wordt opgelegd en die definitief is geworden vooraleer de
strafrechter zich definitief over dezelfde feiten of samenhangende feiten
heeft uitgesproken, wordt aangerekend op het bedrag van elke
strafboete die voor deze feiten ten aanzien van dezelfde persoon wordt
uitgesproken.

Afdeling 6. — Beroepsgeheim, uitwisseling van informatie
en samenwerking met andere autoriteiten

Art. 74. De CBF, de voorzitter, de leden van het directiecomité, de
leden van de raad van toezicht, de secretaris-generaal en de personeels-
leden van de CBF, alsook de personen die de voornoemde functies
voorheen hebben uitgeoefend, zijn gebonden door het beroepsgeheim
en mogen de vertrouwelijke informatie waarvan zij kennis hebben
gekregen bij de uitoefening van hun taken, niet onthullen, aan welke
persoon of autoriteit ook.

Onverminderd het eerste lid, mag de CBF vertrouwelijke informatie
meedelen :

1° ingeval de mededeling van dergelijke informatie wordt voor-
geschreven of toegestaan door of krachtens deze wet en de wetten die
de opdrachten van de CBF regelen;

2° tijdens een getuigenis in rechte in strafzaken;

3° voor de aangifte van strafrechtelijke misdrijven bij de gerechtelijke
autoriteiten, met dien verstande dat artikel 29 van het Wetboek van
Strafvordering niet van toepassing is op de personen bedoeld in het
eerste lid;

4° in het kader van administratieve of gerechtelijke beroepsprocedu-
res tegen de handelingen of beslissingen van de CBF en in elk ander
rechtsgeding waarbij de CBF partij is;

5° in beknopte of samengevoegde vorm zodat individuele natuurlijke
of rechtspersonen niet kunnen worden geı̈dentificeerd.

Art. 75. § 1. In afwijking van artikel 74, eerste lid, mag de CBF
vertrouwelijke informatie meedelen :

1° aan de Europese Centrale Bank, aan de NBB en aan de andere
centrale banken en instellingen met een gelijkaardige opdracht als
monetaire overheid, alsook aan andere overheidsinstanties die belast
zijn met het toezicht op de betalingssystemen;

2° aan het Rentenfonds;

3° binnen de grenzen van de Europese richtlijnen, aan de bevoegde
autoriteiten van andere Lidstaten van de Europese Economische
Ruimte die één of meer bevoegdheden uitoefenen die vergelijkbaar zijn
met die als bedoeld in artikel 45;

Art. 72. § 1er. Après réception des conclusions de l’auditeur et après
avoir, le cas échéant, entendu la ou les personnes faisant l’objet de
l’instruction, le comité de direction peut, par décision motivée :

1° constater l’existence d’une pratique illicite et prononcer une des
sanctions administratives prévues par les dispositions légales et
réglementaires régissant la matière concernée;

2° constater qu’il n’y a pas lieu à sanction administrative;

3° prévoir la publication de la décision ou d’un extrait de celle-ci.

§ 2. L’auditeur ne peut prendre part aux délibérations du comité de
direction ni intervenir autrement dans le processus décisionnel lorsque
celui-ci est appelé à se prononcer sur l’imposition de sanctions
administratives.

§ 3. La décision du comité de direction est notifiée par lettre
recommandée aux personnes faisant l’objet de l’instruction. La lettre de
notification indique les voies de recours, les instances compétentes pour
en connaı̂tre, ainsi que les formes et délais à respecter, faute de quoi le
délai de prescription pour introduire le recours ne prend pas cours.

§ 4. En cas de péril grave pour le public, le comité de direction peut
déroger aux règles de procédure prévues aux articles 70 à 72, § 2, pour
les besoins de l’adoption des mesures visées à l’article 57, § 1er, de la loi
du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de
crédit et à l’article 104, § 1er, de la loi du 6 avril 1995 relative aux
marchés secondaires, au statut des entreprises d’investissement et à
leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements.

Art. 73. Toute amende administrative imposée par la CBF à une
personne et devenue définitive avant que le juge pénal ait statué
définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, s’impute sur
le montant de toute amende pénale qui serait prononcée pour ces faits
à l’égard de la même personne.

Section 6. — Secret professionnel, échange d’informations
et coopération avec d’autres autorités

Art. 74. La CBF, le président, les membres du comité de direction, les
membres du conseil de surveillance, le secrétaire général et les
membres du personnel de la CBF ainsi que les personnes ayant exercé
par le passé les fonctions précitées sont tenus au secret professionnel et
ne peuvent divulguer à quelque personne ou autorité que ce soit les
informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de
leurs fonctions.

Nonobstant l’alinéa 1er, la CBF peut communiquer des informations
confidentielles :

1° dans les cas où la communication de telles informations est prévue
ou autorisée par ou en vertu de la présente loi et des lois régissant les
missions confiées à la CBF;

2° lors d’un témoignage en justice en matière pénale;

3° pour dénoncer des infractions pénales aux autorités judiciaires,
étant entendu que l’article 29 du Code d’instruction criminelle ne
s’applique pas aux personnes visées à l’alinéa 1er;

4° dans le cadre de recours administratifs ou juridictionnels contre les
actes ou décisions de la CBF et dans toute autre instance à laquelle la
CBF est partie;

5° sous une forme sommaire ou agrégée de façon que des personnes
physiques ou morales individuelles ne puissent pas être identifiées.

Art. 75. § 1er. Par dérogation à l’article 74, alinéa 1er, la CBF peut
communiquer des informations confidentielles :

1° à la Banque centrale européenne, à la BNB et aux autres banques
centrales et organismes à vocation similaire en leur qualité d’autorités
monétaires, ainsi qu’à d’autres autorités publiques chargées de la
surveillance des systèmes de paiement;

2° au Fonds des Rentes;

3° dans les limites des directives européennes, aux autorités compé-
tentes d’autres Etats membres de l’Espace économique européen qui
exercent une ou plusieurs compétences comparables à celles visées à
l’article 45;
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4° met inachtneming van de Europese richtlijnen, aan de bevoegde
autoriteiten van derde Staten die één of meer bevoegdheden uitoefenen
die vergelijkbaar zijn met die als bedoeld in artikel 45 en waarmee de
CBF een samenwerkingsovereenkomst voor de uitwisseling van infor-
matie heeft gesloten;

5° aan de CDV, aan de bevoegde autoriteiten van andere Lidstaten
van de Europese Economische Ruimte die één of meer bevoegdheden
uitoefenen die vergelijkbaar zijn met die als bedoeld in artikel 81 alsook
aan de bevoegde autoriteiten van derde Staten die één of meer
bevoegdheden uitoefenen die vergelijkbaar zijn met die als bedoeld in
artikel 81 en waarmee de CBF een samenwerkingsovereenkomst voor
de uitwisseling van informatie heeft gesloten;

6° aan de Belgische instellingen of aan instellingen van andere
Lidstaten van de Europese Economische Ruimte die een deposito- of
beleggersbeschermingsregeling beheren;

7° aan de instellingen voor verrekening of vereffening van financiële
instrumenten die gemachtigd zijn om verrekenings- of vereffenings-
diensten te verstrekken voor transacties in financiële instrumenten
verricht op een Belgische georganiseerde markt, als de CBF van oordeel
is dat de mededeling van de betrokken informatie noodzakelijk is om
de regelmatige werking van deze instellingen te vrijwaren voor
tekortkomingen, zelfs potentiële, van marktdeelnemers op de betrok-
ken markt;

8° binnen de grenzen van de Europese richtlijnen, aan de markton-
dernemingen voor de goede werking van, de controle van en het
toezicht op de markten die zij inrichten;

9° tijdens burgerrechtelijke of handelsrechtelijke procedures, aan de
autoriteiten en gerechtelijke mandatarissen die betrokken zijn bij
procedures van faillissement of gerechtelijk akkoord of bij analoge
collectieve procedures betreffende ondernemingen die onder het toe-
zicht van de CBF staan of waarvan de verrichtingen onder haar toezicht
staan, met uitzondering van de vertrouwelijke informatie over het
aandeel van derden in pogingen om de instelling te redden vóór de
betrokken procedures werden ingesteld;

10° aan de commissarissen, de bedrijfsrevisoren en de andere
personen die belast zijn met de wettelijke controle van de rekeningen
van de ondernemingen die onder het toezicht van de CBF vallen, van
de rekeningen van andere Belgische financiële instellingen of van
gelijkaardige buitenlandse ondernemingen;

11° aan de sekwesters, voor de uitoefening van hun opdracht als
bedoeld in de wetten tot regeling van de opdrachten die aan de CBF
zijn toevertrouwd;

12° aan de autoriteiten die toezicht houden op de personen die belast
zijn met de wettelijke controle op de jaarrekening van de ondernemin-
gen die onder het toezicht van de CBF staan;

13° aan het Ministerie van Economische Zaken in het kader van het
toezicht op het consumentenkrediet, aan de bevoegde autoriteiten van
andere Lidstaten van de Europese Economische Ruimte die een
vergelijkbare bevoegdheid uitoefenen, alsook aan de bevoegde autori-
teiten van derde Staten die een vergelijkbare bevoegdheid uitoefenen
en waarmee de CBF een samenwerkingsovereenkomst voor de uitwis-
seling van informatie heeft gesloten;

14° binnen de grenzen van de Europese richtlijnen, aan de verslag-
gevers en de personeelsleden van de Dienst voor de mededinging die
belast zijn met het onderzoek, als bedoeld in de wet van 5 augus-
tus 1991 tot bescherming van de economische mededinging;

15° binnen de grenzen van de Europese richtlijnen, aan de erken-
ningsraad voor effectenmakelaars als bedoeld in artikel 21;

16° binnen de grenzen van de Europese richtlijnen, aan de admini-
stratie van de Thesaurie, krachtens de wettelijke en reglementaire
bepalingen die zijn genomen voor de tenuitvoerlegging van de
maatregelen die gelden inzake financiële embargo’s.

§ 2. De CBF mag enkel vertrouwelijke informatie overeenkomstig § 1
meedelen op voorwaarde dat de autoriteiten of instellingen die er de
geadresseerde van zijn, die informatie gebruiken voor de uitvoering
van hun opdrachten, en dat zij, wat die informatie betreft, aan een
gelijkwaardig beroepsgeheim gebonden zijn als bedoeld in artikel 74.
Bovendien mag de informatie die afkomstig is van een autoriteit van
een andere Lidstaat van de Europese Economische Ruimte enkel met de
uitdrukkelijke instemming van die autoriteit worden doorgegeven in
de gevallen als bedoeld in 7°, 9° en 12° van § 1 alsook aan de
autoriteiten of organismen van derde Staten in de gevallen als bedoeld
in 4°, 5°, 6° en 13° van § 1, en, in voorkomend geval, enkel voor de
doeleinden waarmee die autoriteit heeft ingestemd.

§ 3. De CBF mag de vertrouwelijke informatie als bedoeld in artikel
74, eerste lid, of de vertrouwelijke informatie die zij van de in § 1
bedoelde autoriteiten en instellingen heeft ontvangen, gebruiken voor
de uitvoering van al haar opdrachten als bedoeld in artikel 45.

4° dans le respect des directives européennes, aux autorités compé-
tentes d’Etats tiers qui exercent une ou plusieurs compétences compa-
rables à celles visées à l’article 45 et avec lesquels la CBF a conclu un
accord de coopération prévoyant un échange d’informations;

5° à l’OCA, aux autorités compétentes d’autres Etats membres de
l’Espace économique européen qui exercent une ou plusieurs compé-
tences comparables à celles visées à l’article 81 ainsi qu’aux autorités
compétentes d’Etats tiers qui exercent une ou plusieurs compétences
comparables à celles visées à l’article 81 et avec lesquelles la CBF a
conclu un accord de coopération prévoyant un échange d’informations;

6° aux organismes belges ou d’un autre Etat membre de l’Espace
économique européen gérant un système de protection des dépôts ou
des investisseurs;

7° aux organismes de compensation ou de liquidation d’instruments
financiers qui sont autorisés à assurer des services de compensation ou
de liquidation de transactions sur instruments financiers effectuées sur
un marché organisé belge, dans la mesure où la CBF estime que la
communication des informations en question est nécessaire en vue de
garantir le fonctionnement régulier de ces organismes par rapport à des
manquements, même potentiels, d’intervenants sur le marché concerné;

8° dans les limites des directives européennes, aux entreprises de
marché pour le bon fonctionnement, le contrôle et la surveillance des
marchés qu’ils organisent;

9° au cours de procédures civiles ou commerciales, aux autorités et
mandataires de justice impliqués dans des procédures de faillite ou de
concordat judiciaire ou des procédures collectives analogues concer-
nant des entreprises soumises au contrôle de la CBF ou dont les
opérations sont soumises à son contrôle, à l’exception des informations
confidentielles concernant la participation de tiers à des tentatives de
sauvetage antérieures à ces procédures;

10° aux commissaires et réviseurs d’entreprises et aux autres
contrôleurs légaux des comptes des entreprises soumises au contrôle de
la CBF, d’autres établissements financiers belges ou d’entreprises
similaires étrangères;

11° aux séquestres, pour l’exercice de leur mission visée dans les lois
régissant les missions confiées à la CBF;

12° aux autorités investies de la surveillance des personnes chargées
du contrôle légal des comptes annuels des entreprises soumises au
contrôle de la CBF;

13° au Ministère des Affaires économiques pour le contrôle relatif au
crédit à la consommation, aux autorités compétentes d’autres Etats
membres de l’Espace économique européen qui exercent une compé-
tence comparable, ainsi qu’aux autorités compétentes d’Etats tiers qui
exercent une compétence comparable et avec lesquelles la CBF a conclu
un accord de coopération prévoyant un échange d’informations;

14° dans les limites des directives européennes, aux rapporteurs et
aux agents du Service de la concurrence chargés de l’instruction, visés
dans la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence
économique;

15° dans les limites des directives européennes, au conseil d’agré-
ment des agents de change visé à l’article 21;

16° dans les limites des directives européennes, à l’administration de
la Trésorerie, en vertu des dispositions légales et réglementaires prises
pour la mise en oeuvre des mesures d’embargos financiers.

§ 2. La CBF ne peut communiquer des informations confidentielles en
vertu du § 1er qu’à condition qu’elles soient destinées à l’accomplisse-
ment des missions des autorités ou organismes qui en sont les
destinataires et que les informations soient dans leur chef couvertes par
un devoir de secret professionnel équivalent à celui prévu à l’article 74.
En outre, les informations provenant d’une autorité d’un autre État
membre de l’Espace économique européen ne peuvent être divulguées
dans les cas visés aux 7°, 9° et 12° du § 1er ainsi qu’à des autorités ou
organismes d’État tiers dans les cas visés aux 4°, 5°, 6° et 13° du § 1er

qu’avec l’accord explicite de cette autorité et, le cas échéant, aux seules
fins pour lesquelles cette autorité a marqué son accord.

§ 3. La CBF peut faire usage des informations confidentielles visées à
l’article 74, alinéa 1er, ou reçues de la part des autorités et organismes
visés au § 1er pour l’accomplissement de l’ensemble de ses missions
visées à l’article 45.
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§ 4. Onverminderd de strengere bepalingen van de bijzondere wetten
die op hen van toepassing zijn, zijn de in § 1 bedoelde Belgische
autoriteiten en instellingen, wat de vertrouwelijke informatie betreft die
zij van de CBF ontvangen met toepassing van § 1, gebonden door het
beroepsgeheim als bedoeld in artikel 74.

Art. 76. Artikel 74 is van toepassing op de erkende commissarissen,
op de bedrijfsrevisoren en op de deskundigen wat de informatie betreft
waarvan zij kennis hebben genomen in het kader van de opdrachten
van de CBF of in het kader van de verificaties, expertises of verslagen
die de CBF hen, in het kader van haar opdrachten als bedoeld in
artikel 45, heeft gelast uit te voeren dan wel voor te leggen.

Het eerste lid en artikel 27, tweede lid, van de wet van 22 juli 1953
houdende oprichting van een Instituut der Bedrijfsrevisoren zijn niet
van toepassing op de mededeling van informatie aan de CBF die is
voorgeschreven of toegestaan door de wettelijke of reglementaire
bepalingen die de opdrachten van de CBF regelen.

Art. 77. § 1. Onverminderd de artikelen 74 tot 76 en de bepalingen in
bijzondere wetten werkt de CBF in aangelegenheden die tot haar
bevoegdheid behoren samen met de buitenlandse bevoegde autoritei-
ten die één of meer bevoegdheden uitoefenen die vergelijkbaar zijn met
deze bedoeld in artikel 45 en artikel 81.

§ 2. Onverminderd de verplichtingen die voor België voortvloeien uit
het recht van de Europese Gemeenschappen, kan de CBF, op basis van
wederkerigheid, met de bevoegde autoriteiten waarvan sprake in § 1
overeenkomsten sluiten teneinde vast te stellen hoe de samenwerking
wordt opgevat, met inbegrip van de wijze waarop de controletaken
desgevallend worden verdeeld, van de aanduiding van een bevoegde
autoriteit als controlecoördinator en van de wijze van toezicht via
inspecties ter plaatse, of anderszins welke samenwerkingsprocedures
gelden alsook hoe het inwinnen en uitwisselen van informatie wordt
georganiseerd.

§ 3. Onverminderd de verplichtingen die voor België voortvloeien uit
het recht van de Europese Gemeenschappen, kan de CBF, in het kader
van het toezicht overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk II, met
de in § 1 bedoelde bevoegde autoriteiten samenwerkingsovereenkom-
sten sluiten teneinde inzonderheid :

1° gemeenschappelijke minimumcriteria overeen te komen voor de
toegang van financiële tussenpersonen, andere dan deze bedoeld in
artikel 2, 10°, a), b), d), e) en g), tot gereguleerde activiteiten en financiële
markten;

2° een gemeenschappelijke benadering te bepalen ten aanzien van de
inhoud, de vorm en de verspreiding van prospectussen of andere
informatiedocumenten die zijn vereist voor de toelating van financiële
instrumenten tot de verhandeling op gereglementeerde markten of
voor de openbare aanbiedingen tot inschrijving, verkoop, aankoop of
omruiling van financiële instrumenten;

3° het toezicht te organiseren op grensoverschrijdende marktmisbrui-
ken en op misbruiken in financiële aangelegenheden via het internet.

Afdeling 7. — Onderzoeksbevoegdheden en strafbepalingen

Art. 78. Onverminderd de onderzoeksbevoegdheden die haar wor-
den toegekend door de wettelijke en reglementaire bepalingen die haar
opdrachten regelen, kan de CBF, teneinde te verifiëren of een verrich-
ting of een activiteit wordt beoogd door de wetten en reglementen
waarvan zij op de toepassing dient toe te zien, alle nodige informatie
vereisen van degenen die de verrichting uitvoeren of de betrokken
activiteit uitoefenen en van alle derden die de uitvoering of uitoefening
ervan mogelijk maken.

De CBF heeft dezelfde onderzoeksbevoegdheid teneinde te verifië-
ren, binnen het kader van een samenwerkingsakkoord gesloten met een
buitenlandse autoriteit en wat de concrete punten betreft die zijn
aangegeven in de schriftelijke aanvraag van deze autoriteit, of een
verrichting of een activiteit die in België is uitgevoerd of uitgeoefend
wordt beoogd door de wetten en reglementen waarvan deze buiten-
landse autoriteit op de toepassing dient toe te zien.

De betrokken persoon of onderneming maakt deze informatie over
binnen de termijn en in de vorm bepaald door de CBF.

De CBF kan in de boeken en documenten van de belanghebbenden
de juistheid van de informatie die haar werd meegedeeld, nagaan of
laten nagaan.

§ 4. Sans préjudice des dispositions plus sévères des lois particulières
qui les régissent, les autorités et organismes belges visés au § 1er sont
tenus au secret professionnel prévu à l’article 74 quant aux informations
confidentielles qu’ils reçoivent de la CBF en application du § 1er.

Art. 76. L’article 74 s’applique aux commissaires agréés, aux révi-
seurs d’entreprises et aux experts quant aux informations dont ils ont
eu connaissance en raison des missions confiées à la CBF ou dans le
cadre des vérifications, expertises ou rapports que la CBF, dans le cadre
de ses missions visées à l’article 45, les a chargés d’effectuer ou de
produire.

L’alinéa 1er et l’article 27, alinéa 2, de la loi du 22 juillet 1953 créant un
Institut des réviseurs d’entreprises ne sont pas applicables aux
communications d’informations à la CBF qui sont prévues ou auto-
risées par des dispositions légales ou réglementaires régissant les
missions de la CBF.

Art. 77. § 1er. Sans préjudice des articles 74 à 76 et des dispositions
prévues par des lois particulières, la CBF coopère, dans les matières qui
relèvent de sa compétence, avec les autorités compétentes étrangères
qui exercent une ou plusieurs compétences comparables à celles visées
aux articles 45 et 81.

§ 2. Sans préjudice des obligations découlant pour la Belgique du
droit des Communautés européennes, la CBF peut, sur la base de la
réciprocité, conclure avec les autorités compétentes visées au § 1er des
accords visant à établir les modalités de cette coopération, y compris le
mode de répartition éventuelle des tâches de contrôle, la désignation
d’une autorité compétente en qualité de coordinateur du contrôle et les
modalités de la surveillance par des inspections sur place ou autrement,
les procédures de coopération applicables ainsi que les modalités de la
collecte et de l’échange d’informations.

§ 3. Sans préjudice des obligations découlant pour la Belgique du
droit des Communautés européennes, la CBF peut, dans le cadre du
contrôle exercé conformément aux dispositions du chapitre II, conclure
des accords de coopération avec les autorités compétentes visées au
§ 1er, en vue notamment de :

1° convenir de critères communs minimaux pour l’accès d’intermé-
diaires financiers, autres que ceux visés à l’article 2, 10°, a), b), d), e) et
g), à des activités et marchés financiers régulés;

2° définir une approche commune à l’égard du contenu, de la forme
et de la diffusion de prospectus ou autres documents d’information
requis pour l’admission d’instruments financiers aux négociations sur
des marchés réglementés ou pour les offres publiques de souscription,
de vente, d’achat ou d’échange d’instruments financiers;

3° organiser la surveillance des abus de marché transfrontaliers, ainsi
que des abus en matière financière commis via l’Internet.

Section 7. — Pouvoirs d’investigation et dispositions pénales

Art. 78. Sans préjudice des pouvoirs d’investigation qui lui sont
confiés par les dispositions légales et réglementaires régissant ses
missions, la CBF peut, afin de vérifier si une opération ou une activité
est visée par les lois et règlements dont elle est chargée de contrôler
l’application, requérir toutes informations nécessaires auprès de ceux
qui réalisent l’opération ou exercent l’activité en cause et auprès de tous
tiers qui en permettent la réalisation ou l’exercice.

La CBF a le même pouvoir d’investigation afin de vérifier, dans le
cadre d’un accord de coopération conclu avec une autorité étrangère et
quant aux points concrets indiqués dans la demande écrite de cette
autorité, si une opération ou une activité réalisée ou exercée en Belgique
est visée par les lois et règlements dont cette autorité étrangère est
chargée de contrôler l’application.

La personne ou l’entreprise en question transmet ces informations
dans le délai et la forme que la CBF détermine.

La CBF peut procéder ou faire procéder, dans les livres et documents
des intéressés, à des vérifications de l’exactitude des informations qui
lui ont été communiquées.
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Art. 79. § 1. Worden gestraft met een gevangenisstraf van een
maand tot een jaar en een geldboete van 250 EUR tot 2.500.000 EUR of
met één van deze straffen alleen :

1° zij die de onderzoeken en expertises van de CBF krachtens dit
hoofdstuk verhinderen of haar bewust onjuiste of onvolledige informa-
tie verstrekken;

2° zij die bewust, door verklaringen of anderszins, doen of laten
uitschijnen dat de verrichting of verrichtingen die zij uitvoeren of
voornemens zijn uit te voeren worden verricht onder de voorwaarden
bepaald in de wetten en reglementen waarvan de CBF op de toepassing
toeziet, terwijl deze wetten en reglementen niet op hen van toepassing
zijn of niet werden geëerbiedigd.

§ 2. De inbreuken op de artikelen 74, 75, § 4, en 76, eerste lid, worden
gestraft met de straffen bepaald in artikel 458 van het Strafwetboek.

§ 3. De bepalingen van boek I van het Strafwetboek zijn, zonder
uitzondering van hoofdstuk VII en van artikel 85, van toepassing op de
inbreuken bedoeld in §§ 1 en 2.

HOOFDSTUK IV. — Controledienst voor de Verzekeringen

Afdeling 1. — Algemene bepalingen

Art. 80. De CDV is een openbare instelling met rechtspersoonlijk-
heid onderworpen aan de voogdij van de minister. Haar zetel is
gevestigd in het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad.

De CDV is onderworpen aan de wet van 16 maart 1954, betreffende
de controle op sommige instellingen van openbaar nut. Hij is gerang-
schikt in de categorie C, bedoeld in artikel 1 van de voornoemde wet
van 16 maart 1954.

Art. 81. § 1. De CDV heeft als opdracht, overeenkomstig deze wet en
de bijzondere wetten die op haar van toepassing zijn :

1° het toezicht op de ondernemingen onderworpen aan de bepalin-
gen van het koninklijk besluit nr 43 van 15 december 1934 betreffende
de controle op de kapitalisatieondernemingen;

2° het toezicht op de ondernemingen en de instellingen, alsook op de
verrichtingen bedoeld in de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle
der verzekeringsondernemingen;

3° het toezicht op de naleving van de bepalingen van de wet van
25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst;

4° het toezicht op de ondernemingen en de verrichtingen bedoeld in
de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet;

5° het toezicht op de naleving van de bepalingen van de wet van
27 maart 1995 betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie
van verzekeringen;

6° het toezicht op de maatschappijen voor onderlinge borgstelling
met toepassing van artikel 57 van de programmawet van 10 februari 1998
tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap;

7° het toezicht op de naleving van de bepalingen van de wet
betreffende de aanvullende pensioenen.

§ 2. Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder
″ondernemingen″ alle ondernemingen, instellingen en personen die
onder het toezicht van de CDV staan.

Art. 82. De CDV is niet bevoegd inzake belastingaangelegenheden.

De CDV doet evenwel bij het gerecht aangifte van de bijzondere
mechanismen die door een onderneming of een instelling die onder zijn
toezicht staat, zijn opgezet met als doel of gevolg fiscale fraude door
derden te bevorderen, wanneer hij er kennis van heeft dat deze
bijzondere mechanismen voor de onderneming of instelling zelf als
dader, mededader of medeplichtige, een fiscaal misdrijf vormen dat
strafrechtelijk kan worden bestraft.

Afdeling 2. — Organen

Art. 83. De organen van de CDV zijn de raad van toezicht, het
directiecomité, de voorzitter en de secretaris-generaal.

Art. 84. § 1. De raad van toezicht wisselt van gedachten betreffende
algemene aangelegenheden inzake de bevoegdheden opgedragen aan
de CDV, het toezicht op de ondernemingen die onder zijn toezicht
staan, de ontwikkelingen op het gebied van het toezicht op de
Belgische, Europese en internationale financiële markten, de algemene
prioriteiten en de te nemen maatregelen inzake het toezichtsbeleid van
de CDV en in het algemeen elke ontwikkeling betreffende de financiële
sectoren die onder het toezicht van de CDV staan.

De raad kan zijn advies verstrekken aan het directiecomité inzake alle
aangelegenheden betreffende de voorbereiding en uitvoering van zijn
beleid en in verband met alle voorstellen betreffende de toezichts-
domeinen die aan de CDV zijn toevertrouwd.

Art. 79. § 1er. Sont punis d’un emprisonnement d’un mois à un an et
d’une amende de 250 EUR à 2.500.000 EUR ou d’une de ces peines
seulement :

1° ceux qui font obstacle aux inspections et expertises de la CBF en
vertu du présent chapitre ou lui donnent sciemment des informations
inexactes ou incomplètes;

2° ceux qui sciemment, par affirmation ou autrement, font croire ou
laissent croire que la ou les opérations qu’ils effectuent ou se proposent
d’effectuer sont réalisées dans les conditions prévues par les lois et
règlements dont la CBF contrôle l’application, alors que ces lois et
règlements ne leur sont pas applicables ou n’ont pas été respectés.

§ 2. Les infractions aux articles 74, 75, § 4, et 76, alinéa 1er, sont punies
des peines prévues à l’article 458 du Code pénal.

§ 3. Les dispositions du livre premier du Code pénal, sans exception
du chapitre VII et de l’article 85, sont applicables aux infractions visées
aux §§ 1er et 2.

CHAPITRE IV. — Office de Contrôle des Assurances

Section 1re. — Dispositions générales

Art. 80. L’OCA est un établissement public doté de la personnalité
juridique, soumis à la tutelle du ministre. Son siège est établi dans
l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

L’OCA est soumis à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de
certains organismes d’intérêt public. Il est classé dans la catégorie C
visée à l’article 1er de la loi du 16 mars 1954 précitée.

Art. 81. § 1er. L’OCA a pour mission, conformément à la présente loi
et aux lois particulières qui lui sont applicables :

1° le contrôle des entreprises soumises aux dispositions de l’arrêté
royal n° 43 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des entreprises de
capitalisation;

2° le contrôle des entreprises et institutions, ainsi que des opérations
visées par la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises
d’assurances;

3° le contrôle du respect des dispositions de la loi du 25 juin 1992 sur
le contrat d’assurance terrestre;

4° le contrôle des entreprises et des opérations visées par la loi du
4 août 1992 relative au crédit hypothécaire;

5° le contrôle du respect des dispositions de la loi du 27 mars 1995
relative à l’intermédiation en assurances et à la distribution d’assuran-
ces;

6° le contrôle des sociétés de cautionnement mutuel en application de
l’article 57 de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de
l’entreprise indépendante;

7° le contrôle du respect des dispositions de la loi relative aux
pensions complémentaires.

§ 2. Pour l’application du présent chapitre, on entend par ″entrepri-
ses″ toutes les entreprises, institutions et personnes qui sont soumises
au contrôle de l’OCA.

Art. 82. L’OCA ne connaı̂t pas des questions d’ordre fiscal.

Toutefois, l’OCA dénonce aux autorités judiciaires les mécanismes
particuliers ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale
dans le chef de tiers mis en place par une entreprise ou une institution
dont il assure le contrôle, lorsqu’il a connaissance du fait que ces
mécanismes particuliers constituent, dans le chef de ces entreprises ou
institutions mêmes, en tant qu’auteur, coauteur ou complice, un délit
fiscal passible de sanctions pénales.

Section 2. — Organes

Art. 83. Les organes de l’OCA sont le conseil de surveillance, le
comité de direction, le président et le secrétaire général.

Art. 84. § 1er. Le conseil de surveillance procède à des échanges de
vues sur les questions générales relatives aux compétences dévolues à
l’OCA, la surveillance des entreprises soumises au contrôle de celle-ci,
les développements afférents à la surveillance des marchés financiers
belges, européens et internationaux, les priorités générales et les
mesures à prendre en matière de politique de surveillance de l’OCA et
en général tout développement concernant les secteurs financiers
soumis à la surveillance de l’OCA.

Le conseil peut donner des avis au comité de direction sur toutes
matières relatives à la préparation et à l’exécution de sa politique et au
sujet de toutes propositions relatives aux domaines de surveillance
confiés à l’OCA.
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De raad kan één of meer van zijn leden gelasten met een onderzoek
om zich te vergewissen van de goede werking van de CDV. Voor de
uitvoering van hun opdracht hebben de aangewezen leden de ruimste
onderzoeksbevoegdheden. Zij kunnen zich door een of meer perso-
neelsleden van de CDV laten bijstaan. Zij delen hun bevindingen mee
aan de raad.

§ 2. Onverminderd de bepalingen van de wet van 16 maart 1954
betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut,
staat de raad in voor het algemeen toezicht op de werking van de CDV.
Op voorstel van het directiecomité, keurt de raad de jaarlijkse
begroting, de jaarrekening en het jaarverslag goed.

§ 3. De raad stelt aan de Koning, op voorstel van het directiecomité,
de algemene regels voor inzake de financiering van de activiteit van de
CDV ten laste van de ondernemingen en de instellingen die onder zijn
toezicht staan.

§ 4. De leden van de raad van toezicht (in afwezigheid van de
zetelende voorzitter) geven een advies aan de Koning voorafgaand aan
de benoemingen bedoeld in de artikelen 85, § 6, 86, § 2 en 87, § 3.

§ 5. De raad komt bijeen telkens wanneer de voorzitter of twee van
zijn leden het noodzakelijk achten en ten minste vier maal per jaar. De
voorzitter stelt de agenda van de vergaderingen op. De raad kan enkel
geldig beslissen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig is. De
beslissingen worden genomen met de meerderheid van de uitgebrachte
stemmen.

§ 6. De raad is samengesteld uit de voorzitter en uit ten minste zeven
en ten hoogste acht leden die geen deel uitmaken van het directieco-
mité, noch van het personeel van de CDV. Drie leden worden onder de
regenten van de NBB door de Koning benoemd.Ten minste vier en ten
hoogste vijf leden, naargelang van het geval, worden door de Koning
benoemd, op gezamenlijke voordracht van de Minister en van de
Minister van Financiën, voor een hernieuwbare termijn van zes jaar.
Indien een mandaat als lid om onverschillig welke reden openvalt,
wordt overgegaan tot de vervanging van dat lid voor de verdere duur
van het mandaat.

In de loop van hun mandaat mogen de voorzitter en tenminste de
helft van de leden noch, in een onderneming onderworpen aan het
permanente toezicht van de CDV, een deelneming aanhouden in de zin
van artikel 13 van het Wetboek van vennootschappen, noch een functie
of mandaat uitoefenen in een onderneming onderworpen aan het
permanente toezicht van de CDV of in een professionele vereniging die
de ondernemingen onderworpen aan het toezicht van de CDV
vertegenwoordigt.

De raad telt evenveel Nederlandstalige als Franstalige leden, met
eventuele uitzondering van de voorzitter.

De Koning bepaalt het bedrag van het presentiegeld toegekend aan
de leden van de raad.

Art. 85. § 1. Het directiecomité staat in voor het beheer en het
bestuur van de CDV en bepaalt de oriëntatie van zijn beleid. Het
benoemt de personeelsleden en bepaalt hun geldelijk statuut, dat kan
geen uitwerking hebben dan nadat het door de minister is goedge-
keurd. Het neemt beslissingen in alle aangelegenheden die niet
uitdrukkelijk door de wet aan een ander orgaan zijn voorbehouden.

§ 2. Het directiecomité bepaalt de oriëntaties en de algemene
prioriteiten inzake het toezichtsbeleid, stelt een jaarlijks plan op inzake
het toezicht op en bepaalt de maatregelen die kunnen worden genomen
ten aanzien van elke sector die onder het toezicht van de CDV staat.

§ 3. Op advies van de raad van toezicht, bepaalt het directiecomité de
reglementen zoals bedoeld in artikel 100. Het directiecomité bepaalt, in
mededelingen, alle maatregelen ter verduidelijking van de toepassing
van de wettelijke of reglementaire bepalingen waarvan de CDV de
toepassing controleert.

§ 4. De verschillende overheden die een wettelijke of reglementaire
macht uitoefenen, kunnen het advies vragen van de CDV voor elk
ontwerp van wetgevende of reglementaire akte die de toezichtopdrach-
ten betreft waarmee de CDV belast is of zou worden.

§ 5. Het directiecomité neemt kennis van de ontwikkelingen en
algemene vragen op economisch, systemisch of structureel vlak die van
invloed zijn op de ondernemingen die onder het toezicht van de CDV
staan en van alle vragen betreffende de toepassing van de wetgeving of
de reglementering ten aanzien van de ondernemingen die onder zijn
toezicht staan.

§ 6. Het directiecomité bestaat, naast de voorzitter, uit ten minste
twee en ten hoogste vier leden, van wie één met de titel van
ondervoorzitter die de Koning hem toekent.

Het telt evenveel Nederlandstalige als Franstalige leden, eventueel
met uitzondering van de voorzitter.

Le conseil peut charger un ou plusieurs de ses membres de mener
une enquête pour s’assurer du bon fonctionnement de l’OCA. Pour
l’accomplissement de leur mission, les membres désignés disposent des
pouvoirs d’investigation les plus étendus. Ils peuvent se faire assister
par un ou plusieurs membres du personnel de l’OCA. Ils font part des
résultats de leur enquête au conseil.

§ 2. Sans préjudice des dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative
au contrôle de certains organismes d’intérêt public, le conseil est chargé
de la surveillance générale du fonctionnement de l’OCA. Sur proposi-
tion du comité de direction, le conseil adopte le budget annuel, les
comptes annuels ainsi que le rapport annuel.

§ 3. Le conseil propose au Roi, sur proposition du comité de direction,
les règles générales en matière de financement de l’activité de l’OCA à
charge des entreprises et des institutions soumises à son contrôle.

§ 4. Les membres du conseil de surveillance (hors la présence du
président en exercice) donnent un avis au Roi préalablement aux
nominations visées aux articles 85, § 6, 86, § 2 et 87, § 3.

§ 5. Le conseil se réunit chaque fois que le président ou deux de ses
membres le jugent nécessaire et au moins quatre fois par an. Le
président établit l’ordre du jour des réunions. Le conseil ne peut statuer
que si la majorité de ses membres sont présents. Les décisions sont
adoptées à la majorité des voix exprimées.

§ 6. Le conseil est composé du président et de sept membres au moins
et de huit membres au plus, qui ne font pas partie du comité de
direction ni du personnel de l’OCA. Trois membres sont nommés par le
Roi parmi les régents de la BNB. Quatre membres au moins et cinq
membres au plus, selon le cas, sont nommés par le Roi, sur proposition
conjointe du Ministre et du Ministre des Finances, pour une durée
renouvelable de six ans. En cas de vacance d’un mandat de membre,
pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour
la durée du mandat restant à courir.

Au cours de leur mandat, le président et au moins la moitié des
membres ne peuvent ni détenir, dans une entreprise soumise au
contrôle permanent de l’OCA, une participation au sens de l’article 13
du Code des sociétés ni exercer aucune fonction ou mandat que ce soit
dans une entreprise soumise au contrôle permanent de l’OCA ou dans
une association professionnelle représentant les entreprises soumises
au contrôle de l’OCA.

Le conseil compte autant de membres d’expression française que
d’expression néerlandaise, le président éventuellement excepté.

Le Roi fixe le montant des jetons de présence alloués aux membres du
conseil.

Art. 85. § 1er. Le comité de direction assure l’administration et la
gestion de l’OCA et détermine l’orientation de sa politique. Il nomme
les membres du personnel et fixe leur statut pécuniaire, lequel ne prend
effet qu’après avoir été approuvé par le ministre. Il statue dans toutes
les matières qui ne sont pas expressément réservées par la loi à un autre
organe.

§ 2. Le comité de direction fixe les orientations et les priorités
générales en matière de politique de surveillance, établit un plan
d’action annuel en matière de contrôle et arrête les mesures qui peuvent
être prises à l’égard de chacun des secteurs soumis à la surveillance de
l’OCA.

§ 3. Sur avis du conseil de surveillance, le comité de direction arrête
les règlements visés à l’article 100. Le comité de direction fixe, dans des
communications, toutes mesures visant à clarifier l’application des
dispositions légales ou réglementaires dont l’OCA contrôle l’applica-
tion.

§ 4. Les différentes autorités exerçant un pouvoir législatif ou
réglementaire peuvent requérir l’avis de l’OCA sur tout projet d’acte
législatif ou réglementaire qui concerne les missions de surveillance
dont l’OCA est ou serait chargé.

§ 5. Le comité de direction prend connaissance des développements
et questions générales sur les plans économique, systémique ou
structurel, qui sont de nature à exercer une influence sur les entreprises
soumises au contrôle de l’OCA et de toutes questions relatives à
l’application de la législation ou de la réglementation à l’égard des
entreprises soumises à son contrôle.

§ 6. Le comité de direction est composé, outre le président, de deux
membres au moins et de quatre membres au plus, dont l’un porte le
titre de vice-président que le Roi lui confère.

Il compte autant de membres d’expression française que d’expression
néerlandaise, le président éventuellement excepté.
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Het telt evenveel door de Koning benoemde leden onder de leden
van het directiecomité van de NBB als leden die geen lid zijn van het
directiecomité van de NBB.

De door de Koning benoemde leden onder de leden van het
directiecomité van de NBB worden door dat directiecomité voorgedra-
gen voor een hernieuwbare termijn van zes jaar, met dien verstande dat
het verlies van de hoedanigheid van lid van het directiecomité van de
NBB leidt tot het verlies van die van lid van het directiecomité van de
CDV. Zij hebben zitting op persoonlijke titel.

De anderen leden, van wie één op gezamenlijk voorstel van de
minister en van de voor Pensioenen bevoegde minister, worden door de
Koning benoemd, voor een hernieuwbare termijn van zes jaar en
ontvangen ten laste van de CDV een bezoldiging en een pensioen,
waarvan de bedragen worden bepaald door de Koning.

Indien een mandaat als lid om onverschillig welke reden openvalt,
wordt overgegaan tot de vervanging van dat lid voor de verdere duur
van het mandaat.

De leden van het directiecomité moeten Belg zijn.

Het directiecomité wijst uit eigen midden of onder de personeels-
leden van de CDV een vertegenwoordiger aan die met raadgevende
stem zitting heeft in het beheercomité en in sommige technische
comités van het Fonds voor arbeidsongevallen. Evenzo wijst het
beheercomité van het Fonds voor arbeidsongevallen een vertegenwoor-
diger aan die met raadgevende stem zitting heeft in het directiecomité
van de CDV en, in voorkomend geval, in de kamers bedoeld in § 8.

§ 7. Het directiecomité komt bijeen telkens wanneer de voorzitter of
één van zijn leden het noodzakelijk acht en ten minste één maal per
week.

Het directiecomité kan slechts geldig beslissen indien de meerder-
heid van zijn leden aanwezig is. De beslissingen worden genomen met
meerderheid van de uitgebrachte stemmen. In geval van staking van
stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Zo een beslissing die door het directiecomité moet worden genomen,
de NBB aanbelangt in haar hoedanigheid van onderneming als bedoeld
in artikel 81, § 2, nemen de leden die door de Koning zijn benoemd
onder de leden van het directiecomité van de NBB niet deel aan de
beraadslaging.

Er worden notulen opgemaakt van de beraadslagingen van het
directiecomité. De notulen worden ondertekend door alle aanwezige
leden.

§ 8. Het directiecomité kan kamers inrichten voor de verschillende
sectoren waarvoor de CDV bevoegd is.

De kamers zijn samengesteld uit leden van het directiecomité en uit
leden van het personeel van de CDV en uit evenveel leden van de
Franse als van de Nederlandse taalrol.

Behalve voor de vaststelling van reglementen en inzake administra-
tieve sancties, kan het directiecomité, al dan niet in het kader van de
behandeling van individuele dossiers, aan de kamers de bevoegdheid
opdragen om elke beslissing te nemen :

1° die geen uitstel duldt;

2° die, zonder afbreuk te doen aan de courante maatregelen ter
voorbereiding en behandeling van de dossiers en de controles, een
verzoek om inlichtingen bevat, dat gegrond is op wettelijke of
reglementaire bepalingen;

3° in materies die het voorwerp uitmaken van een praktijk die door
het directiecomité regelmatig wordt gevolgd en geen nieuw onderzoek
vergt;

4° betreffende bijkomende aspecten van bepaalde aangelegenheden
die het voorwerp hebben uitgemaakt van een principebeslissing van
het directiecomité;

5° in materies van ondergeschikt belang of die betrekking hebben op
details;

6° in materies die, binnen de grenzen bepaald door het directie-
comité, het personeelsbeleid betreffen, met uitzondering van de
benoeming en de bevordering van het kaderpersoneel, of het financieel,
administratief, informatica- en vastgoedbeheer van de CDV aangaat.

Elke bevoegdheidsopdracht met toepassing van het eerste lid kan op
elk ogenblik door het directiecomité worden herzien of ingetrokken.
Het inrichtingsreglement van de CDV bepaalt de gevallen nader
waarin een bevoegdheidsopdracht kan worden toegekend en regelt de
publiciteit die aan deze opdrachten dient te worden gegeven.

De materies betreffende meerdere domeinen van toezicht worden
door het directiecomité behandeld.

Il compte autant de membres nommés par le Roi parmi les membres
du comité de direction de la BNB que de membres qui ne font pas partie
du comité de direction de la BNB.

Les membres nommés par le Roi parmi les membres du comité de
direction de la BNB sont proposés par ce comité de direction pour une
durée renouvelable de six ans, étant entendu que la perte de la qualité
de membre du comité de direction de la BNB entraı̂ne celle de membre
du comité de direction de l’OCA. Ils siègent à titre personnel.

Les autres membres sont nommés par le Roi, dont un sur proposition
conjointe du ministre et du ministre ayant les Pensions dans ses
attributions, pour une durée renouvelable de six ans et reçoivent à
charge de l’OCA un traitement et une pension dont les montants sont
fixés par le Roi.

En cas de vacance d’un mandat de membre, pour quelque cause que
ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat
restant à courir.

Les membres du comité de direction doivent être belges.

Le comité de direction désigne en son sein ou parmi les membres du
personnel de l’OCA, un représentant qui siège avec voix consultative
au comité de gestion et à certains comités techniques du Fonds des
accidents du travail. De même, le comité de gestion du Fonds des
accidents du travail désigne un représentant qui siège avec voix
consultative au comité de direction de l’OCA et, le cas échéant, dans les
chambres visées au § 8.

§ 7. Le comité de direction se réunit chaque fois que le président ou
un de ses membres le juge nécessaire et au moins une fois par semaine.

Le comité de direction ne peut statuer que si la majorité de ses
membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix
exprimées. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Au cas où une décision appelée à être prise par le comité de direction
concerne la BNB en sa qualité d’entreprise visée à l’article 81, § 2, les
membres qui ont été nommés par le Roi parmi les membres du comité
de direction de la BNB ne prennent pas part à la délibération.

Il est tenu procès-verbal des délibérations du comité de direction. Les
procès-verbaux sont signés par tous les membres présents.

§ 8. Le comité de direction peut organiser des chambres pour les
différents secteurs relevant de la compétence de l’OCA.

Les chambres sont composées de membres du comité de direction et
de membres du personnel de l’OCA et d’autant de membres d’expres-
sion française que de membres d’expression néerlandaise.

Sauf pour l’adoption de règlements et en matière de sanctions
administratives, le comité de direction peut, dans le cadre du traitement
de dossiers individuels ou non, déléguer aux chambres le pouvoir de
prendre toute décision :

1° qui ne peut souffrir aucun délai;

2° comportant, sans préjudice des mesures courantes de préparation
et de traitement des dossiers et des contrôles, une demande de
renseignements fondée sur des dispositions légales ou réglementaires;

3° dans des matières faisant l’objet d’une pratique régulièrement
suivie par le comité de direction et n’appelant pas de réexamen;

4° sur des aspects complémentaires de questions déterminées ayant
fait l’objet d’une décision de principe du comité de direction;

5° dans des matières d’importance mineure ou de détail;

6° dans des matières ayant trait, dans les limites que le comité de
direction détermine, à la gestion du personnel, à l’exception de la
nomination et de la promotion du personnel de cadre, ainsi qu’à la
gestion financière, administrative, informatique et immobilière de
l’OCA.

Toute délégation en application de l’alinéa 1er peut à tout moment
être revue ou révoquée par le comité de direction. Le règlement d’ordre
intérieur de l’OCA précise les cas dans lesquels une délégation de
pouvoirs peut être consentie et règle la publicité à donner à ces
délégations.

Les matières concernant plusieurs domaines de surveillance sont
traitées par le comité de direction.
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De beslissingen genomen op grond van bevoegdheden opgedragen
met toepassing van deze paragraaf maken het voorwerp uit van een
mededeling aan het directiecomité uiterlijk op zijn eerstvolgende
gewone vergadering.

Art. 86. § 1. De voorzitter leidt de CDV. Hij zit het directiecomité en
de raad van toezicht voor. In geval van verhindering wordt hij
vervangen door de ondervoorzitter.

§ 2. De voorzitter wordt door de Koning benoemd, op gezamenlijke
voordracht van de Minister en de Minister van Financiën, voor een
hernieuwbare termijn van zes jaar.

De Koning bepaalt de bezoldiging van de voorzitter alsook zijn
pensioen.

Art. 87. § 1. De secretaris-generaal staat in voor de algemene
administratieve organisatie en de administratieve leiding van de
diensten van de CDV, overeenkomstig de regels vastgesteld in het
inrichtingsreglement van de CDV en onder het collegiaal gezag van het
directiecomité. Hij coördineert, onder het collegiaal gezag van het
directiecomité, de samenwerking van de CDV met andere openbare
instellingen en instanties, inzonderheid in het kader van hoofdstuk V
van deze wet.

§ 2. De secretaris-generaal woont de vergaderingen van het directie-
comité en de kamers bij met consultatieve stem. Hij organiseert het
secretariaat van de organen van de CDV en, desgevallend, van de
kamers bedoeld in artikel 85, § 8.

§ 3. De secretaris-generaal wordt door de Koning benoemd voor een
hernieuwbare termijn van zes jaar. Zijn statuut, zijn bezoldiging en zijn
pensioen worden door de Koning bepaald.

§ 4. Het directiecomité stelt de nodige middelen ter beschikking van
de secretaris-generaal, zowel qua personeel en delegaties als qua
materiële middelen, voor de uitvoering van de opdrachten bedoeld in
dit artikel.

Art. 88. De mandaten van de leden van de raad van toezicht en van
het directiecomité, de voorzitter en de secretaris-generaal lopen af
wanneer zij de volle leeftijd van vijfenzestig jaar bereiken.

Art. 89. § 1. De leden van de Wetgevende Kamers, het Europees
Parlement, de raden van de gemeenschappen en gewesten, de personen
die de hoedanigheid hebben van minister of staatssecretaris of van lid
van een regering van een gemeenschap of gewest, en de leden van de
kabinetten van een lid van de federale regering of van een regering van
een gemeenschap of gewest mogen niet de functies van voorzitter,
secretaris-generaal of lid van het directiecomité van de CDV vervullen.
Deze laatste functies nemen van rechtswege een einde wanneer de
titularis ervan de eed aflegt voor de uitoefening van de eerstgenoemde
functies of dergelijke functies uitoefent.

§ 2. De voorzitter, de leden van het directiecomité en de secretaris-
generaal mogen geen enkele functie uitoefenen in een onderneming of
een instelling onderworpen aan de toezicht van de CDV, alsook in een
handelsvennootschap of in een vennootschap die de rechtsvorm van
een handelsvennootschap heeft aangenomen, noch in een openbare
instelling die een industrieel, commercieel of financieel bedrijf uitoe-
fent, hetzij persoonlijk hetzij door tussenkomst van een rechtspersoon.
Zij kunnen evenwel, mits goedkeuring van de minister :

1° functies uitoefenen in internationale financiële instellingen die zijn
opgericht overeenkomstig akkoorden waarbij België partij is;

2° leden zijn van Belgische openbare adviesinstellingen of instanties.

§ 3. De verbodsbepalingen vastgesteld in § 2 blijven geldig tot twee
jaar na beëindiging van het mandaat. Zolang zij tijdens deze periode
geen andere voltijdse functie uitoefenen, ontvangen de voorzitter, de
leden van het directiecomité die geen lid zijn van het directiecomité van
de NBB en de secretaris-generaal een jaarlijkse bezoldiging gelijk aan
de helft van de jaarlijkse bezoldiging die zij in het kader van hun
mandaat ontvingen.

§ 4. De raad van toezicht kan, op advies van het directiecomité,
afwijken van de voorziene verbodsbepaling vastgesteld voor de
betrokken periode na de beëindiging van het mandaat wanneer hij de
afwezigheid van een betekenisvolle invloed van de voorgenomen
activiteit op de onafhankelijkheid van de persoon in kwestie vastelt.

Les décisions prises sur la base des délégations consenties en
application du présent paragraphe font l’objet d’une information au
comité de direction au plus tard à sa plus prochaine réunion ordinaire.

Art. 86. § 1er. Le président dirige l’OCA. Il préside le comité de
direction et le conseil de surveillance. Il est remplacé, en cas d’empê-
chement, par le vice-président.

§ 2. Le président est nommé par le Roi, sur proposition conjointe du
Ministre et du Ministre des Finances, pour une durée renouvelable de
six ans.

Le Roi fixe le traitement du président ainsi que sa pension.

Art. 87. § 1er. Le secrétaire général est chargé de l’organisation
administrative générale et de la direction administrative des services de
l’OCA, conformément aux règles fixées dans le règlement d’ordre
intérieur de l’OCA et sous l’autorité collégiale du comité de direction.
Il coordonne, sous l’autorité collégiale du comité de direction, la
coopération de l’OCA avec d’autres institutions et organismes publics,
notamment dans le cadre du chapitre V de la présente loi.

§ 2. Le secrétaire général assiste aux réunions du comité de direction
et des chambres avec voix consultative. Il organise le secrétariat des
organes de l’OCA et, le cas échéant, des chambres visées à l’article 85,
§ 8.

§ 3. Le secrétaire général est nommé par le Roi pour une durée
renouvelable de six ans. Son statut, son traitement et sa pension sont
fixés par le Roi.

§ 4. Le comité de direction met à la disposition du secrétaire général
les moyens nécessaires, que ce soit en termes de personnel, de
délégations ou de moyens matériels, pour l’exercice des missions visées
par le présent article.

Art. 88. Les mandats des membres du conseil de surveillance et du
comité de direction, du président et du secrétaire général prennent fin
lorsqu’ils ont l’âge de soixante-cinq ans accomplis.

Art. 89. § 1er. Les membres des Chambres législatives, du Parlement
européen, des conseils des communautés et des régions, les personnes
qui ont la qualité de ministre ou de secrétaire d’Etat ou de membre d’un
gouvernement de communauté ou de région et les membres des
cabinets d’un membre du Gouvernement fédéral ou d’un gouverne-
ment de communauté ou de région ne peuvent remplir les fonctions de
président, de secrétaire général ou de membre du comité de direction
de l’OCA. Ces dernières fonctions prennent fin de plein droit lorsque
leur titulaire prête serment pour l’exercice des fonctions citées en
premier lieu ou exerce de telles fonctions.

§ 2. Le président, les membres du comité de direction et le secrétaire
général ne peuvent exercer aucune fonction dans une entreprise ou une
institution soumise au contrôle de l’OCA ni dans une société commer-
ciale ou à forme commerciale ni dans un organisme public ayant une
activité industrielle, commerciale ou financière, soit personnellement
soit par l’intermédiaire d’une personne morale. Ils peuvent toutefois,
moyennant l’approbation du ministre :

1° exercer des fonctions dans des organismes financiers internatio-
naux, institués conformément à des accords auxquels la Belgique est
partie;

2° être membres d’institutions ou organismes consultatifs publics
belges.

§ 3. Les interdictions prévues au § 2 subsistent pendant deux ans
après la sortie de charge. Pendant cette période et à défaut d’exercice
d’autre fonction de plein exercice, le président, les membres du comité
de direction qui ne sont pas membres du comité de direction de la BNB
et le secrétaire général reçoivent une rémunération annuelle égale à la
moitié du traitement annuel perçu dans le cadre de leur mandat.

§ 4. Le conseil de surveillance, sur avis du comité de direction, peut
déroger à l’interdiction prévue pour la période concernée après la sortie
de charge lorsqu’il constate l’absence d’influence significative de
l’activité envisagée sur l’indépendance de la personne en question.
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Afdeling 3. — Organisatie

Art. 90. De diensten van de CDV zijn georganiseerd in departemen-
ten, volgens een organogram voorgesteld door het directiecomité en dat
door de raad van toezicht wordt goedgekeurd.

Het organogram voorziet in de instelling van de procedures en
diensten, inzonderheid wat betreft de informatie en de bescherming
van de belangen van de verbruikers, die gepast zijn voor de behande-
ling van dossiers die vallen binnen het bevoegdheidsdomein van de
CDV overeenkomstig artikel 81.

Art. 91. Het organiek kader en het administratief statuut van het
personeel van de CDV worden door de Koning vastgesteld.

Personeelsleden van de NBB, het Rentenfonds en de CBF kunnen bij
de CDV worden gedetacheerd, en personeelsleden van de CDV kunnen
bij voornoemde instellingen worden gedetacheerd, onder de voorwaar-
den bepaald door de Koning en geregeld in een protocol gesloten
tussen de betrokken instellingen.

Art. 92. De werkingskosten van de CDV worden gedragen door de
ondernemingen die onder zijn toezicht staan of waarvan de verrichtin-
gen onder zijn toezicht staan, binnen de grenzen en volgens de nadere
regels vastgesteld door de Koning.

Art. 93. De CDV kan de administratie van het Kadaster, de Regis-
tratie en de Domeinen belasten met de inning van de onbetaalde
vergoedingen.

Art. 94. De CDV wordt met de Staat gelijkgesteld voor de toepas-
sing van de wetten en reglementen betreffende de belastingen, taksen,
rechten en retributies van de Staat, de provincies en de gemeenten.

Afdeling 4. — Werking

Art. 95. Op voorstel van het directiecomité stelt de raad van toezicht
het inrichtingsreglement van de CDV vast en legt hij dit aan de minister
ter goedkeuring voor. Dit reglement bevat de essentiële regels betref-
fende de werking van de organen en de organisatie en de werking van
de kamers, departementen en diensten van de CDV.

Art. 96. In spoedeisende gevallen vastgesteld door de voorzitter,
kan het directiecomité, behalve voor de vaststelling van reglementen en
inzake administratieve sancties, beslissen langs schriftelijke weg of via
een vocaal telecommunicatiesysteem, volgens de nadere regels bepaald
in het inrichtingsreglement van de CDV.

Art. 97. Jegens derden en in rechte wordt de CDV vertegenwoor-
digd door de voorzitter en, in zijn afwezigheid, door een lid van het
directiecomité, dat door deze laatste aangeduid wordt.

Het directiecomité kan bijzondere en beperkte vertegenwoordigings-
bevoegdheden opdragen aan één of meer van zijn leden, al dan niet
bijgestaan door een lid van het personeel van de CDV. Deze
bevoegdheids-opdrachten worden bekendgemaakt op de website van
de CDV of op elke andere geschikte wijze.

Art. 98. De voorzitter, de leden van het directiecomité en de
secretaris-generaal kunnen niet beraadslagen in een aangelegenheid
waarin zij een persoonlijk belang van vermogensrechtelijke of familiale
aard hebben dat hun oordeel zou kunnen beı̈nvloeden. De draagwijdte
van dit verbod wordt nader bepaald in het inrichtingsreglement van de
CDV.

De personen bedoeld in het vorige lid alsmede de personeelsleden
van de CDV dienen de deontologische code die door de raad van
toezicht, op voorstel van het directiecomité, wordt vastgesteld, na te
leven.

In overleg met de raad van toezicht treft de voorzitter de gepaste
maatregelen teneinde de eerbiediging van de verplichtingen en ver-
bodsbepalingen die uit dit artikel voortvloeien te verzekeren.

Art. 99. § 1. In de gevallen bepaald door de wet die de betrokken
opdracht regelt, of door de Koning, kan de CDV een voorafgaand
schriftelijk akkoord geven betreffende het feit of de feiten die door deze
wet of door de Koning nader worden omschreven. De CDV kan haar
akkoord afhankelijk stellen van de voorwaarden die zij geschikt acht.

§ 2. Het akkoord bedoeld in § 1 bindt de CDV behalve :

1° indien blijkt dat de verrichtingen die het beoogt, op onvolledige of
onjuiste wijze zijn beschreven in de aanvraag tot akkoord;

2° indien deze verrichtingen niet worden uitgevoerd op de manier
voorgesteld aan de CDV;

3° indien het effect van deze verrichtingen wordt gewijzigd door één
of meer andere latere verrichtingen waaruit blijkt dat de verrichtingen
beoogd in het akkoord niet langer beantwoorden aan de beschrijving
die eraan werd gegeven bij de aanvraag tot akkoord;

Section 3. — Organisation

Art. 90. Les services de l’OCA sont organisés en départements, selon
un organigramme proposé par le comité de direction et approuvé par le
conseil de surveillance.

L’organigramme prévoit la mise sur pied de procédures et de services
appropriés, notamment en matière d’information et de protection des
intérêts des consommateurs, pour les besoins du traitement des
dossiers entrant dans les compétences dévolues à l’OCA conformément
à l’article 81.

Art. 91. Le cadre organique et le statut administratif du personnel de
l’OCA sont fixés par le Roi.

Des membres du personnel de la BNB, du Fonds des Rentes et de la
CBF peuvent être détachés auprès de l’OCA, et des membres du
personnel de l’OCA peuvent être détachés auprès des institutions
précitées, dans les conditions définies par le Roi et réglées dans un
protocole conclu entre les institutions concernées.

Art. 92. Les frais de fonctionnement de l’OCA sont supportés par les
entreprises soumises à son contrôle ou dont les opérations sont
soumises à son contrôle, dans les limites et selon les modalités fixées
par le Roi.

Art. 93. L’OCA peut charger l’administration du Cadastre, de l’Enre-
gistrement et des Domaines du recouvrement des rémunérations
impayées.

Art. 94. L’OCA est assimilé à l’Etat pour l’application des lois et
règlements relatifs aux impôts, taxes, droits et rétributions de l’Etat, des
provinces et des communes.

Section 4. — Fonctionnement

Art. 95. Le conseil de surveillance arrête, sur proposition du comité
de direction, le règlement d’ordre intérieur de l’OCA et le soumet à
l’approbation du ministre. Ce règlement contient les règles essentielles
relatives au fonctionnement des organes et à l’organisation et au
fonctionnement des chambres, départements et services de l’OCA.

Art. 96. En cas d’urgence constatée par le président, le comité de
direction peut, sauf pour l’adoption de règlements et en matière de
sanctions administratives, statuer par voie de consultation écrite ou en
recourant à un système de télécommunication vocale, selon les
modalités précisées dans le règlement d’ordre intérieur de l’OCA..

Art. 97. A l’égard des tiers et en justice, l’OCA est représenté par le
président ou, en son absence, par un membre du comité de direction,
désigné par celui-ci.

Le comité de direction peut déléguer des pouvoirs de représentation
spécifiques et limités à un ou plusieurs de ses membres, assistés ou non
par un membre du personnel de l’OCA. Ces délégations sont publiées
sur le site web de l’OCA ou de toute autre manière appropriée.

Art. 98. Le président, les membres du comité de direction et le
secrétaire général ne peuvent délibérer dans une affaire dans laquelle ils
ont un intérêt personnel de nature patrimoniale ou familiale susceptible
d’exercer une influence sur leur opinion. La portée de cette interdiction
est précisée dans le règlement d’ordre intérieur de l’OCA.

Les personnes visées à l’alinéa précédent ainsi que les membres du
personnel de l’OCA sont tenus de respecter le code de déontologie
arrêté par le conseil de surveillance, sur proposition du comité de
direction.

Le président, en concertation avec le conseil de surveillance, prend
les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et
interdictions résultant du présent article.

Art. 99. § 1er. Dans les cas prévus par la loi régissant la mission en
cause ou par le Roi, l’OCA peut donner, par écrit, un accord préalable
sur le ou les faits identifiés par cette loi ou par le Roi. L’OCA peut
assortir son accord des conditions qu’elle juge appropriées.

§ 2. L’accord visé au § 1er lie l’OCA sauf :

1° lorsqu’il apparaı̂t que les opérations qu’il vise ont été décrites de
manière incomplète ou inexacte dans la demande d’accord;

2° lorsque ces opérations ne sont pas réalisées de la manière
présentée à l’OCA;

3° lorsque les effets de ces opérations sont modifiés par une ou
plusieurs autres opérations ultérieures desquelles il résulte que les
opérations visées par l’accord ne répondent plus à la description qui en
a été donnée lors de la demande d’accord;
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4° in voorkomend geval, indien niet of niet langer wordt voldaan aan
de voorwaarden waarvan het akkoord afhankelijk is gesteld.

§ 3. Op advies van de CDV bepaalt de Koning de nadere regels voor
de toepassing van dit artikel.

Art. 100. In de aangelegenheden waarvoor hij bevoegd is, kan de
CDV reglementen vaststellen ter aanvulling van de betrokken wette-
lijke of reglementaire bepalingen betreffende technische punten. De
reglementen worden krachtens artikel 85, § 3, vastgesteld. Die regle-
menten worden naargelang van het geval onderworpen aan het advies
van de Commissie voor Verzekeringen bedoeld in artikel 41 van de wet
van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen
of aan het advies van de Raad voor Aanvullende Pensioenen bedoeld in
artikel 52 van de wet betreffende de aanvullende pensioenen.

De reglementen van de CDV hebben slechts uitwerking na goedkeu-
ring door de Koning en bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.
De Koning kan deze reglementen wijzigen of, in de plaats van de CDV,
optreden indien deze in gebreke blijft die reglementen vast te stellen.

Art. 101. De CDV publiceert elk jaar een verslag over zijn activitei-
ten en de toestand van de aan zijn toezicht onderworpen ondernemin-
gen en instellingen. Hij zendt deze over aan de voorzitters van de
Kamer van volksvertegenwoordigers en de Senaat.

De voorzitter van de CDV kan worden gehoord door de bevoegde
commissies van de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Senaat,
op hun verzoek of op eigen initiatief.

Art. 102. De CDV maakt een website en werkt deze bij. De website
bevat alle reglementen, handelingen en beslissingen die moeten
worden bekendgemaakt, alsook alle andere gegevens waarvan de CDV
de verspreiding aangewezen acht in het belang van zijn wettelijke
opdrachten.

Onverminderd de wijze van bekendmaking die door de toepasselijke
wettelijke of reglementaire bepalingen wordt voorgeschreven, bepaalt
de CDV de eventuele andere wijzen van bekendmaking van de
reglementen, beslissingen, berichten, verslagen en andere handelingen
die hij openbaar maakt.

Art. 103. Alle kennisgevingen die de CDV of de minister per
aangetekende brief of brief met ontvangstbewijs moeten doen krach-
tens de wetten en reglementen waarvan de CDV op de toepassing
toeziet, mogen bij deurwaardersexploot geschieden of door elk ander
door de Koning bepaald procédé.

Art. 104. De CDV voert zijn opdrachten uitsluitend in het algemeen
belang uit. De CDV, de leden van zijn organen en zijn personeelsleden
zijn niet burgerlijk aansprakelijk voor hun beslissingen, handelingen of
gedragingen in de uitoefening van de wettelijke opdrachten van de
CDV behalve in geval van bedrog of zware fout.

Afdeling 5. — Procedureregels voor het opleggen van
administratieve sancties

Art. 105. § 1. Indien de CDV in de uitoefening van zijn wettelijke
opdrachten ernstige aanwijzingen vaststelt van het bestaan van een
praktijk die aanleiding kan geven tot een administratieve sanctie, of
indien hij ingevolge een klacht van een dergelijke praktijk in kennis
wordt gesteld, gelast het directiecomité de secretaris-generaal met het
onderzoek van het dossier. De secretaris-generaal voert te dien einde de
titel van auditeur.

§ 2. De auditeur onderzoekt de dossiers à charge en à décharge en
zendt zijn bevindingen over aan het directiecomité.

Voor de uitvoering van zijn opdracht kan de auditeur alle onder-
zoeksbevoegdheden uitoefenen die aan de CDV zijn toevertrouwd
door de wettelijke en reglementaire bepalingen die de betrokken
materie regelen. Te dien einde wijst hij voor elke zaak een verslaggever
aan, onder de personeelsleden van de CDV.

Art. 106. § 1. Na zijn onderzoek en vooraleer hij zijn bevindingen
aan het directiecomité overmaakt, licht de auditeur de dader of daders
van de aangeklaagde praktijk in over het bestaan van een onderzoek,
met aanduiding van de praktijk die het voorwerp van het onderzoek
uitmaakt, en roept hen op om hen toe te laten hun bemerkingen mee te
delen.

§ 2. Wanneer hij het directiecomité van zijn bevindingen in kennis
stelt, licht de auditeur de dader of daders van de betrokken praktijk
hierover in. Dezen kunnen op de zetel van de CDV kennis nemen van
het dossier dat werd samengesteld, op de dagen en uren aangeduid
door de auditeur.

4° le cas échéant, lorsqu’il n’est pas ou plus satisfait aux conditions
dont l’accord est assorti.

§ 3. Le Roi, sur avis de l’OCA, règle les modalités d’application du
présent article.

Art. 100. Dans les domaines relevant de ses compétences, l’OCA
peut prendre des règlements complétant les dispositions légales ou
réglementaires concernées sur des points d’ordre technique. Les
règlements sont arrêtés conformément à l’article 85, § 3. Ces règlements
sont soumis, selon le cas, à l’avis de la Commission des Assurances
visée à l’article 41 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des
entreprises d’assurance ou à l’avis du Conseil des Pensions complé-
mentaires visé à l’article 52 de la loi relative aux pensions complémen-
taires.

Les règlements de l’OCA ne sortent leurs effets qu’après leur
approbation par le Roi et leur publication au Moniteur belge. Le Roi peut
apporter des modifications à ces règlements ou suppléer à la carence de
l’OCA d’établir ces règlements.

Art. 101. L’OCA publie chaque année un rapport sur ses activités et
la situation des entreprises et institutions soumises à sa surveillance. Il
le transmet aux présidents de la Chambre des représentants et du Sénat.

Le président de l’OCA peut être entendu par les commissions
compétentes de la Chambre des représentants et du Sénat, à la
demande de celles-ci ou de sa propre initiative.

Art. 102. L’OCA organise et tient à jour un site web, qui contient
tous les règlements, actes et décisions qui doivent être publiés, ainsi que
toutes autres données qu’il apparaı̂t opportun à l’OCA de diffuser dans
l’intérêt de ses missions légales.

Sans préjudice du mode de publication prescrit par les dispositions
légales ou réglementaires applicables, l’OCA détermine les autres
modes éventuels de publication des règlements, décisions, avis,
rapports et autres actes qu’il rend publics.

Art. 103. Toutes les notifications à faire par lettre recommandée ou
avec accusé de réception par l’OCA ou par le ministre en vertu des lois
et règlements dont l’OCA contrôle l’application peuvent être faites par
exploit d’huissier ou par tout autre procédé déterminé par le Roi.

Art. 104. L’OCA exécute ses missions exclusivement dans l’intérêt
général. L’OCA, les membres de ses organes et les membres de son
personnel n’encourent aucune responsabilité civile en raison de leurs
décisions, actes ou comportements dans l’exercice des missions légales
de l’OCA sauf en cas de dol ou de faute lourde.

Section 5. — Règles de procédure pour l’imposition de sanctions
administratives

Art. 105. § 1er. Lorsque l’OCA constate, dans l’exercice de ses
missions légales, qu’il existe des indices sérieux de l’existence d’une
pratique susceptible de donner lieu à une sanction administrative, ou
lorsqu’elle est saisie d’une telle pratique sur plainte, le comité de
direction charge le secrétaire général d’instruire le dossier. Le secrétaire
général porte à ces fins le titre d’auditeur.

§ 2. L’auditeur instruit les dossiers à charge et à décharge et transmet
ses conclusions au comité de direction.

Aux fins d’accomplir sa mission, l’auditeur peut exercer tous les
pouvoirs d’investigation confiés à l’OCA par les dispositions légales et
réglementaires régissant la matière concernée. A cet effet, il désigne
pour chaque affaire un rapporteur parmi les membres du personnel de
l’OCA.

Art. 106. § 1er. Au terme de son instruction et avant de transmettre
ses conclusions au comité de direction, l’auditeur informe l’auteur ou
les auteurs de la pratique incriminée de l’existence d’une instruction, en
précisant la nature de la pratique faisant l’objet de l’instruction, et les
convoque afin de leur permettre de présenter leurs observations.

§ 2. Lorsqu’il communique ses conclusions au comité de direction,
l’auditeur en informe le ou les auteurs de la pratique en cause. Ceux-ci
peuvent prendre connaissance du dossier qui a été constitué au siège de
l’OCA, aux jours et heures indiqués par l’auditeur.
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Binnen een termijn van acht dagen volgend op de datum waarop de
auditeur hen heeft ingelicht met toepassing van het eerste lid, kunnen
de dader of daders van de betrokken praktijk vragen om door het
directiecomité te worden gehoord.

Art. 107. § 1. Na ontvangst van de conclusies van de auditeur en na,
in voorkomend geval, de persoon of personen die het voorwerp van het
onderzoek uitmaken, te hebben gehoord, kan het directiecomité bij een
gemotiveerde beslissing :

1° het bestaan vaststellen van een onwettige praktijk en één van de
administratieve sancties uitspreken bepaald in de wettelijke en regle-
mentaire bepalingen die de betrokken materie regelen;

2° vaststellen dat er geen administratieve sanctie moet worden
opgelegd;

3° voorzien in de bekendmaking van de beslissing of een uittreksel
ervan.

§ 2. De auditeur kan niet deelnemen aan de beraadslagingen van het
directiecomité, noch anders tussenkomen in de besluitvorming, indien
het comité zich dient uit te spreken over het opleggen van administra-
tieve sancties.

§ 3. De beslissing van het directiecomité wordt per aangetekende
brief betekend aan de personen die het voorwerp uitmaken van het
onderzoek. De kennisgeving vermeldt de rechtsmiddelen, de bevoegde
instanties om er kennis van te nemen, alsook de vorm en termijnen die
moeten worden geëerbiedigd; zoniet gaat de verjaringstermijn voor het
instellen van beroep niet in.

§ 4. In geval van ernstig gevaar voor het publiek, kan het
directiecomité afwijken van de procedureregels bepaald in de artike-
len 105, 106 en 107, §§ 1 en 2, in het belang van het nemen van de
maatregelen bedoeld in artikel 26 van de wet van 9 juli 1975 betreffende
de controle der verzekeringsondernemingen.

Art. 108. Elke administratieve geldboete die door de CDV aan een
persoon wordt opgelegd en die definitief is geworden vooraleer de
strafrechter zich definitief over dezelfde feiten of samenhangende feiten
heeft uitgesproken, wordt aangerekend op het bedrag van elke
strafboete die voor deze feiten ten aanzien van dezelfde persoon wordt
uitgesproken.

Afdeling 6. — Beroepsgeheim, uitwisseling van informatie
en samenwerking met andere autoriteiten

Art. 109. De voorzitter, de leden van het directiecomité, alsook de
personen die krachtens een wettelijke of reglementaire bepaling
gemachtigd zijn om deel te nemen aan de vergaderingen van de raad,
de leden van de raad van toezicht, de secretaris-generaal, de perso-
neelsleden van de CDV, alsook de personen die voorheen de bedoelde
functies hebben uitgeoefend zijn gebonden door het beroepsgeheim en
mogen de vertrouwelijke gegevens waarvan zij kennis hebben gekre-
gen op grond van hun taken, aan geen enkele persoon of autoriteit
bekendmaken, behalve wanneer ze worden opgeroepen om getuigenis
in rechte in strafzaken af te leggen.

Art. 110. Artikel 109 doet geen afbreuk aan :

1° de mededeling, in beknopte of samengevoegde vorm, van
vertrouwelijke gegevens over verzekeringsondernemingen, voorzover
de individuele gegevens over die verzekeringsondernemingen niet
kunnen worden geidentificeerd;

2° het verstrekken van vertrouwelijke gegevens in het kader van
gerechtelijke procedures ingesteld nadat een verzekeringsonderneming
failliet werd verklaard of onder gerechtelijk akkoord werd gesteld;
dergelijke informatieverstrekking is evenwel verboden wanneer de
vertrouwelijke gegevens derden betreffen die betrokken waren bij
reddingspogingen van de verzekeringsonderneming voordat deze
werd failliet verklaard of onder gerechtelijk akkoord werd gesteld.

Art. 111. § 1. In afwijking van artikel 109, heeft de CDV het recht :

1° vertrouwelijke gegevens mee te delen aan de bevoegde autoritei-
ten van de andere Lidstaten in de gevallen als bedoeld in de richtlijnen
die de Europese Unie voor de gecontroleerde ondernemingen heeft
uitgevaardigd of aan de bevoegde autoriteiten van andere Staten met
wie de Europese Unie overeenkomsten heeft gesloten waarbij die
richtlijnen van toepassing worden verklaard;

2° op basis van wederkerigheid, vertrouwelijke gegevens mee te
delen aan de bevoegde autoriteiten van Staten, andere dan die bedoeld
in 1°, met wie hij samenwerkingsovereenkomsten voor de uitwisseling
van gegevens heeft gesloten, op de voorwaarde dat de autoriteit die die
inlichtingen ontvangt, onderworpen is aan een beroepsgeheim dat ten
minste gelijkwaardig is aan hetgeen voortvloeit uit de artikelen 109 tot
en met 112.

Dans un délai de huit jours suivant la date à laquelle l’auditeur a
informé en application de l’alinéa 1er, le ou les auteurs de la pratique en
cause peuvent demander à être entendus par le comité de direction.

Art. 107. § 1er. Après réception des conclusions de l’auditeur et après
avoir, le cas échéant, entendu la ou les personnes faisant l’objet de
l’instruction, le comité de direction peut, par décision motivée :

1° constater l’existence d’une pratique illicite et prononcer une des
sanctions administratives prévues par les dispositions légales et
réglementaires régissant la matière concernée;

2° constater qu’il n’y a pas lieu à sanction administrative;

3° prévoir la publication de la décision ou d’un extrait de celle-ci.

§ 2. L’auditeur ne peut prendre part aux délibérations du comité de
direction ni intervenir autrement dans le processus décisionnel lorsque
celui-ci est appelé à se prononcer sur l’imposition de sanctions
administratives.

§ 3. La décision du comité de direction est notifiée par lettre
recommandée aux personnes faisant l’objet de l’instruction. La lettre de
notification indique les voies de recours, les instances compétentes pour
en connaı̂tre, ainsi que les formes et délais à respecter, faute de quoi le
délai de prescription pour introduire le recours ne prend pas cours.

§ 4. En cas de péril grave pour le public, le comité de direction peut
déroger aux règles de procédure prévues aux articles 105, 106 et 107,
§§ 1 et 2, pour les besoins de l’adoption des mesures visées à l’article 26
de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises
d’assurances.

Art. 108. Toute amende administrative imposée par l’OCA à une
personne et devenue définitive avant que le juge pénal ait statué
définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, s’impute sur
le montant de toute amende pénale qui serait prononcée pour ces faits
à l’égard de la même personne.

Section 6. — Secret professionnel, échange d’informations
et coopération avec d’autres autorités

Art. 109. Le président, les membres du comité de direction, ainsi que
les personnes habilitées en vertu d’une disposition légale ou réglemen-
taire à assister aux réunions du conseil, les membres du conseil de
surveillance, le secrétaire général et les membres du personnel de
l’OCA ainsi que les personnes ayant exercé par le passé les fonctions
précitées sont soumis au secret professionnel et ne peuvent divulguer à
quelque personne ou autorité que ce soit les informations confidentiel-
les dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions, hormis le
cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice en matière pénale.

Art. 110. L’article 109 ne porte pas préjudice :

1° à la communication, sous une forme sommaire ou agrégée,
d’informations confidentielles relatives aux entreprises d’assurances à
condition que les éléments individuels relatifs aux entreprises d’assu-
rances concernées ne puissent être identifiés;

2° à la transmission d’informations confidentielles dans le cadre de
procédures judiciaires intentées après qu’une entreprise d’assurances
ait été déclarée en faillite ou qu’elle ait bénéficié d’un concordat; une
telle transmission est cependant interdite si elle porte sur des informa-
tions confidentielles relatives à des tiers qui ont été impliqués dans des
tentatives de sauvetage de l’entreprise d’assurances avant la déclara-
tion de faillite ou l’obtention du concordat.

Art. 111. § 1er. Par dérogation à l’article 109, l’OCA a le droit :

1° de communiquer des informations confidentielles aux autorités
compétentes des autres Etats membres dans les cas prévus par les
directives que l’Union européenne a édictées pour les entreprises
contrôlées ou aux autorités compétentes d’autres Etats avec lesquels
l’Union européenne a conclu des accords qui rendent ces directives
applicables;

2° de communiquer, sur la base de la réciprocité, des informations
confidentielles aux autorités compétentes d’autres Etats que ceux visés
au 1°, avec lesquels il a conclu des accords de coopération qui prévoient
des échanges d’informations, à la condition que l’autorité qui reçoit ces
informations soit assujettie à un secret professionnel au moins équiva-
lent à celui qui découle des articles 109 à 112.
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§ 2. De CDV mag de vertrouwelijke gegevens als bedoeld in de eerste
paragraaf niet meedelen dan nadat hij heeft vastgesteld dat de Staat aan
welke hij deze gegevens meedeelt, aan zijn controleorganen de
verplichting heeft opgelegd deze gegevens enkel te gebruiken voor het
uitoefenen van hun opdrachten :

1° voor het onderzoek van de voorwaarden voor de toegang tot het
verzekeringsbedrijf en voor het vergemakkelijken van het toezicht op
de voorwaarden waaronder de werkzaamheden worden uitgeoefend,
in het bijzonder ten aanzien van het toezicht op de technische
voorzieningen, de solvabiliteitsmarge, de administratieve en boekhoud-
kundige organisatie en de interne controle, en ten aanzien van het
aanvullende toezicht op gecontroleerde ondernemingen in een verze-
keringsgroep, of

2° voor de behandeling van administratieve herstelmaatregelen of
van administratieve of strafrechtelijke sancties ten aanzien van een
gecontroleerde onderneming, haar leiders of aandeelhouders, of

3° voor de behandeling van administratieve voogdijbeslissingen met
betrekking tot beslissingen van de bevoegde autoriteit, of

4° voor de behandeling en het verloop van gerechtelijke procedures
in de gevallen die uitdrukkelijk zijn geregeld bij de richtlijnen van de
Gemeenschap met betrekking tot gecontroleerde ondernemingen.

§ 3. Dezelfde beperkingen gelden voor het gebruik dat de CDV
maakt van vertrouwelijke gegevens afkomstig van de bevoegde
autoriteiten, bedoeld in de eerste paragraaf.

Art. 112. § 1. In afwijking van artikel 109 heeft de CDV het recht
vertrouwelijke gegevens over verzekeringsondernemingen mee te
delen aan :

1° de autoriteiten die in België belast zijn met de controle en het
toezicht op de kredietinstellingen en de andere financiële instellingen,
waaronder de instellingen voor collectieve belegging in effecten, de
beursvennootschappen, de vennootschappen voor vermogensbeheer,
de vennootschappen voor beleggingsadvies, de vennootschappen voor
wissel en depositomakelarij, de natuurlijke en rechtspersonen die
beroepshalve verrichtingen uitvoeren van contante aankoop of verkoop
van deviezen alsook de Belgische autoriteiten belast met het toezicht op
de financiële markten;

2° de autoriteiten die afhangen van een andere Lid-Staat en van
overheidswege belast zijn met het toezicht op de kredietinstellingen en
de andere financiële instellingen of met het toezicht op de financiële
markten;

3° de autoriteiten die in België belast zijn met het toezicht op de
wetgeving inzake arbeidsongevallen;

4° de instanties die betrokken zijn bij de vereffening en het
faillissement van verzekeringsondernemingen of bij andere soortgelijke
procedures;

5° de instanties die belast zijn met het beheer van procedures van
gedwongen vereffening van verzekeringsondernemingen of van garan-
tiefondsen;

6° de personen die belast zijn met het wettelijk toezicht op de
rekeningen van verzekeringsondernemingen en van andere financiële
instellingen.

De CDV mag slechts vertrouwelijke gegevens in uitvoering van het
eerste lid meedelen als de ontvanger die enkel zal gebruiken voor de
uitoefening van zijn opdrachten en voor zover hij gebonden is aan een
gelijkwaardig beroepsgeheim als bedoeld in artikel 109.

§ 2. In afwijking van artikel 109 heeft de CDV het recht vertrouwelijke
gegevens mee te delen aan :

1° de autoriteiten die belast zijn met het toezicht op de instanties die
betrokken zijn bij de vereffening en het faillissement van verzekerings-
ondernemingen en bij andere soortgelijke procedures;

2° de autoriteiten die belast zijn met het toezicht op de personen die
belast zijn met de wettelijke controle van de jaarrekening van verzeke-
ringsondernemingen en van andere financiële instellingen;

3° de van de verzekeringsondernemingen onafhankelijke actuarissen
die wettelijk zijn belast met een controlefunctie op die ondernemingen,
alsook de instanties die met het toezicht op die actuarissen zijn belast.

§ 2. L’OCA ne peut communiquer les informations confidentielles
visées au paragraphe 1er qu’après avoir constaté que l’Etat auquel il
communique ces informations, a imposé à ses organes de contrôle
l’obligation de n’utiliser celles-ci qu’en vue de l’exercice de leurs
fonctions :

1° pour l’examen des conditions d’accès à l’activité d’assurance et
pour faciliter le contrôle des conditions d’exercice de l’activité, en
particulier en matière de surveillance des provisions techniques, de la
marge de solvabilité, de l’organisation administrative et comptable et
du contrôle interne, et en matière de surveillance complémentaire des
entreprises contrôlées faisant partie d’un groupe d’assurances, ou

2° pour l’instruction et l’application de mesures administratives de
redressement ou de sanctions administratives ou pénales à l’égard de
l’entreprise contrôlée, de ses dirigeants ou de ses actionnaires, ou

3° pour l’instruction et la prise de décision de tutelle administrative
à l’égard des décisions de l’autorité compétente, ou

4° pour l’instruction et le déroulement de procédures juridictionnel-
les dans les cas prévus par les dispositions expresses des directives de
la Communauté dans le domaine des entreprises contrôlées.

§ 3. Les mêmes limitations s’appliquent à l’usage, par l’OCA,
d’informations confidentielles reçues de la part d’autorités compétentes
visées au paragraphe 1er.

Art. 112. § 1er. Par dérogation à l’article 109, l’OCA a le droit de
communiquer des informations confidentielles concernant des entre-
prises d’assurances :

1° aux autorités belges de contrôle et de surveillance des établisse-
ments de crédit et des autres institutions financières, en ce compris les
organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les sociétés de
bourse, les sociétés de gestion de fortune, les sociétés de conseils en
placement, les sociétés de courtage en change et en dépôts, les
personnes physiques ou morales se livrant, à titre professionnel, aux
opérations d’achat ou de vente au comptant de devises, ainsi qu’aux
autorités belges chargées de la surveillance des marchés financiers;

2° aux autorités relevant d’un autre Etat membre qui sont investies de
la mission publique de surveillance des établissements de crédit et des
autres institutions financières ou de la surveillance des marchés
financiers;

3° aux autorités belges chargées du contrôle de la législation sur les
accidents du travail;

4° aux organes impliqués dans la liquidation et la faillite des
entreprises d’assurances ou dans d’autres procédures similaires;

5° aux organes chargés de la gestion de procédures obligatoires de
liquidation d’entreprises d’assurances ou de fonds de garantie;

6° aux personnes chargées du contrôle légal des comptes des
entreprises d’assurances et des autres établissements financiers.

L’OCA ne peut communiquer des informations confidentielles en
exécution de l’alinéa 1er que si le destinataire n’en fera usage que pour
l’exercice de ses fonctions et s’il est assujetti à un secret professionnel
équivalent à celui visé à l’article 109.

§ 2. Par dérogation à l’article 109, l’OCA a le droit de communiquer
des informations confidentielles :

1° aux autorités chargées de la surveillance des organes impliqués
dans la liquidation et la faillite d’entreprises d’assurances et dans
d’autres procédures similaires;

2° aux autorités chargées de la surveillance des personnes chargées
du contrôle légal des comptes des entreprises d’assurances et des autres
établissements financiers;

3° aux actuaires indépendants des entreprises d’assurances exerçant
en vertu de la loi qui leur est applicable une tâche de contrôle sur
celles-ci ainsi qu’aux organes chargés de la surveillance de ces actuaires.
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De CDV mag slechts vertrouwelijke gegevens in uitvoering van het
eerste lid meedelen als de volgende voorwaarden zijn vervuld :

1° de ontvanger zal die gegevens slechts gebruiken voor de
uitoefening van zijn toezichthoudende taken en controlefuncties zoals
beschreven in het eerste lid;

2° de meegedeelde gegevens vallen onder een gelijkwaardig beroeps-
geheim als bedoeld in artikel 109;

3° gegevens die afkomstig zijn van een andere Lid-staat mogen alleen
worden doorgegeven met de uitdrukkelijke instemming van de
autoriteiten, instanties of personen die de gegevens hebben verstrekt
en, in voorkomend geval, alleen worden gebruikt voor de doeleinden
waarmee die autoriteiten, instanties of personen hebben ingestemd.

§ 3. In afwijking van artikel 109 heeft de CDV het recht vertrouwelijke
gegevens mee te delen aan :

1° de centrale banken en andere instanties met een soortgelijke taak
in hun hoedanigheid van monetaire autoriteit;

2° de andere overheidsinstanties die belast zijn met het toezicht op de
betalingssystemen.

3° aan de administratie van de Thesaurie, krachtens de wettelijke en
reglementaire bepalingen genomen voor de uitvoering van maatrege-
len van financieel embargo.

De CDV mag slechts vertrouwelijke gegevens in uitvoering van het
eerste lid meedelen als de ontvanger die enkel zal gebruiken voor de
uitoefening van zijn opdrachten en voor zover hij gebonden is aan een
gelijkwaardig beroepsgeheim als bedoeld in artikel 109.

Wanneer de CDV vertrouwelijke gegevens ontvangt van de autori-
teiten of instanties bedoeld in deze paragraaf, mag hij daar slechts
gebruik van maken voor de uitoefening van de opdrachten bedoeld in
artikel 111, § 2. De in dit verband ontvangen gegevens vallen onder het
in artikel 109 bedoelde beroepsgeheim.

§ 4. De Belgische autoriteiten, instanties of personen, bedoeld in de
§§ 1, 2 en 3 die zelf niet onderworpen zijn aan een gelijkwaardig
beroepsgeheim als bedoeld in artikel 109 en die vertrouwelijke
gegevens ontvangen van de CDV, worden voor die mededelingen
onderworpen aan het beroepsgeheim zoals bepaald in artikel 109.

Art. 113. De erkende commissarissen en de door de CDV gemach-
tigde deskundigen worden voor de uitoefening van hun opdrachten als
bedoeld in deze wet, onderworpen aan artikel 109.

Dit artikel is niet van toepassing op de mededelingen die krachtens
deze wet of de wetgevingen bedoeld in artikel 81 aan de CDV moeten
worden gedaan noch op de mededelingen die krachtens de wetgeving
aan de andere erkende commissarissen of gemachtigde deskundigen
moeten worden gedaan.

Art. 114. Onverminderd de bepalingen van de bijzondere wetten die
de CDV toestaan om samen te werken met Belgische en buitenlandse
autoriteiten en instellingen in gebieden die door deze wetten worden
geregeld, kan de CDV samenwerkingsakkoorden sluiten met de
Belgische en buitenlandse autoriteiten en instellingen die één of meer
bevoegdheden uitoefenen die vergelijkbaar zijn met deze bedoeld in
artikel 81 teneinde :

1° de uitwisseling van informatie tussen de CDV en deze autoriteiten
en instellingen te regelen;

2° de nadere voorwaarden van samenwerking te bepalen voor de
uitoefening van hun respectieve controleopdrachten, met inbegrip van
een verdeling van de controletaken en de aanduiding van een van de
autoriteiten of instellingen als controlecoördinator;

3° een gemeenschappelijke benadering te bepalen ten aanzien van de
inhoud, de vorm en de verspreiding van prospectussen of andere
informatiedocumenten wat betreft het aanbod van verzekeringen,
aanvullende pensioenen of hypothecaire kredieten;

4° het toezicht te organiseren op grensoverschrijdende marktmisbrui-
ken en misbruiken in financiële aangelegenheden via het Internet;

5° samenwerkingsprocedures te bepalen in elke andere aangelegen-
heid die tot de bevoegdheid van de CDV behoort.

L’OCA ne peut communiquer des informations confidentielles en
exécution de l’alinéa 1er que si les conditions suivantes sont remplies :

1° le destinataire n’en fera usage que pour l’accomplissement de la
mission de surveillance ou de la tâche de contrôle telles que décrites à
l’alinéa 1er;

2° les informations transmises sont soumises à un secret profession-
nel équivalent à celui prévu à l’article 109;

3° lorsque les informations proviennent d’un autre Etat membre, elles
ne peuvent être divulguées sans l’accord explicite des autorités, organes
ou personnes qui les ont transmises et, le cas échéant, exclusivement
aux fins pour lesquelles ces autorités, organes ou personnes ont marqué
leur accord.

§ 3. Par dérogation à l’article 109, l’OCA a le droit de communiquer
des informations confidentielles :

1° aux banques centrales et autres organismes à vocation similaire en
tant qu’autorités monétaires;

2° aux autres autorités publiques chargées de la surveillance des
systèmes de paiement.

3° à l’administration de la Trésorerie, en vertu des dispositions
légales et réglementaires prises pour la mise en oeuvre des mesures
d’embargos financiers.

L’OCA ne peut communiquer des informations confidentielles en
exécution de l’alinéa 1er que si le destinataire n’en fera usage que pour
l’accomplissement de sa mission et pour autant qu’il soit soumis à un
secret professionnel équivalent à celui visé à l’article 109.

Lorsque l’OCA reçoit des informations confidentielles des autorités
ou organes visés au présent paragraphe, il ne peut en faire usage qu’en
vue de l’exercice des fonctions visées à l’article 111, § 2. Les informa-
tions qu’il reçoit dans ce cadre, sont soumises au secret professionnel
visé à l’article 109.

§ 4. Les autorités, organes ou personnes belges visés aux §§ 1er, 2 et
3 qui ne sont pas eux-mêmes soumis à un secret professionnel au moins
équivalent à celui de l’article 109 et qui reçoivent des informations
confidentielles de la part de l’OCA, sont assujettis, quant à ces
communications, au secret professionnel établi à l’article 109.

Art. 113. Les commissaires agréés et les experts mandatés par l’OCA
sont soumis, dans l’exercice de leurs missions prévues par la présente
loi, à l’article 109.

Le présent article n’est pas applicable aux communications à faire en
vertu de la présente loi ni des législations visées à l’article 81 à l’OCA
ni aux communications à faire, en vertu de la législation, aux autres
commissaires ou experts agréés.

Art. 114. Sans préjudice des dispositions des lois particulières
autorisant l’OCA à collaborer avec des autorités et organismes belges et
étrangers dans des domaines régis par ces lois, l’OCA peut conclure des
accords de coopération avec les autorités et organismes belges et
étrangers qui exercent une ou plusieurs compétences comparables à
celles visées à l’article 81 en vue de :

1° régler l’échange d’informations entre l’OCA et ces autorités et
organismes;

2° définir des modalités de coopération dans l’exercice de leurs
missions de contrôle respectives, y compris par une répartition des
tâches de contrôle et la désignation de l’une des autorités ou de l’un des
organismes en qualité de coordinateur du contrôle;

3° définir une approche commune à l’égard du contenu, de la forme
et de la diffusion de prospectus ou autres documents d’information en
matière d’offre d’assurances, de pensions complémentaires ou de
crédits hypothécaires;

4° organiser la surveillance des abus de marché transfrontaliers et des
abus en matière financière commis via l’Internet;

5° prévoir des procédures de coopération dans toute autre matière
relevant des compétences de l’OCA.
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Afdeling 7. — Onderzoeksbevoegdheden en strafbepalingen

Art. 115. Onverminderd de onderzoeksbevoegdheden die hem wor-
den toegekend door de wettelijke en reglementaire bepalingen die zijn
opdrachten regelen, kan de CDV, teneinde te verifiëren of een
verrichting of een activiteit wordt beoogd door de wetten en reglemen-
ten waarvan hij op de toepassing dient toe te zien, alle nodige
informatie vereisen van degenen die de verrichting uitvoeren of de
betrokken activiteit uitoefenen en van alle derden die de uitvoering of
uitoefening ervan mogelijk maken.

De CDV heeft dezelfde onderzoeksbevoegdheid teneinde te verifië-
ren, binnen het kader van een samenwerkingsakkoord gesloten met een
buitenlandse autoriteit en wat de concrete punten betreft die zijn
aangegeven in de schriftelijke aanvraag van deze autoriteit, of een
verrichting of een activiteit die in België is uitgevoerd of uitgeoefend
wordt beoogd door de wetten en reglementen waarvan deze buiten-
landse autoriteit op de toepassing dient toe te zien.

De betrokken persoon, instelling of onderneming maakt deze
informatie over binnen de termijn en in de vorm bepaald door de CDV.

De CDV kan in de boeken en documenten van de belanghebbenden
de juistheid van de informatie die hem werd meegedeeld, nagaan of
laten nagaan.

Art. 116. § 1. Worden gestraft met een gevangenisstraf van een
maand tot een jaar en een geldboete van 250 EUR tot 2.500.000 EUR of
met één van deze straffen alleen :

1° zij die de onderzoeken en expertises van de CDV krachtens dit
hoofdstuk verhinderen of hem bewust onjuiste of onvolledige informa-
tie verstrekken;

2° zij die bewust, door verklaringen of anderszins, doen of laten
uitschijnen dat de verrichting of verrichtingen die zij uitvoeren of
voornemens zijn uit te voeren worden verricht onder de voorwaarden
bepaald in de wetten en reglementen waarvan de CDV op de
toepassing toeziet, terwijl deze wetten en reglementen niet op hen van
toepassing zijn of niet werden geëerbiedigd.

§ 2. De inbreuken op de artikelen 109 tot en met 113 worden gestraft
met de straffen bepaald in artikel 458 van het Strafwetboek.

§ 3. De bepalingen van boek I van het Strafwetboek zijn, zonder
uitzondering van hoofdstuk VII en van artikel 85, van toepassing op de
inbreuken bedoeld in §§ 1 en 2.

HOOFDSTUK V. — Coördinatie van het toezicht op de financiële sector

Art. 117. § 1. De CBF, de CDV en de NBB werken nauw samen met
betrekking tot alle vraagstukken van gemeenschappelijk belang en in
het bijzonder inzake de internationale samenwerking in het prudentieel
domein, intersectoriele aspecten van de prudentiële politiek verbonden
met de verschillende financiële dienstverleners, macroprudentiële
analyses, juridische studies alsook inzake elke andere activiteit aange-
duid door het Comité voor financiële stabiliteit bedoeld in § 3.

§ 2. Een ″raad van toezicht van de Overheid der Financiële Diensten″,
wordt opgericht, samengesteld uit de leden van de raden van toezicht
van de CBF en de CDV en uit de leden van de Regentenraad van de
NBB, die overigens geen lid zijn van het directiecomité van de NBB,
met uitzondering van de gouverneur. De raad van toezicht van de
Overheid der Financiële Diensten wordt voorgezeten door de gouver-
neur van de NBB. De voorzitters van de CBF en van de CDV bekleden
het ondervoorzitterschap. De raad van toezicht van de Overheid der
Financiële Diensten is bevoegd om advies te geven op vraag van de
ministers of uit eigen beweging en over alle vragen aangaande de
organisatie, de werking, de coördinatie van de werking van de
financiële markten en van de financiële instellingen zowel wat de
particuliere als wat de overheidssector betreft. Hij zet de dialoog en het
overleg tussen de CBF, de CDV en de NBB op.

§ 3. De kwesties van gemeenschappelijk belang voor de CBF, de CDV
en de NBB worden behandeld in een Comité voor financiële stabiliteit
samengesteld uit leden van de directiecomités van de CBF, de CDV en
de NBB. Het Comité voor financiële stabiliteit wordt voorgezeten door
de gouverneur van de NBB. De voorzitters van de CBF en van de CDV
bekleden het ondervoorzitterschap.

De kwesties van gemeenschappelijk belang zijn met name :

1° de stabiliteit van het financieel systeem in zijn geheel;

2° de interacties tussen het prudentieel toezicht en het toezicht op de
systemische risico’s op betaling- en vereffeningsystemen;

3° de coordinatie van het crisisbeheer;

4° de waarborg voor deposito’s en de bescherming van de investeer-
ders;

Section 7. — Pouvoirs d’investigation et dispositions pénales

Art. 115. Sans préjudice des pouvoirs d’investigation qui lui sont
confiés par les dispositions légales et réglementaires régissant ses
missions, l’OCA peut, afin de vérifier si une opération ou une activité
est visée par les lois et règlements dont il est chargé de contrôler
l’application, requérir toutes informations nécessaires auprès de ceux
qui réalisent l’opération ou exercent l’activité en cause et auprès de tous
tiers qui en permettent la réalisation ou l’exercice.

L’OCA a le même pouvoir d’investigation afin de vérifier, dans le
cadre d’un accord de coopération conclu avec une autorité étrangère et
quant aux points concrets indiqués dans la demande écrite de cette
autorité, si une opération ou une activité réalisée ou exercée en Belgique
est visée par les lois et règlements dont cette autorité étrangère est
chargée de contrôler l’application.

La personne, l’institution ou l’entreprise en question transmet ces
informations dans le délai et la forme que l’OCA détermine.

L’OCA peut procéder ou faire procéder, dans les livres et documents
des intéressés, à des vérifications de l’exactitude des informations qui
lui ont été communiquées.

Art. 116. § 1er. Sont punis d’un emprisonnement d’un mois à un an
et d’une amende de 250 EUR à 2.500.000 EUR ou d’une de ces peines
seulement :

1° ceux qui font obstacle aux inspections et expertises de l’OCA en
vertu du présent chapitre ou lui donnent sciemment des informations
inexactes ou incomplètes;

2° ceux qui sciemment, par affirmation ou autrement, font croire ou
laissent croire que la ou les opérations qu’ils effectuent ou se proposent
d’effectuer sont réalisées dans les conditions prévues par les lois et
règlements dont l’OCA contrôle l’application, alors que ces lois et
règlements ne leur sont pas applicables ou n’ont pas été respectés.

§ 2. Les infractions aux articles 109 à 113 sont punies des peines
prévues à l’article 458 du Code pénal.

§ 3. Les dispositions du livre premier du Code pénal, sans exception
du chapitre VII et de l’article 85, sont applicables aux infractions visées
aux §§ 1er et 2.

CHAPITRE V. — Coordination de la surveillance du secteur financier

Art. 117. § 1er. La CBF, l’OCA et la BNB collaborent étroitement à
propos de toutes les questions d’intérêt commun et en particulier en
matière de coopération internationale dans le domaine prudentiel,
d’aspects intersectoriels des politiques prudentielles afférentes aux
différents prestataires de services financiers, d’analyses macropruden-
tielles, d’études juridiques ainsi que de toute autre activité désignée par
le Comité de stabilité financière visé au § 3.

§ 2. Il est institué un ″conseil de surveillance de l’Autorité des
Services financiers″, composé des membres des conseils de surveillance
de la CBF et de l’OCA et des membres du Conseil de régence de la BNB,
qui ne sont par ailleurs pas membres du comité de direction de la BNB,
le gouverneur excepté. Le conseil de surveillance de l’Autorité des
Services financiers est présidé par le gouverneur de la BNB. Les
présidents de la CBF et de l’OCA en assurent la vice-présidence. Le
conseil de surveillance de l’Autorité des Services financiers est habilité
à émettre à la demande des ministres concernés ou de sa propre
initiative tout avis sur toutes les questions relatives à l’organisation, au
fonctionnement, à la coordination du fonctionnement des marchés
financiers et des organismes financiers relevant tant du secteur privé
que du secteur public. Il organise le dialogue et la concertation entre la
CBF, l’OCA et la BNB.

§ 3. Les questions d’intérêt commun à la CBF, à l’OCA et à la BNB
sont examinées au sein d’un Comité de stabilité financière composé des
membres des comités de direction de la CBF, de l’OCA et de la BNB. Le
Comité de stabilité financière est présidé par le gouverneur de la BNB.
Les présidents de la CBF et de l’OCA en assurent la vice-présidence.

Les questions d’intérêt commun sont notamment :

1° la stabilité du système financier dans son ensemble;

2° les interactions entre le contrôle prudentiel et le contrôle des
risques systémiques des systèmes de paiement et de règlement;

3° la coordination de la gestion de crise;

4° la garantie des dépôts et la protection des investisseurs;
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5° het onderzoek van de teksten van wetsontwerpen, ontwerpen van
reglementaire besluiten of circulaires die van belang zijn voor minstens
twee van de drie instellingen;

6° de bepaling en het management van gemeenschappelijk uitge-
voerde activiteiten ten einde te voldoen aan de verplichting tot
samenwerking bedoeld in paragraaf 1, met inbegrip van de leiding over
het voor die activiteiten ingezet personeel;

7° de activiteiten en werken die een administratieve entiteit die
afhangt van het directiecomité van één van de drie instellingen geheel
of gedeeltelijk uitvoert voor rekening van een andere instelling;

8° de coördinatie van het toezicht op de ondernemingen, de
instellingen en de verrichtingen die onder de bevoegdheid vallen van
tenminste twee van de drie instellingen;

9° de deelname aan één of meer samenwerkinginstanties bedoeld in
§ 5.

De beraadslagingen in het Comité voor financiële stabiliteit over de
vragen bedoeld in punten 1° tot 5° doen geen afbreuk aan de
bevoegdheden van de NBB, van de CBF en van de CDV inzake de
materies die het onderwerp zijn van die beraadslagingen. Wat ook de
aard zij van de beslissing die moet worden genomen, die beslissing
wordt genomen door de bevoegde directiecomité(s). De beslissingen
van het Comité voor financiële stabiliteit betreffende de vragen bedoeld
in punten 6° tot 9° worden genomen overeenkomstig de volgende door
de Koning te preciseren modaliteiten :

1° elke beraadslaging van het Comité voor financiële stabiliteit
impliceert een dubbele meerderheid in het hele Comité voor financiële
stabiliteit en in elk directiecomité van de instellingen die deel uitmaken
van het Comité voor financiële stabiliteit;

2° voor de berekening van de meerderheden die in de directiecomités
van de CBF en van de CDV moeten worden behaald, zullen de leden
van die directiecomités die tevens deel uitmaken van het directiecomité
van de NBB, nooit samen een aantal stemmen kunnen uitbrengen dat
hoger is dan de stemmen uitgebracht door de andere leden van het
directiecomité; in geval zij in aantal in de meerderheid zouden zijn, zal
hun stem in verhouding verminderd worden zodat zij samen over ten
hoogste hetzelfde aantal stemmen zullen beschikken als de stemmen
die door het geheel van de andere leden worden uitgebracht.

§ 4. Het Comité voor financiële stabiliteit kan, op initiatief van de
bevoegde minister(s), worden belast met de uitvoering van opdrachten
van algemeen belang, onder voorbehoud van hun verenigbaarheid met
de opdrachten van de instellingen of instanties vertegenwoordigd
binnen het Comité voor financiële stabiliteit.

De voorafgaande goedkeuring van de bevoegde minister(s) is vereist
indien de betrokken opdracht ten dele behoort tot één van de
opdrachten die bij de wet zijn verleend aan een instelling of een
instantie vertegenwoordigd in de schoot van het Comité voor financiële
stabiliteit.

§ 5. De directiecomités van de CBF en van de CDV bepalen, op advies
van hun raad van toezicht, de modaliteiten van de werking van de
deelname van de CBF en van de CDV aan één of meer samenwerkings-
instanties, waarvan andere Belgische of buitenlandse instellingen en
instanties die instaan voor het toezicht op de financiële ondernemingen
of financiële markten, deel kunnen uitmaken.

De opdrachten waarmee die samenwerkings-instantie(s) belast is
(zijn), kunnen met name de hierna volgende taken inhouden :

1° het opstellen van voorontwerpen van wet en van besluiten die
betrekking hebben op het toezicht op de financiële ondernemingen of
de financiële markten en die behoren tot de bevoegdheden van de
instellingen en instanties die deel uitmaken van de betrokken samen-
werkingsinstantie;

2° het opstellen, op verzoek van de minister of van de minister
bevoegd voor Economie, van adviezen en mededelingen betreffende
voornoemde materies;

3° het beheer en de bijwerking van een gegevensbestand van de
wettelijke en reglementaire bepalingen die verband houden met
voornoemde materies of die rechtstreeks of onrechtstreeks van belang
zijn voor de uitoefening van de bevoegdheden van de instellingen en
instanties die deel uitmaken van de betrokken samenwerkingsinstantie;

5° l’examen de textes de projets de loi, d’arrêtés réglementaires ou de
circulaires présentant un intérêt pour aux moins deux des trois
institutions;

6° la désignation et la gestion des activités exercées en commun en
vue de satisfaire à l’obligation de coopération visée au paragraphe 1er,
en ce compris la gestion du personnel affecté à ces activités;

7° les activités et travaux qu’une entité administrative relevant du
comité de direction de l’une des trois institutions effectue en tout ou en
partie pour compte d’une autre institution;

8° la coordination de la surveillance des entreprises, institutions et
opérations relevant des compétences d’au moins deux des trois
institutions;

9° la participation à un ou plusieurs organismes de coopération visés
au § 5.

Les délibérations au sein du Comité de stabilité financière sur les
questions visées aux points 1° à 5° ne portent pas préjudice aux
compétences de la BNB, de la CBF et de l’OCA dans les domaines
faisant l’objet de ces délibérations. Quelle que soit la nature de la
décision appelée à être prise, cette décision est prise par le ou les
comités de direction compétents. Les décisions du Comité de stabilité
financière portant sur les questions visées aux points 6° à 9° sont
adoptées conformément aux modalités suivantes, à préciser par le Roi :

1° chaque délibération du Comité de stabilité financière implique une
double majorité au sein de l’ensemble du Comité de stabilité financière
et au sein de chaque comité de direction des institutions faisant partie
du Comité de stabilité financière;

2° pour le calcul de la majorité à atteindre au sein des comités de
direction de la CBF et de l’OCA, les membres de ces comités de
direction qui siègent également au sein du comité de direction de la
BNB ne pourront jamais exprimer ensemble un nombre de voix
supérieur à celles exprimées par les autres membres du comité de
direction; au cas où ils seraient majoritaires en nombre, leur voix sera
réduite proportionnellement de façon à ce qu’ils disposent ensemble au
maximum du même nombre de voix que celles émises par l’ensemble
des autres membres.

§ 4. Le Comité de stabilité financière peut, à l’initiative du ou des
ministre(s) compétent(s), être chargé de l’exécution de missions d’inté-
rêtgénéral, sous réserve de leur compatibilité avec les missions relevant
des institutions ou organismes représentés au sein du Comité de
stabilité financière.

L’autorisation préalable du ou des ministre(s) compétent(s) est
requise si la mission en question relève en partie d’une mission qui a été
confiée par la loi à une institution ou un organisme représenté au sein
du Comité de stabilité financière.

§ 5. Les comités de direction de la CBF et de l’OCA, sur avis de leur
conseil de surveillance, arrêtent les modalités de mise en œuvre de la
participation de la CBF et de l’OCA à un ou plusieurs organismes de
coopération dont d’autres institutions et organismes belges ou étran-
gers chargés de la surveillance d’entreprises financières ou de marchés
financiers peuvent faire partie.

Les missions dévolues à cet ou ces organismes de coopération
peuvent impliquer notamment l’accomplissement des tâches suivan-
tes :

1° l’élaboration d’avant-projets de loi et d’arrêtés afférents à la
surveillance des entreprises financières ou des marchés financiers et
relevant des compétences dévolues aux institutions et organismes
faisant partie de l’organisme de coopération concerné;

2° l’élaboration, à la demande du ministre ou du ministre ayant
l’Economie dans ses attributions, d’avis et d’informations relatifs aux
matières précitées;

3° la gestion et la mise à jour d’une banque de données des
dispositions légales et réglementaires ayant trait aux matières précitées
ou ayant un intérêt direct ou indirect pour l’exercice des compétences
dévolues aux institutions et organismes faisant partie de l’organisme de
coopération concerné;
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4° het zorgen voor de opvolging van de internationale verdragen,
verordeningen en richtlijnen die betrekking hebben op voornoemde
materies;

5° het uitvoeren van voorbereidende werken, studies of opzoekingen
met betrekking tot voornoemde materies;

6° het deelnemen aan internationale vergaderingen waarvan de
agenda betrekking heeft op één of meer van voornoemde materies.

Een vertegenwoordiger van ieder bevoegde minister wordt uitgeno-
digd om, zonder beraadslagende stem, de zittingen van de bestuurs-
organen van de samenwerkingsinstanties bij te wonen. De Koning
bepaalt het bedrag van de emolumenten toegekend aan de vertegen-
woordigers van de ministers.

Onverminderd de bepalingen van het Wetboek van vennootschap-
pen worden de rechtsvorm, de samenstelling van het bestuursorgaan
en het huishoudelijk reglement van de samenwerkingsinstantie vast-
gesteld door de Koning.

De met toepassing van het vierde lid genomen besluiten verliezen
alle uitwerking zo ze uiterlijk twaalf maanden na de datum van de
inwerkingtreding ervan, niet bij wet worden bekrachtigd. De bekrach-
tiging heeft terugwerkende kracht tot de datum van inwerkingtreding
van de besluiten.

De instellingen en instanties die deel uitmaken van de samenwer-
kingsinstantie, bepalen de domeinen waarbinnen deze samenwerking
kan worden gerealiseerd. Zij mogen, voor de duur die zij bepalen, het
personeel, de materiële middelen en de informatie die zij aanwijzen,
voor die samenwerkingsinstantie uittrekken. De kosten die uit deze
samenwerking voortvloeien, worden volledig gedragen door de deel-
nemende instanties en instellingen.

De instellingen en instanties die deelnemen aan de samenwerkings-
instantie, ontvangen een jaarlijks verslag van de activiteiten die door de
samenwerkingsinstantie werden ondernomen.

Art. 118. De instellingen bedoeld in artikel 117, § 1, bepalen bij een
protocol, dat moet worden gesloten binnen een termijn die zes maan-
den te rekenen vanaf de eerste benoeming van alle leden van de
organen, zoals bedoeld in de artikelen 49 en 85, niet mag overschrijden
en moet worden goedgekeurd door de Koning, de modaliteiten van de
samenvoeging van de diverse activiteiten die worden samengebracht
met het oog op het vervullen van de verplichting tot samenwerking
bedoeld in artikel 117, § 1. De inhoud en de financiering van deze
activiteiten worden geregeld in datzelfde protocol. Indien de voor-
noemde instellingen er niet in slagen het protocol te sluiten binnen de
in de eerste zin bepaalde termijn, of het in de toekomst te wijzigen, is
de Koning gemachtigd om zelf de bepalingen bedoeld in dit artikel vast
te stellen.

Art. 119. § 1. Op voorstel van de Minister en van de Minister
bevoegd voor Economie, bepaalt de Koning, op het einde van een
overgangsperiode die Hij vaststelt, dat de functies bedoeld in de
artikelen 51 en 87 uitgeoefend worden door dezelfde persoon.

§ 2. Op voorstel van de Minister en van de Minister bevoegd voor
Economie, kan de Koning bepalen dat de functies van voorzitter van de
directiecomités en van de raden van toezicht van de CBF en van de
CDV niet uitgeoefend worden door dezelfde personen.

HOOFDSTUK VI. — Verhaalmiddelen tegen de beslissingen van de minister,
de CBF en de marktondernemingen en tussenkomst van de CBF voor de
strafgerechten

Art. 120. [ … ]

Art. 121. [ … ]

Art. 122. [ … ]

Art. 123. [ … ]

Art. 124. [ … ]

HOOFDSTUK VII. — Verhaalmiddelen tegen de beslissingen van de CDV en
tussenkomst van de CDV voor de strafgerechten

Art. 125. [ … ]

Art. 126. [ … ]

Art. 127. [ … ]

Art. 128. [ … ]

4° la gestion du suivi des traités, règlements et directives internatio-
naux afférents aux matières précitées;

5° l’accomplissement de travaux préparatoires, d’études ou de
recherche afférents aux matières précitées;

6° la participation à des réunions internationales dont l’ordre du jour
porte sur une ou plusieurs des matières précitées.

Un représentant de chaque ministre compétent est invité à participer,
sans voix délibérative, aux séances des organes d’administration des
organismes de coopération. Le Roi fixe le montant des émoluments
alloués aux représentants des ministres.

Sans préjudice des dispositions du Code des sociétés, la forme
juridique, la composition de l’organe d’administration et le règlement
d’ordre intérieur de l’organisme de coopération sont arrêtés par le Roi.

Les arrêtés pris en vertu de l’alinéa 4 cessent de produire leurs effets
s’ils n’ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de leur date
d’entrée en vigueur. La confirmation rétroagit à la date d’entrée en
vigueur des arrêtés.

Les institutions et organismes faisant partie de l’organisme de
coopération définissent les domaines dans lesquels cette coopération
peut être mise en oeuvre. Ils peuvent affecter à cet organisme, pour la
durée qu’ils déterminent, le personnel, les moyens matériels et
l’information qu’ils désigneront. Les frais découlant de cette coopéra-
tion sont entièrement à charge des institutions et organismes partici-
pants.

Les institutions et organismes faisant partie de l’organisme de
coopération reçoivent un rapport annuel des activités qui ont été
entreprises par l’organisme de coopération.

Art. 118. Les institutions visées à l’article 117, § 1er, définissent, dans
un protocole à conclure dans un délai ne pouvant excéder six mois à
dater de la première nomination de tous les membres des organes visés
aux articles 49 et 85 et à approuver par le Roi, les modalités de mise en
commun des différentes activités mises en commun en vue de remplir
l’obligation de coopération visée à l’article 117, § 1er. Le contenu et le
financement de ces activités sont réglés dans ce même protocole. Si les
institutions précitées restent en défaut de conclure le protocole dans le
délai visé à la première phrase, ou de le modifier dans l’avenir, le Roi
est habilité à fixer Lui-même les règles visées au présent article.

Art. 119. § 1er. Le Roi, sur proposition du Ministre et du Ministre
ayant l’Economie dans ses attributions, prévoit, au terme d’une période
transitoire qu’Il détermine, que les fonctions visées aux articles 51 et 87
sont exercées par la même personne.

§ 2. Le Roi, sur proposition du Ministre et du Ministre ayant
l’Economie dans ses attributions, peut prévoir que les fonctions de
président des comités de direction et des conseils de surveillance de la
CBF et de l’OCA ne sont pas exercées par les mêmes personnes.

CHAPITRE VI. — Voies de recours contre les décisions prises par le ministre,
par la CBF et par les entreprises de marché et intervention de la CBF devant
les juridictions répressives

Art. 120. [ … ]

Art. 121. [ … ]

Art. 122. [ … ]

Art. 123. [ … ]

Art. 124. [ … ]

CHAPITRE VII. — Voies de recours contre les décisions prises par l’OCA et
intervention de l’OCA devant les juridictions répressives

Art. 125. [ … ]

Art. 126. [ … ]

Art. 127. [ … ]

Art. 128. [ … ]
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HOOFDSTUK VIII. — Wijzigings-, opheffings- en diverse bepalingen

Art. 129. Artikel 1, h), van het koninklijk besluit nr. 22 van 24 okto-
ber 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden
en gefailleerden om bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit
te oefenen, vervangen bij de wet van 4 december 1990, wordt
vervangen als volgt :

« h) overtreding van de verbodsbepalingen van artikel 40, §§ 1, 2 en
3, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de
financiële sector en de financiële diensten″.

Art. 130. § 1. Artikel 29ter, § 3, van het koninklijk besluit nr. 185 van
9 juli 1935 op de bankcontrole en het uitgifteregime voor titels en
effecten, ingevoegd bij de wet van 9 maart 1989, wordt vervangen door
de volgende bepaling :

« § 3. De personen die de door artikel 26 bedoelde kennisgeving
hebben verricht, kunnen beroep instellen tegen de weigering van de
Commissie voor het Bank- en Financiewezen. Tegen een goedkeurings-
beslissing is geen beroep mogelijk. »

§ 2. Titel III van hetzelfde koninklijk besluit, vervangen bij de wet van
4 december 1990, wordt opgeheven.

Art. 131. Het koninklijk besluit nr. 72 van 30 november 1939 tot
regeling van de beurzen voor de termijnhandel in goederen en waren,
van het beroep van de makelaars en tussenpersonen die zich met deze
termijnhandel inlaten en van het regime van de exceptie van spel wordt
opgeheven.

Art. 132. In artikel 2 van de besluitwet van 18 mei 1945 tot
oprichting van een Rentenfonds, gewijzigd bij de wetten van 19 juni 1959,
22 juli 1991 en 23 december 1994, worden de volgende wijzigingen
aangebracht :

1°in het eerste lid wordt 4° opgeheven;

2° in het vijfde lid vervallen de woorden ″en 4°″;

3° in het vijfde lid wordt de laatste zin vervangen door de volgende
zin :

« Bij de instellingen die onder zijn toezicht staan, kan het Fonds
bovendien ter plaatse inspecties verrichten of aan de hogervermelde
autoriteiten vragen om ter plaatse onderzoekingen in te stellen. » ;

4° tussen het vijfde en zesde lid wordt het volgende lid ingevoegd :

« In het raam van de opdrachten bedoeld in het eerste lid, 3°, kan het
Fonds ten aanzien van de instellingen die onder zijn toezicht staan, een
waarschuwing of een berisping uitspreken, en/of een administratieve
geldboete opleggen, en/of deze instellingen schorsen, voor het geheel
of een gedeelte van hun activiteiten op de markt, voor een periode van
maximum zes maanden, of uitsluiten, voor het geheel of een gedeelte
van hun activiteiten op de markt, wanneer zij de reglementering
overtreden waarop het Rentenfonds toeziet. De administratieve geld-
boete wordt ofwel eenmalig ofwel per kalenderdag opgelegd. In dit
laatste geval mag deze noch minder bedragen dan 2.500 euro, noch
meer dan 50.000 euro. In het totaal mogen de boeten opgelegd voor
hetzelfde feit of geheel van feiten 2.500.000 euro niet overschrijden. In
afwijking van wat voorafgaat, wanneer de inbreuk aan de overtreder
een vermogensvoordeel heeft verschaft, mag de boete bovendien niet
minder bedragen dan het bedrag van dit vermogensvoordeel, noch
meer dan het tweevoud van dit bedrag of, in geval van recidive, het
drievoud van dit bedrag.De boeten worden ten voordele van de
Schatkist geı̈nd door de administratie van het Kadaster, de Registratie
en de Domeinen. » .

Art. 133. § 1. Artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 62 van
10 november 1967 ter bevordering van de omloop van effecten,
gewijzigd bij de wetten van 7 april 1995 en 10 maart 1999, wordt
vervangen door de volgende bepaling :

« Voor de toepassing van dit besluit, en onverminderd artikel 23 van
de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële
sector en de financiële diensten, wordt verstaan onder :

1° ″vereffeningsinstelling″ : de instelling of instellingen die door de
Koning erkend zijn als centrale depositaris voor financiële instrumen-
ten, zoals gedefinieerd in artikel 1bis, en de NBB;

2° ″aangesloten leden″ : de instellingen die krachtens de regels die
van toepassing zijn op het vereffeningssysteem van de vereffeningsin-
stelling, gemachtigd zijn effectenrekeningen bij deze laatste aan te
houden. »

CHAPITRE VIII. — Dispositions modificatives, abrogatoires et diverses

Art. 129. L’article 1er, h), de l’arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934
relatif à l’interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis
d’exercer certaines fonctions, professions ou activités, remplacé par la
loi du 4 décembre 1990, est remplacé par le texte suivant :

« h) contravention aux interdictions prévues à l’article 40, §§ 1er, 2 et
3, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier
et aux services financiers″.

Art. 130. § 1er. L’article 29ter, § 3, de l’arrêté royal n° 185 du
9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de
titres et valeurs, inséré par la loi du 9 mars 1989, est remplacé par la
disposition suivante :

« § 3. Les personnes qui ont donné l’avis prévu à l’article 26 peuvent
introduire un recours contre les refus de la Commission bancaire et
financière. Les décisions d’approbation ne sont pas susceptibles de
recours. »

§ 2. Le titre III du même arrêté royal, remplacé par la loi du
4 décembre 1990, est abrogé.

Art. 131. L’arrêté royal n° 72 du 30 novembre 1939 réglementant les
bourses et les marchés à terme sur marchandises et denrées, la
profession des courtiers et intermédiaires s’occupant de ces marchés et
le régime de l’exception de jeu est abrogé.

Art. 132. A l’article 2 de l’arrêté-loi du 18 mai 1945 portant création
d’un Fonds des Rentes, modifié par les lois des 19 juin 1959,
22 juillet 1991 et 23 décembre 1994, sont apportées les modifications
suivantes :

1° à l’alinéa 1er, le 4° est abrogé;

2° à l’alinéa 5, les mots ″et 4°″ sont supprimés;

3° à l’alinéa 5, la dernière phrase est remplacée par la phrase
suivante :

« Le Fonds peut en outre procéder à des inspections sur place auprès
des établissements soumis à son contrôle ou demander aux autorités
dont question ci-dessus de procéder à des enquêtes sur place. » ;

4° l’alinéa suivant est inséré entre les alinéas 5 et 6 :

« Dans le cadre des missions visées à l’alinéa 1er, 3°, le Fonds peut
prononcer un avertissement ou un blâme, et/ou imposer une amende
administrative vis-à-vis des établissements soumis à son contrôle,
et/ou les suspendre, pour tout ou partie de leurs activités sur le
marché, pour une période qui ne peut excéder six mois ou les exclure,
pour tout ou partie de leurs activités sur le marché, lorsqu’ils
enfreignent la réglementation que le Fonds a pour mission de surveiller.
L’amende administrative infligée est unique ou est exprimée par jour
calendrier. Dans ce dernier cas, celle-ci ne peut être inférieure à
2.500 euros ni supérieure à 50.000 euros. Au total, pour le même fait ou
ensemble de faits, les amendes ne peuvent être supérieures à
2.500.000 euros. Par exception à ce qui précède, lorsque l’infraction a
procuré au contrevenant un avantage patrimonial, l’amende ne peut en
outre être inférieure au montant de cet avantage patrimonial, ni
supérieure au double de ce montant ou en cas de récidive, au triple de
ce montant. Les amendes sont recouvrées au profit du Trésor par
l’administration du Cadastre, de l’Enregistrement et des Domaines. » .

Art. 133. § 1er. L’article 1er de l’arrêté royal n° 62 du 10 novem-
bre 1967 favorisant la circulation des valeurs mobilières, modifié par les
lois du 7 avril 1995 et du 10 mars 1999, est remplacé par la disposition
suivante :

« Pour l’application du présent arrêté, et sans préjudice de l’article 23
de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et
aux services financiers, il y a lieu d’entendre par :

1° ″organisme de liquidation″ : le ou les organismes agréés par le Roi
en qualité de dépositaire central d’instruments financiers, tels que
définis à l’article 1erbis, et la BNB;

2° ″affiliés″ : les organismes autorisés en vertu des règles régissant le
système de liquidation de l’organisme de liquidation, à détenir des
comptes titres auprès de ce dernier. »
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§ 2. Artikel 1ter van hetzelfde besluit, ingevoegd bij de wet van
15 juli 1998, wordt hernummerd artikel 1bis en vervangen door de
volgende bepaling :

« Art. 1bis. De NBB, de centrale depositaris en zijn aangesloten leden
mogen onder het voordeel van de bepalingen van huidig besluit alle
financiële instrumenten bedoeld in artikel 2, 1°, van voornoemde wet
van 2 augustus 2002 in deposito ontvangen, ongeacht of het gaat over
gematerialiseerde of gedematerialiseerde effecten, effecten aan toonder,
aan order of op naam, welke ook de vorm weze waaronder deze
effecten volgens de op hen toepasbare wet worden uitgegeven.

De bepalingen van dit besluit, uitgezonderd artikel 9bis, tweede tot
vierde lid, zijn echter niet van toepassing op :

1° de gedematerialiseerde effecten bedoeld in de wet van 2 januari 1991
betreffende de markt van de effecten van de overheidsschuld en het
monetair beleidsinstrumentarium;

2° de thesauriebewijzen en de depositobewijzen uitgegeven in de
vorm van gedematerialiseerde effecten bedoeld in de wet van 22 juli 1991
betreffende de thesauriebewijzen en de depositobewijzen;

3° de gedematerialiseerde effecten bedoeld in het Wetboek van
vennootschappen.

In de volgende bepalingen van dit besluit, moet men onder de term
″financiële instrumenten″ de effecten begrijpen, zoals bepaald in het
eerste en tweede lid, die op een vervangbare basis overeenkomstig dit
besluit bij de vereffeningsinstelling of de aangesloten leden ervan
worden gedeponeerd, met inbegrip van het recht van medeeigendom,
van onlichamelijke aard, dat door zulk deposito in vervangbaarheid in
hoofde van de gezamenlijke deponenten wordt gevestigd op de
universaliteit van effecten van dezelfde aard die bij de vereffenings-
instelling of de aangesloten leden ervan zijn gedeponeerd. »

§ 3. Het tweede en het derde lid van artikel 2 van hetzelfde besluit,
gewijzigd bij de wetten van 7 april 1995 en 15 juli 1998, worden
opgeheven.

§ 4. In artikel 5 van hetzelfde koninklijk besluit, vervangen bij de wet
van 7 april 1995 en gewijzigd bij de wet van 15 juli 1998, worden de
volgende wijzigingen aangebracht :

1° § 1 wordt aangevuld met het volgende lid :

« De pandgever wordt geacht eigenaar te zijn van de in pand
gegeven financiële instrumenten. De geldigheid van het pand wordt
door de afwezigheid van eigendomsrecht van de pandgever op de in
pand gegeven financiële instrumenten niet aangetast, onverminderd de
aansprakelijkheid van de pandgever ten overstaan van de werkelijke
eigenaar van de in pand gegeven financiële instrumenten. Indien de
pandgever de pandnemer voorafgaandelijk en schriftelijk heeft verwit-
tigd dat hij niet de eigenaar is van de in pand gegeven financiële
instrumenten, dan is de geldigheid van het pand onderworpen aan de
machtiging van de eigenaar voor de in pandgeving van deze financiële
instrumenten. » ;

2° § 2 wordt vervangen als volgt :

« § 2. Onverminderd andere door de wet bepaalde middelen van
tegeldemaking en behoudens andersluidend beding tussen de partijen,
is de pandhoudende schuldeiser bij gebreke van betaling gerechtigd
om, niettegenstaande faillissement, gerechtelijk akkoord of andere
samenloop tussen schuldeisers van de schuldenaar, het pand op de aan
huidig besluit onderworpen financiële instrumenten te verzilveren
door deze financiële instrumenten binnen de kortst mogelijke termijnen
te gelde te maken. De opbrengst van de tegeldemaking van deze
financiële instrumenten wordt verrekend met de schuldvordering van
de pandhoudende schuldeiser in hoofdsom, interesten en kosten. Het
eventuele saldo komt de pandgevende schuldenaar toe. »

§ 5. In artikel 7 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de wet van
15 juli 1998, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in het tweede lid worden de woorden ″of bij een aangesloten lid″
toegevoegd na de woorden ″bij de vereffeningsinstelling″;

2° in het derde lid worden de woorden ″of het aangesloten lid″
toegevoegd na de woorden ″de vereffeningsinstelling″ zowel in de
eerste zin als in de tweede zin.

§ 6. In het eerste lid van artikel 9bis van hetzelfde besluit, ingevoegd
bij de wet van 15 juli 1998, worden de woorden ″hun onlichamelijke
zakelijke rechten″ vervangen door de woorden ″hun rechten van
medeeigendom bedoeld in artikel 1bis″.

§ 2. L’article 1erter du même arrêté, inséré par la loi du 15 juillet 1998,
est renuméroté article 1er bis et est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 1erbis. La BNB, le dépositaire central et ses affiliés peuvent
recevoir en dépôt sous le bénéfice des dispositions du présent arrêté
tous instruments financiers visés à l’article 2, 1°, de la loi précitée du
2 août 2002, qu’il s’agisse de titres matérialisés ou dématérialisés, au
porteur, à ordre ou nominatifs, quelle que soit la forme sous laquelle ces
titres sont émis selon le droit qui les régit.

Les dispositions du présent arrêté, sauf l’article 9bis, alinéas 2 à 4, ne
s’appliquent toutefois pas :

1° aux titres dématérialisés visés par la loi du 2 janvier 1991 relative
au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la
politique monétaire;

2° aux billets de trésorerie et certificats de dépôt, émis sous forme
dématérialisée, visés par la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de
trésorerie et aux certificats de dépôt;

3° aux titres dématérialisés visés par le Code des sociétés.

Dans la suite du présent arrêté, le terme ″instruments financiers″
comprend les titres, tels que définis aux alinéas 1er et 2, déposés sur une
base fongible conformément au présent arrêté auprès de l’organisme de
liquidation ou des affiliés de celui-ci, en ce compris le droit de
copropriété, de nature incorporelle, que ce dépôt en fongibilité confère
à l’ensemble des déposants sur l’universalité de titres de même espèce
déposés auprès de l’organisme de liquidation ou des affiliés de
celui-ci. »

§ 3. Les alinéas 2 et 3 de l’article 2 du même arrêté, modifié par les lois
des 7 avril 1995 et 15 juillet 1998, sont abrogés.

§ 4. A l’article 5 du même arrêté, remplacé par la loi du 7 avril 1995
et modifié par la loi du 15 juillet 1998, sont apportées les modifications
suivantes :

1° le § 1er est complété par l’alinéa suivant :

« Le constituant du gage est présumé être propriétaire des instru-
ments financiers donnés en gage. La validité du gage n’est pas affectée
par l’absence de droit de propriété du constituant du gage sur les
instruments financiers remis en gage, sans préjudice de la responsabi-
lité du constituant du gage à l’égard du véritable propriétaire des
instruments financiers remis en gage. Si le constituant du gage a averti
le créancier gagiste, au préalable et par écrit, qu’il n’est pas le
propriétaire des instruments financiers donnés en gage, la validité du
gage est subordonnée à l’autorisation du propriétaire de ces instru-
ments financiers de les donner en gage. » ;

2° le § 2 est remplacé par da disposition suivante :

« § 2. Sans préjudice d’autres modes de réalisation prévus par la loi
et sauf stipulation contraire des parties, le créancier gagiste est, en cas
de défaut de paiement, en droit, nonobstant la faillite, le concordat ou
toute autre situation de concours entre créanciers du débiteur, de
réaliser le gage constitué sur des instruments financiers soumis au
présent arrêté en réalisant les instruments financiers dans les plus brefs
délais possibles. Le produit de la réalisation de ces instruments
financiers est imputé sur la créance en principal, intérêts et frais, du
créancier gagiste. Le solde éventuel revient au débiteur gagiste. »

§ 5. A l’article 7 du même arrêté, modifié par la loi du 15 juillet 1998,
sont apportées les modifications suivantes :

1° à l’alinéa 2, les mots ″ou à un affilié″ sont ajoutés après les mots ″à
l’organisme de liquidation″;

2° à l’alinéa 3, les mots ″ou l’affilié″ sont ajoutés après les mots
″l’organisme de liquidation″ tant à la première phrase qu’à la seconde
phrase.

§ 6. A l’alinéa 1er de l’article 9bis du même arrêté, inséré par la loi du
15 juillet 1998, les mots ″droits réels, de nature incorporelle,″ sont
remplacés par les mots ″droits de copropriété visé à l’article 1erbis″.
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§ 7. In artikel 10 van hetzelfde besluit, vervangen bij de wet van
7 april 1995 en gewijzigd bij de wet van 15 juli 1998, worden de
volgende wijzigingen aangebracht :

1° in het eerste lid worden de woorden ″hun onlichamelijke zakelijke
rechten″ vervangen door de woorden ″hun rechten van medeeigendom
bedoeld in artikel 1bis″;

2° het vijfde lid wordt vervangen als volgt :

« Wanneer een tussenpersoon voor andermans rekening financiële
instrumenten heeft laten inschrijven op zijn naam of op naam van een
derde persoon, mag de eigenaar voor wiens rekening deze inschrijving
is genomen, een vordering tot teruggave slechts instellen tegen de
tussenpersoon of de derde in wiens naam de vervangbare financiële
instrumenten zijn ingeschreven, behalve in geval van faillissement,
gerechtelijk akkoord of elke andere situatie van samenloop tussen de
schuldeisers van deze tussenpersoon of derde. In dit geval kan de
vordering tot teruggave rechtstreeks door de eigenaar worden uitgeoe-
fend tegen het aangesloten lid of de vereffeningsinstelling op het tegoed
dat op naam van de tussenpersoon of de derde aangewezen als titularis
van de rekening is ingeschreven. Deze vordering tot teruggave wordt
uitgeoefend volgens de in de vorige leden bepaalde regels. »

§ 8. Artikel 10bis, eerste lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij de
wet van 7 april 1995 en gewijzigd bij de wet van 15 juli 1998, wordt
aangevuld als volgt :

« De aldus betaalde sommen zijn niet vatbaar voor beslag door de
schuldeisers van de vereffeningsinstelling. »

§ 9. Bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad kan de
Koning, op advies van de CBF, de bepalingen van hetzelfde besluit
coördineren met de bepalingen die daarin uitdrukkelijk of stilzwijgend
wijzigingen hebben aangebracht tot het tijdstip van de coördinatie.

Te dien einde kan Hij inzonderheid :

1° de te coördineren bepalingen anders inrichten, inzonderheid
opnieuw ordenen en vernummeren;

2° de verwijzingen in de te coördineren bepalingen dienovereenkom-
stig vernummeren;

3° de te coördineren bepalingen met het oog op onderlinge overeen-
stemming en eenheid van terminologie herschrijven, zonder te raken
aan de erin neergelegde beginselen.

De coördinatie krijgt het opschrift bepaald door de Koning.

Art. 134. Het koninklijk besluit nr. 64 van 10 november 1967 tot
regeling van het statuut van de portefeuillemaatschappijen wordt
opgeheven.

Art. 135. § 1. Artikel 2, § 6, van de wet van 9 juli 1975 betreffende de
controle der verzekeringsondernemingen, ingevoegd bij het koninklijk
besluit van 12 augustus 1994 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten
van 6 mei 1997 en 14 maart 2001, wordt aangevuld als volgt :

« 13° ″de Controledienst voor de Verzekeringen″, de openbare
instelling, bedoeld in artikel 80 van de wet van 2 augustus 2002
betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële
diensten″.

§ 2. In artikel 3, § 1, van dezelfde wet,vervangen bij het koninklijk
besluit van 8 januari 1993 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van
12 augustus 1994, worden de woorden ″door de Koning″ vervangen
door de woorden ″door de Controledienst voor de Verzekeringen″.

§ 3. Artikel 4, achtste lid, van dezelfde wet, vervangen bij het
koninklijk besluit van 22 februari 1991, wordt vervangen als volgt;

« De beslissingen tot verlening van de toelating worden bij uittreksel
in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. »

§ 4. Artikel 5, eerste lid, van dezelfde wet wordt vervangen als volgt :

« Elke aanvraag om toelating wordt overeenkomstig de door de
Koning vastgestelde vormen en voorwaarden gericht aan de Controle-
dienst voor de Verzekeringen. »

§ 5. De artikelen 21bis tot 21septies en 21nonies van dezelfde wet,
ingevoegd bij het koninklijk besluit van 12 augustus 1994, worden
opgeheven.

§ 7. A l’article 10 du même arrêté, remplacé par la loi du 7 avril 1995
et modifié par la loi du 15 juillet 1998, sont apportées les modifications
suivantes :

1° à l’alinéa 1er, les mots ″droits réels, de nature incorporelle,″ sont
remplacés par les mots ″droits de copropriété visés à l’article 1erbis″;

2° l’alinéa 5 est remplacé par la disposition suivante :

« Lorsqu’un intermédiaire a fait inscrire pour le compte d’autrui des
instruments financiers à son nom ou à celui d’une tierce personne, le
propriétaire pour le compte duquel cette inscription a été prise ne peut
exercer d’action en revendication qu’auprès de l’intermédiaire ou du
tiers au nom duquel les instruments financiers fongibles ont été inscrits,
sauf en cas de faillite, de concordat judiciaire ou de toute autre situation
de concours entre les créanciers de cet intermédiaire ou ce tiers. Dans ce
cas, l’action en revendication peut être exercée directement par le
propriétaire auprès de l’affilié ou de l’organisme de liquidation sur
l’avoir inscrit au nom de l’intermédiaire ou de la tierce personne
désignée comme titulaire du compte. Cette revendication s’exerce
suivant les règles définies aux alinéas précédents. »

§ 8. L’article 10bis, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par la loi du
7 avril 1995 et modifié par la loi du 15 juillet 1998, est complété comme
suit :

« Les sommes ainsi payées sont insaisissables par les créanciers de
l’organisme de liquidation. »

§ 9. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi peut, sur avis
de la CBF, coordonner les dispositions du même arrêté et les
dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées
au moment où la coordination sera établie.

A cette fin, Il peut notamment :

1° modifier l’ordre, la numérotation et, en général, la présentation des
dispositions à coordonner;

2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions
à coordonner en vue de les mettre en concordance avec la nouvelle
numérotation;

3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue
d’assurer leur concordance et d’en unifier la terminologie sans qu’il
puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.

Les coordinations porteront l’intitulé déterminé par le Roi.

Art. 134. L’arrêté royal n° 64 du 10 novembre 1967 organisant le
statut des sociétés à portefeuille est abrogé.

Art. 135. § 1er. L’article 2, § 6, de la loi du 9 juillet 1975 relative au
contrôle des entreprises d’assurances, inséré par l’arrêté royal du
12 août 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 6 mai 1997 et
14 mars 2001, est complété comme suit :

« 13° ″l’Office de Contrôle des Assurances″, l’établissement public
visé à l’article 80 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du
secteur financier et aux services financiers″.

§ 2. A l’article 3, § 1er, de la même loi, remplacé par l’arrêté royal du
8 janvier 1993 et modifié par l’arrêté royal du 12 août 1994, les mots ″par
le Roi″ sont remplacés par les mots ″par l’Office de Contrôle des
Assurances″.

§ 3. L’article 4, alinéa 8, de la même loi, remplacé par l’arrêté royal du
22 février 1991, est remplacé par la disposition suivante :

« Les décisions portant octroi de l’agrément sont publiées par extrait
au Moniteur belge. »

§ 4. L’article 5, alinéa 1er, de la même loi, est remplacé par la
disposition suivante :

« Toute requête aux fins d’agrément est adressée dans les formes et
conditions fixées par le Roi à l’Office de Contrôle des Assurances. »

§ 5. Les articles 21bis à 21septies et 21nonies de la même loi, insérés par
l’arrêté royal du 12 août 1994, sont abrogés.
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§ 6. De artikelen 29 tot 35 en 37 van dezelfde wet worden opgeheven.

§ 7. Artikel 42, derde en vierde lid, van dezelfde wet worden
vervangen als volgt :

« De Controledienst voor de Verzekeringen stelt de afstand vast en
bepaalt de effectieve datum ervan.

De afstand wordt in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. »

§ 8. In artikel 43, § 1, 1°, en § 2, 1° en 2°, van dezelfde wet worden de
woorden ″bij een met redenen omkleed koninklijk besluit, op voorstel
van de Controledienst voor de Verzekeringen″ telkens vervangen door
de woorden ″door een met redenen omklede beslissing van de
Controledienst voor de Verzekeringen″.

§ 9. Artikel 43, § 3, eerste lid, van dezelfde wet wordt vervangen als
volgt :

« Elke beslissing tot intrekking van de toelating wordt ter kennis van
de onderneming gebracht en bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad
bekendgemaakt. »

§ 10. Artikel 82, § 1, derde lid, van dezelfde wet, vervangen bij de wet
van 19 juli 1991 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 12 augus-
tus 1994, wordt vervangen als volgt :

« Onverminderd het recht om te dagvaarden voor de bevoegde
rechter, kan de invordering van de administratieve boeten gebeuren bij
dwangmaatregel door toedoen van de administratie van het Kadaster,
de Registratie en de Domeinen en overeenkomstig de procedure
geregeld door het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierech-
ten. » .

§ 11. In artikel 83 van dezelfde wet, vervangen bij het koninklijk
besluit van 12 augustus 1994, worden de woorden ″de lasthebbers van
een verzekeringsonderneming″ vervangen door de woorden ″de last-
hebbers van een onderneming″.

Art. 136. § 1. In artikel 1 van de wet van 2 maart 1989 op de
openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze geno-
teerde vennootschappen en tot reglementering van openbare over-
nameaanbiedingen, gewijzigd bij de wet van 18 juli 1991, worden de
volgende wijzigingen aangebracht :

1° § 2 wordt vervangen als volgt :

« § 2. Bedoeld worden de vennootschappen naar Belgisch recht
waarvan alle of een deel van de stemrechtverlenende effecten zijn
toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt in de
zin van artikel 2, 3°, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het
toezicht op de financiële sector en de financiële diensten″;

2° in § 5, worden de woorden ″tot de officiële notering aan een
effectenbeurs in een Lidstaat van de Europese Economische Gemeen-
schap″ vervangen door de woorden ″tot de verhandeling op een
gereglementeerde markt bedoeld in § 2″.

§ 2. In artikel 15, § 3, van dezelfde wet worden de woorden ″De
Commissie voor het Bank- en Financiewezen wordt belast″ vervangen
door de woorden ″Alleen de Commissie voor het Bank- en Financie-
wezen is belast″.

§ 3. Artikel 16 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt :

« Art. 16. § 1. De Commissie voor het Bank- en Financiewezen kan
alle maatregelen nemen en aanmaningen geven om de correcte
toepassing te waarborgen van de krachtens artikel 15, §§ 1 en 2,
genomen besluiten.

Zij kan inzonderheid :

1° wanneer zij een verrichting, praktijk of nalatigheid vaststelt die
strijdig is met de bepalingen voorgeschreven op grond van artikel 15,
iedere daarvoor verantwoordelijke persoon aanmanen zich te schikken
naar deze bepalingen, een einde te maken aan de vastgestelde
onregelmatigheid of de uitwerking ervan ongedaan te maken;

2° de daarvoor verantwoordelijke persoon verbod opleggen om
gebruik te maken van de rechten of voordelen die hij uit deze
onregelmatigheid kan halen.

§ 2. Deze beslissing wordt door de Commissie voor het Bank- en
Financiewezen op de meest geschikte wijze ter kennis gebracht van de
verantwoordelijke persoon.

Iedere met toepassing van deze bepaling genomen beslissing is
uitvoerbaar zodra zij ter kennis is gebracht.

§ 3. De Commissie voor het Bank- en Financiewezen kan haar
beslissing openbaar maken.

§ 6. Les articles 29 à 35 et 37 de la même loi sont abrogés.

§ 7. L’article 42, alinéas 3 et 4, de la même loi, sont remplacés par les
dispositions suivantes :

« L’Office de Contrôle des Assurances constate la renonciation et fixe
la date de ses effets.

La renonciation est publiée au Moniteur belge. »

§ 8. A l’article 43, § 1er, 1°, et § 2, 1° et 2°, de la même loi, les mots ″par
arrêté royal motivé, sur proposition de l’Office de Contrôle des
Assurances″ sont chaque fois remplacés par les mots ″par décision
motivée de l’Office de Contrôle des Assurances″.

§ 9. L’article 43, § 3, alinéa 1er,, de la même loi est remplacé par la
disposition suivante :

« Toute décision portant révocation de l’agrément est notifiée à
l’entreprise et publiée par extrait au Moniteur belge. »

§ 10. L’article 82, § 1er, alinéa 3, de la même loi, remplacé par la loi du
19 juillet 1991 et modifié par l’arrêté royal du 12 août 1994, est remplacé
par la disposition suivante :

« Sans préjudice du droit de citer devant le juge compétent, le
recouvrement des amendes administratives peut avoir lieu par voie de
contrainte à la diligence de l’administration du Cadastre, de l’Enregis-
trement et des Domaines et selon la procédure organisée par le Code
des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe. » .

§ 11. Dans l’article 83 de la même loi, remplacé par l’arrêté royal du
12 août 1994, les mots ″les mandataires d’une entreprise d’assurances″
sont remplacés par les mots ″les mandataires d’une entreprise″.

Art. 136. § 1er. A l’article 1er de la loi du 2 mars 1989 relative à la
publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en
bourse et réglementant les offres publiques d’acquisition, modifié par la
loi du 18 juillet 1991, sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

« § 2. Sont visées les sociétés de droit belge dont les titres conférant
le droit de vote sont en tout ou en partie admis aux négociations sur un
marché réglementé au sens de l’article 2, 3°, de la loi du 2 août 2002
relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers″;

2° au § 5, les mots ″à la cote officielle d’une bourse de valeurs située
dans un État membre de la Communauté économique européenne″
sont remplacés par les mots ″aux négociations sur un marché régle-
mentévisé au § 2″.

§ 2. A l’article 15, § 3, de la même loi, le mot ″seule″ est inséré entre
les mots ″est″ et ″chargée″.

§ 3. L’article 16 de la même loi est remplacé par la disposition
suivante :

« Art. 16. § 1er. La Commission bancaire et financière peut prendre
toute mesure et adresser toute injonction de nature à assurer la correcte
application des arrêtés pris en vertu de l’article 15, §§ 1er et 2.

Elle peut notamment :

1° lorsqu’elle constate une opération, une pratique ou une omission
contraire aux dispositions prévues en vertu de l’article 15, enjoindre à
toute personne qui en est responsable de se conformer à ces disposi-
tions, de mettre fin à l’irrégularité constatée ou d’en supprimer les
effets;

2° interdire à la personne qui en est responsable de faire usage des
droits ou de bénéficier des avantages qu’elle peut retirer de l’irrégula-
rité.

§ 2. La Commission bancaire et financière notifie sa décision de la
manière la plus appropriée à la personne responsable.

Toute décision prise en exécution de la présente disposition est
exécutoire dès qu’elle a été notifiée.

§ 3. La Commission bancaire et financière peut rendre sa décision
publique.
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§ 4. De Commissie voor het Bank- en Financiewezen kan aan
eenieder die bij het verstrijken van de termijn vastgelegd door de
Commissie voor het Bank- en Financiewezen, in gebreke blijft zich te
voegen naar het gebod dat hem werd gegeven overeenkomstig § 1, een
dwangsom opleggen die, per kalenderdag niet meer mag bedragen dan
50.000 euro noch, per inbreuk, meer dan 2.500.000 euro. Bovendien kan
de Commissie voor het Bank- en Financiewezen, onverminderd andere
maatregelen genomen in uitvoering van de wet, wanneer zij een
inbreuk vaststelt op de bepalingen vastgesteld krachtens artikel 15, §§ 1
en 2, een administratieve boete opleggen aan de verantwoordelijke
persoon, die niet minder mag bedragen dan 2.500 euro noch, voor
hetzelfde feit of voor hetzelfde geheel van feiten, meer mag bedragen
dan 2.500.000 euro. De boete of de dwangsom wordt ingevorderd ten
bate van de Schatkist door de administratie van het Kadaster, de
Registratie en de Domeinen. » .

§ 4. Artikel 17 van dezelfde wet wordt opgeheven.

§ 5. In artikel 18, eerste lid, van dezelfde wet vervallen de woorden
″of van artikel 17″.

Art. 137. § 1. Worden opgeheven in de wet van 4 december 1990 op
de financiële transacties en de financiële markten :

1° artikel 34, gewijzigd bij de wet van 14 mei 1992;

2° § 2 van artikel 121, waarvan § 1 het enige lid wordt;

3° het vierde lid van artikel 138;

4° § 2 van artikel 139, waarvan § 1 het enige lid wordt;

5° het tweede lid van artikel 141, § 2;

6° het tweede lid van artikel 141, § 3;

7° de artikelen 142ter tot 142nonies, ingevoegd bij de wet van
9 maart 1999;

8° de artikelen 181 tot 185;

9° artikel 186, vervangen bij de wet van 30 januari 1996;

10° artikel 187, gewijzigd bij de wet van 10 maart 1999;

11° artikel 188, vervangen bij de wet van 10 maart 1999;

12° artikel 189;

13° artikel 190, gewijzigd bij de wet van 10 maart 1999;

14° artikel 191, gewijzigd bij de wet van 30 oktober 1998.

§ 2. In artikel 134 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen
aangebracht :

1° § 2 wordt opgeheven zodat § 1 de enige paragraaf wordt;

2° in het derde lid van de aldus gewijzigde tekst worden de woorden
″het in § 2 bedoelde″ vervangen door de woorden ″tegen deze
beslissing″.

§ 3. Artikel 225, § 1, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van
6 april 1995, wordt aangevuld als volgt :

« 11° de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke
deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot
reglementering van de openbare overnameaanbiedingen;

12° artikel 26 van de wet van 9 maart 1999 tot omzetting van de
richtlijn 95/26/EG van het Europees Parlement en de Raad van
29 juni 1995 over de financiële instellingen;

13° de wet van 28 april 1999 houdende omzetting van richtlijn
98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de
vereffening van betalingen en effectentransacties in betalings- en
vereffeningssystemen;

14° de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de
financiële sector en de financiële diensten″.

Art. 138. In artikel 4, eerste lid, van de wet van 2 januari 1991
betreffende de markt van effecten van de overheidsschuld en het
monetair beleidsinstrumentarium, worden de woorden ″die zij voor
rekening van beleggers en die zij voor eigen rekening in bezit hebben,
op afzonderlijke rekeningen aanhouden″ vervangen door de woorden
″die zij voor rekening van beleggers of voor eigen rekening in bezit
hebben, op rekeningen aanhouden″.

Art. 139. § 1. Worden opgeheven in de wet van 22 maart 1993 op het
statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen :

1° artikel 12;

2° het vijfde lid van artikel 34;

3° het zevende en laatste lid van artikel 49, § 2;

4° het tweede lid van artikel 56;

5° het tweede, derde en vierde lid van artikel 57, § 2;

§ 4. A toute personne qui, à l’expiration du délai fixé par la
Commission bancaire et financière, reste en défaut de se conformer à
l’injonction qui lui a été adressée conformément au § 1er, la Commission
bancaire et financière peut infliger une astreinte qui ne peut être, par
jour calendrier, supérieure à 50.000 euros, ni, par infraction, supérieure
à 2.500.000 euros. De plus, sans préjudice d’autres mesures prises en
exécution de la loi, la Commission bancaire et financière peut,
lorsqu’elle constate une infraction aux dispositions des arrêtés pris en
vertu de l’article 15, §§ 1er et 2, infliger à la personne responsable une
amende administrative, qui ne peut être inférieure à 2.500 euros ni
supérieure, pour le même fait ou le même ensemble de faits, à
2.500.000 euros. L’amende ou l’astreinte est recouvrée au profit du
Trésor par l’administration du Cadastre, de l’Enregistrement et des
Domaines. » .

§ 4. L’article 17 de la même loi est abrogé.

§ 5. A l’article 18, alinéa 1er, de la même loi, les mots ″ou de
l’article 17″ sont supprimés.

Art. 137. § 1er. Sont abrogés dans la loi du 4 décembre 1990 relative
aux opérations financières et aux marchés financiers :

1° l’article 34, modifié par la loi du 14 mai 1992;

2° le § 2 de l’article 121, dont le § 1er devient l’alinéa unique;

3° l’alinéa 4 de l’article 138;

4° le § 2 de l’article 139, dont le § 1er devient l’alinéa unique;

5° l’alinéa 2 de l’article 141, § 2;

6° l’alinéa 2 de l’article 141, § 3;

7° les articles 142ter à 142nonies, insérés par la loi du 9 mars 1999;

8° les articles 181 à 185;

9° l’article 186, remplacé par la loi du 30 janvier 1996;

10° l’article 187, modifié par la loi du 10 mars 1999;

11° l’article 188, remplacé par la loi du 10 mars 1999;

12° l’article 189;

13° l’article 190, modifié par la loi du 10 mars 1999;

14° l’article 191, modifié par la loi du 30 octobre 1998.

§ 2. A l’article 134 de la même loi sont apportées les modifications
suivantes :

1° le § 2 est abrogé, de sorte que le § 1er devient le paragraphe unique;

2° à l’alinéa 3 du texte ainsi modifié, les mots ″prévu au § 2″ sont
remplacés par les mots ″contre cette décision″.

§ 3. L’article 225, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du
6 avril 1995, est complété comme suit :

« 11° la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations
importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres
publiques d’acquisition;

12° l’article 26 de la loi du 9 mars 1999 tendant à assurer la
transposition de la directive 95/26/CE du Parlement européen et du
Conseil du 29 juin 1995 relative aux institutions financières;

13° la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la directive 98/26/CE
du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les
systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres;

14° la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier
et aux services financiers″.

Art. 138. Dans l’article 4, alinéa 1er, de la loi du 2 janvier 1991
relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de
la politique monétaire les mots ″détenus, d’une part pour compte
d’investisseurs, d’autre part pour compte propre, sur des comptes
séparés″ sont remplacés par les mots ″détenus pour compte d’investis-
seurs ou pour compte propre sur des comptes″.

Art. 139. § 1er. Sont abrogés dans la loi du 22 mars 1993 relative au
statut et au contrôle des établissements de crédit :

1° l’article 12;

2° l’alinéa 5 de l’article 34;

3° l’alinéa 7 et le dernier alinéa de l’article 49, § 2;

4° l’alinéa 2 de l’article 56;

5° les alinéas 2, 3 et 4 de l’article 57, § 2;
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6° artikel 95;

7° de artikelen 96 en 97, gewijzigd bij de wet van 9 maart 1999;

8° artikel 98;

9° artikel 99, vervangen bij de wet van 9 maart 1999 en gewijzigd bij
de wet van 26 april 1999;

10° de artikelen 100 et 101.

§ 2. In artikel 103 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen
aangebracht :

1° het derde lid wordt vervangen als volgt :

« Indien de instelling in gebreke blijft bij het verstrijken van de
termijn, kan de Commissie voor het Bank- en Financiewezen, na de
onderneming gehoord of tenminste opgeroepen te hebben, haar een
dwangsom opleggen van maximum 2.500.000 euro per overtreding of
maximum 50.000 euro per dag vertraging. »

2° het vierde lid wordt opgeheven;

3° aan de aldus gewijzigde tekst, die § 1 zal vormen, wordt een § 2
toegevoegd, luidende :

« § 2. Onverminderd andere maatregelen bepaald door deze wet en
onverminderd de maatregelen bepaald in andere wetten of reglemen-
ten, kan de Commissie voor het Bank- en Financiewezen, indien zij een
inbreuk vaststelt op de bepalingen van deze wet of op de maatregelen
genomen in uitvoering ervan, een administratieve boete opleggen aan
een kredietinstelling naar Belgisch of buitenlands recht en gevestigd in
België, die niet minder mag bedragen dan 2.500 euro noch meer dan
2.500.000 euro voor hetzelfde feit of voor hetzelfde geheel van feiten. »;

4° een § 3 wordt toegevoegd, luidende :

« § 3. De dwangsommen en boeten die met toepassing van de §§ 1 en
2 worden opgelegd, worden ingevorderd ten bate van de Schatkist door
de administratie van het Kadaster, de Registratie en de Domeinen″.

Art. 140. § 1. In het opschrift van de wet van 6 april 1995 inzake de
secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggings-
ondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs vervallen
de woorden ″de secundaire markten″.

§ 2. Artikel 1 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 10 maart 1999,
wordt vervangen als volgt :

« Artikel 1. Voor de toepassing van deze wet, hebben de termen
″financiële instrumenten″, ″gereglementeerde markt″ en ″Belgische
gereglementeerde markt″ de betekenis bepaald in artikel 2 van de wet
van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en
de financiële diensten. »

§ 3. Worden opgeheven in dezelfde wet :

1° boek I met uitzondering van artikel 1, gewijzigd bij deze wet;

2° artikel 52;

3° het vijfde lid van artikel 83;

4° het tweede, derde en vierde lid van artikel 104, § 2;

5° artikel 130;

6° de artikelen 140 tot 143;

7° artikel 144, vervangen bij de wet van 9 maart 1999;

8° artikel 145, gewijzigd bij de wet van 9 maart 1999;

9° artikel 146, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 decem-
ber 1995;

10° artikel 173.

§ 4. In dezelfde wet wordt een artikel 45bis ingevoegd, luidende :

« Art. 45bis. De Koning kan, op advies van de Commissie voor het
Bank- en Financiewezen, regels vaststellen met betrekking tot het
statuut van en het toezicht op de ondernemingen bedoeld in artikel 45,
10°″.

6° l’article 95;

7° les articles 96 et 97, modifiés par la loi du 9 mars 1999;

8° l’article 98;

9° l’article 99, remplacé par la loi du 9 mars 1999 et modifié par la loi
du 26 avril 1999;

10° les articles 100 et 101.

§ 2. A l’article 103 de la même loi sont apportées les modifications
suivantes :

1° l’alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :

« Si l’établissement reste en défaut à l’expiration du délai, la
Commission bancaire et financière peut, l’entreprise entendue ou à tout
le moins convoquée, lui infliger une astreinte à raison d’un montant
maximum de 2.500.000 euros par infraction ou de maximum 50.000 euros
par jour de retard. »

2° l’alinéa 4 est abrogé;

3° il est ajouté au texte ainsi modifié, qui formera le § 1er, un § 2,
rédigé comme suit :

« § 2. Sans préjudice d’autres mesures prévues par la présente loi et
sans préjudice des mesures prévues par d’autres lois ou d’autres
règlements, la Commission bancaire et financière peut, lorsqu’elle
constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou des
mesures prises en exécution de celle-ci, infliger à un établissement de
crédit de droit belge ou étranger établi en Belgique une amende
administrative qui ne peut être inférieure à 2.500 euros ni supérieure,
pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2.500.000 euros. »;

4° il est ajouté un § 3, rédigé comme suit :

« § 3. Les astreintes et amendes imposées en application des §§ 1er ou
2 sont recouvrées au profit du Trésor par l’administration du Cadastre,
de l’Enregistrement et des Domaines″.

Art. 140. § 1er. Dans l’intitulé de la loi du 6 avril 1995 relative aux
marchés secondaires, au statut des entreprises d’investissement et à
leur contrôle, aux intermédiaires financiers et conseillers en placements,
les mots ″aux marchés secondaires″ sont supprimés.

§ 2. L’article 1er de la même loi, modifié par la loi du 10 mars 1999, est
remplacé par la disposition suivante :

« Article 1er. Pour l’application de la présente loi, les termes
″instruments financiers″, ″marché réglementé″ et ″marché réglementé
belge″ ont les significations définies à l’article 2 de la loi du 2 août 2002
relative à la surveillance du secteur financier et aux services finan-
ciers. »

§ 3. Sont abrogés dans la même loi :

1° le livre premier à l’exception de l’article 1er, modifié par la présente
loi;

2° l’article 52;

3° l’alinéa 5 de l’article 83;

4° les alinéas 2, 3 et 4 de l’article 104, § 2;

5° l’article 130;

6° les articles 140 à 143;

7° l’article 144, remplacé par la loi du 9 mars 1999;

8° l’article 145, modifié par la loi du 9 mars 1999;

9° l’article 146, modifié par l’arrêté royal du 22 décembre 1995;

10° l’article 173.

§ 4. Un article 45bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

« Art. 45bis. Le Roi peut, sur avis de la Commission bancaire et
financière, établir des règles relatives au statut et au contrôle des
entreprises visées à l’article 45, 10°″.
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§ 5. In artikel 109 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen
aangebracht :

1° het tweede lid wordt vervangen als volgt :

« Indien de beleggingsonderneming in gebreke blijft bij het verstrij-
ken van de termijn kan de Commissie voor het Bank- en Financie-
wezen, na de onderneming gehoord of tenminste opgeroepen te
hebben, haar een dwangsom opleggen van maximum 2.500.000 euro
per overtreding of van maximum 50.000 euro per dag vertraging. » ;

2° het derde lid wordt opgeheven;

3° aan de aldus gewijzigde tekst, die § 1 zal vormen, wordt een § 2
toegevoegd, luidende :

« § 2. Onverminderd andere maatregelen bepaald door deze wet en
onverminderd de maatregelen bepaald in andere wetten of reglemen-
ten, kan de Commissie voor het Bank- en Financiewezen, indien zij een
inbreuk vaststelt op de bepalingen van deze wet of op de maatregelen
genomen in uitvoering ervan, een administratieve boete opleggen aan
een beleggingsonderneming naar Belgisch of buitenlands recht en
gevestigd in België, die niet minder mag bedragen dan 2.500 euro, noch
meer dan 2.500.000 euro voor hetzelfde feit of voor hetzelfde geheel van
feiten;″

4° een § 3 wordt toegevoegd, luidende :

« § 3. De dwangsommen en boeten die met toepassing van de §§ 1 en
2 worden opgelegd, worden ingevorderd ten bate van de schatkist door
de administratie van het Kadaster, de Registratie en de Domeinen. »

§ 6. Artikel 139, zesde lid, van dezelfde wet wordt vervangen als
volgt :

« De Koning regelt de procedure van registratie, alsook van schorsing
en herroeping van de registratie. »

§ 7. In artikel 148 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van
12 december 1996 en 10 augustus 1998, worden de volgende wijzigin-
gen aangebracht :

1° §§ 1 en 2 worden opgeheven;

2° in § 3 worden de woorden ″bemiddelaar als gedefinieerd in artikel
2″ vervangen door de woorden ″financiële tussenpersoon als gedefini-
eerd in artikel 2, 9°, van voornoemde wet van 2 augustus 2002″;

3° in § 4, wordt 10°bis, ingevoegd bij de wet van 12 december 1996,
opgeheven.

Art. 141. § 1. De woorden ″en, aanvullend, de bepalingen betref-
fende de naamloze vennootschappen″ in artikel 2, tweede lid, van de
wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de
Nationale Bank van België worden uitgelegd in die zin dat de
bepalingen betreffende de naamloze vennootschappen slechts van
toepassing zijn op de Nationale Bank van België :

1° voor de aangelegenheden die niet worden geregeld door de
bepalingen van titel VII van het derde deel van het Verdrag tot
oprichting van de Europese Gemeenschap en van het Protocol betref-
fende de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van
de Europese Centrale Bank, noch door voornoemde wet van
22 februari 1998 of de statuten van de Nationale Bank van België; en

2° voor zover zij niet strijdig zijn met de bepalingen bedoeld in 1°. »

§ 2. In dezelfde wet wordt een artikel 9bis ingevoegd, luidende :

« Art. 9bis. In het kader vastgesteld door artikel 105(2) van het
Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en door de
artikelen 30 en 31 van het Protocol betreffende de statuten van het
Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale
Bank, worden de officiële externe reserves van de Belgische Staat
aangehouden en beheerd door de Bank. Deze tegoeden vormen een
doelvermogen dat bestemd is voor de taken en verrichtingen die onder
dit hoofdstuk vallen, evenals voor de andere opdrachten van algemeen
belang die door de Staat aan de Bank zijn toevertrouwd. De Bank boekt
deze tegoeden en de betreffende opbrengsten en kosten in haar
rekeningen overeenkomstig de regels bedoeld in artikel 33. »

§ 3. In artikel 12 van dezelfde wet wordt vóór het huidig enig lid het
volgende lid toegevoegd :

« De Bank draagt bij tot de stabiliteit van het financiële stelsel. »

§ 5. A l’article 109 de la même loi sont apportées les modifications
suivantes :

1° l’alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :

« Si l’entreprise d’investissement reste en défaut à l’expiration du
délai, la Commission bancaire et financière peut, la société entendue ou
à tout le moins dûment convoquée, lui infliger une astreinte à raison
d’un montant maximum de 2.500.000 euros par infraction ou de
50.000 euros par jour de retard. » ;

2° l’alinéa 3 est abrogé;

3° il est ajouté au texte ainsi modifié qui formera le § 1er,, un § 2,
rédigé comme suit :

« § 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi et
sans préjudice des mesures définies par d’autres lois ou d’autres
règlements, la Commission bancaire et financière peut, lorsqu’elle
constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou aux
mesures prises en exécution de celles-ci, infliger à une entreprise
d’investissement belge ou étrangère établie en Belgique, une amende
administrative qui ne peut être inférieure à 5.000 euros, ni supérieure,
pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2.500.000 euros″;

4° il est ajouté un § 3 rédigé comme suit :

« § 3. Les astreintes et amendes imposées en application des §§ 1er ou
2 sont recouvrées au profit du Trésor par l’administration du Cadastre,
de l’Enregistrement et des Domaines. »

§ 6. L’article 139, alinéa 6, de la même loi est remplacé par la
disposition suivante :

« Le Roi règle la procédure d’enregistrement ainsi que celle de la
suspension et de la révocation de l’enregistrement. »

§ 7. A l’article 148 de la même loi, modifié par les lois du
12 décembre 1996 et du 10 août 1998, sont apportées les modifications
suivantes :

1° les §§ 1er et 2 sont abrogés;

2° au § 3 les mots ″visé à l’article 2″ sont remplacés par les mots
″financier visé à l’article 2, 9°, de la loi du 2 août 2002 précitée″;

3° au § 4, le 10°bis, inséré par la loi du 12 décembre 1996, est abrogé.

Art. 141. § 1er. Les mots ″et, à titre supplétif, par les dispositions sur
les sociétés anonymes″ dans l’article 2, alinéa 2, de la loi du
22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de
Belgique sont interprétés en ce sens que les dispositions sur les sociétés
anonymes ne s’appliquent à la Banque Nationale de Belgique que :

1° pour les matières qui ne sont réglées ni par les dispositions du titre
VII de la troisième partie du Traité instituant la Communauté
européenne et du Protocole sur les statuts du Système européen de
banques centrales et de la Banque centrale européenne, ni par la loi du
22 février 1998 précitée ou les statuts de la Banque Nationale de
Belgique; et

2° pour autant qu’elles n’entrent pas en conflit avec les dispositions
visées au 1°. »

§ 2. Un article 9bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

« Art. 9bis. Dans le cadre fixé par l’article 105(2) du Traité instituant
la Communauté européenne et les articles 30 et 31 du Protocole sur les
statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque
centrale européenne, la Banque détient et gère les réserves officielles de
change de l’Etat belge. Ces avoirs constituent un patrimoine affecté aux
missions et opérations relevant du présent chapitre et aux autres
missions d’intérêt public confiées par l’Etat à la Banque. La Banque
inscrit ces avoirs et les produits et charges y afférents dans ses comptes
selon les règles visées à l’article 33. »

§ 3. Dans l’article 12 de la même loi, l’alinéa suivant est inséré avant
l’alinéa unique actuel :

« La Banque contribue à la stabilité du système financier. »
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§ 4. In artikel 14, eerste lid, van dezelfde wet, worden de woorden ″en
door de Bank gecontroleerd zijn; de leiding ervan wordt verzekerd
door één of verscheidene leden van het Directiecomité″ vervangen door
de woorden ″waarin de Bank een significante deelneming bezit en één
of meer leden van haar Directiecomité deelnemen in de leiding. »

§ 5. In artikel 16 van dezelfde wet worden de woorden ″waarover de
Bank de exclusieve controle bezit,″ ingevoegd tussen de woorden
″bedoeld in artikel 14″ en ″zijn onderworpen″.

§ 6. Artikel 19 van dezelfde wet wordt aangevuld als volgt :

« 6. Overeenkomstig de artikelen 49, § 6, derde lid, en 85, § 6,
derde lid, van de wet van 2 augustus 2002. betreffende het toezicht op
de financiële sector en de financiële diensten, hebben, naargelang van
het geval, twee of drie leden van het directiecomité op persoonlijke titel
zitting in het directiecomité van de Commissie voor het Bank- en
Financiewezen, en één of twee leden in dat van de Controledienst voor
de Verzekeringen. » .

§ 7. Artikel 20 van dezelfde wet wordt aangevuld als volgt :

« 5. Drie regenten zetelen in persoonlijke hoedanigheid in de raad
van toezicht van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen en in
deze van de Controledienst voor de Verzekeringen. »

§ 8. In artikel 26 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen
aangebracht :

1° § 1 wordt aangevuld met het volgende lid :

« De Regentenraad stelt de voorwaarden vast met betrekking tot de
beëindiging van het mandaat. Hij mag, op advies van het Directieco-
mité, afwijken van het verbod dat is bepaald voor de periode na de
beëindiging van het mandaat, indien hij vaststelt dat de beoogde
activiteit geen significante invloed heeft op de onafhankelijkheid van
de betrokken persoon. » ;

2° het artikel wordt aangevuld met een § 3, luidende :

« § 3. De leden van het Directiecomité en de personeelsleden van de
Bank dienen de deontologische code na te leven, die wordt vastgesteld
door de Regentenraad op voorstel van het Directiecomité. De personen
belast met het toezicht op de naleving van deze code zijn gebonden
door het beroepsgeheim bepaald in artikel 458 van het Strafwetboek. »

§ 9. Artikel 31, tweede lid, van dezelfde wet wordt uitgelegd in die
zin dat het emissierecht waarvan daarin sprake is, het emissierecht
omvat dat de Bank mag uitoefenen krachtens artikel 106(1) van het
Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap.

§ 10. Artikel 33 van dezelfde wet, opgeheven bij de wet van
3 mei 1999, wordt hersteld in de volgende lezing :

« Art. 33. De rekeningen en, in voorkomend geval, de geconsoli-
deerde rekeningen van de Bank worden opgemaakt :

1° overeenkomstig deze wet en de bindende regels vastgesteld met
toepassing van artikel 26.4 van het Protocol betreffende de statuten van
het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale
Bank;

2° voor het overige overeenkomstig de regels vastgesteld door de
Regentenraad.

De artikelen 2 tot 4, 6 tot 9 en 16 van de wet van 17 juli 1975
betreffende de boekhouding van de ondernemingen en de besluiten
genomen ter uitvoering ervan zijn van toepassing op de Bank met
uitzondering van de besluiten genomen ter uitvoering van de artike-
len 4, zesde lid, en 9, § 2.

Art. 142. De artikelen 5 en 6 van de wet van 15 juli 1998 tot wijziging
van sommige wettelijke bepalingen inzake financiële instrumenten en
effectenclearingstelsels worden opgeheven.

Art. 143. § 1. Artikel 4 van het Wetboek van vennootschappen wordt
vervangen als volgt :

« Art. 4. Genoteerde vennootschappen zijn vennootschappen waar-
van de effecten zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglemen-
teerde markt in de zin van artikel 2, 3°, van de wet van 2 augustus 2002
betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële
diensten. »

§ 2. In artikel 469, eerste lid, van hetzelfde Wetboek vervalt het woord
″afzonderlijke″.

§ 4. A l’article 14, alinéa 1er, de la même loi, les mots ″et contrôlées par
la Banque; la direction en est assurée par un ou plusieurs membres du
Comité de direction″ sont remplacés par les mots ″dans lesquelles la
Banque détient une participation significative et à la direction desquel-
les participent un ou plusieurs membres de son Comité de direction″.

§ 5. Dans l’article 16 de la même loi, les mots ″dont la Banque détient
le contrôle exclusif″ sont insérés entre les mots ″visées à l’article 14″ et
″sont soumises″.

§ 6. L’article 19 de la même loi est complété par la disposition
suivante :

« 6. Conformément aux articles 49, § 6, alinéa 3, et 85, § 6, alinéa 3, de
la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux
services financiers, selon le cas, deux ou trois membres du comité de
direction siègent, à titre personnel, au comité de direction de la
Commission bancaire et financière, et un ou deux membres à celui de
l’Office de Contrôle des Assurances. » .

§ 7. L’article 20 de la même loi est complété par la disposition
suivante :

« 5. A titre personnel, trois régents siègent au conseil de surveillance
de la Commission bancaire et financière et à celui de l’Office de
Contrôle des Assurances. »

§ 8. A l’article 26 de la même loi sont apportées les modifications
suivantes :

1° le § 1er est complété par l’alinéa suivant :

« Le Conseil de régence fixe les conditions qui se rapportent à la
sortie de charge. Il peut, sur avis du Comité de direction, déroger à
l’interdiction prévue pour la période concernée après la sortie de charge
lorsqu’il constate l’absence d’influence significative de l’activité envi-
sagée sur l’indépendance de la personne en question. » ;

2° l’article est complété par un § 3, rédigé comme suit :

« § 3. Les membres du Comité de direction et les membres du
personnel de la Banque sont tenus de respecter le code de déontologie
arrêté par le Conseil de régence sur proposition du Comité de direction.
Les personnes chargées du contrôle du respect de ce code sont tenues
au secret professionnel prévu à l’article 458 du Code pénal. »

§ 9. L’article 31, alinéa 2, de la même loi est interprété en ce sens que
le droit d’émission dont il y est question comprend celui que la Banque
peut exercer en vertu de l’article 106(1) du Traité instituant la
Communauté européenne.

§ 10. L’article 33 de la même loi, abrogé par la loi du 3 mai 1999, est
rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 33. Les comptes et, le cas échéant, les comptes consolidés de la
Banque sont établis :

1° conformément à la présente loi et aux règles obligatoires arrêtées
en application de l’article 26.4 du Protocole sur les statuts du Système
européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne;

2° pour le surplus, selon les règles établies par le Conseil de régence.

Les articles 2 à 4, 6 à 9 et 16 de la loi du 17 juillet 1975 relative à la
comptabilité des entreprises et leurs arrêtés d’exécution sont applica-
bles à la Banque à l’exception des arrêtés pris en exécution des articles 4,
alinéa 6, et 9, § 2.

Art. 142. Les articles 5 et 6 de la loi du 15 juillet 1998 modifiant
diverses dispositions légales en matière d’instruments financiers et de
systèmes de compensation de titres, sont abrogés.

Art. 143. § 1er. L’article 4 du Code des sociétés est remplacé par la
disposition suivante :

« Art. 4. Les sociétés cotées sont les sociétés dont les titres sont admis
aux négociations sur un marché réglementé au sens de l’article 2, 3°, de
la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux
services financiers. »

§ 2. Dans l’article 469, alinéa 1er, du même Code, le mot ″distinct″ est
supprimé.
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§ 3. In artikel 620, § 2, van hetzelfde Wetboek worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

1° in het eerste lid, vervangen bij de wet van 23 januari 2001,worden
de woorden ″de marktautoriteit of, wat betreft de gereglementeerde
markten, de door de Koning aangewezen marktautoriteiten″ vervangen
door de woorden ″de Commissie voor het Bank- en Financiewezen″;

2° het tweede lid wordt vervangen als volgt :

« De Commissie voor het Bank- en Financiewezen gaat na of de
verrichtingen tot wederinkoop in overeenstemming zijn met het besluit
van de algemene vergadering of, in voorkomend geval, van de raad
van bestuur; indien zij van oordeel is dat deze verrichtingen daarmee
niet in overeenstemming zijn, maakt zij haar advies openbaar. »

§ 4. Artikel 653 van hetzelfde Wetboek wordt opgeheven.

§ 5. Op advies van de CBF, kan de Koning, onder de voorwaarden die
Hij bepaalt, sommige bepalingen van hetzelfde Wetboek die van
toepassing zijn op vennootschappen waarvan de effecten toegelaten
zijn tot de verhandeling op een Belgische gereglementeerde markt,
toepasselijk maken op de vennootschappen naar Belgisch recht waar-
van de effecten toegelaten zijn tot de verhandeling op een buitenlandse
markt voor financiële instrumenten zonder dat zij op een Belgische
gereglementeerde markt zijn toegelaten.

Art. 144. § 1. De naamloze vennootschap Euronext Brussels en de
naamloze vennootschap Nasdaq Europe worden van rechtswege
erkend als marktondernemingen waarvan de Staat van herkomst België
is. Zij dienen binnen zes maanden vanaf de inwerkingtreding van
artikel 140, § 3, 1°, hun statuten en de regels van de markten die zij
inrichten, aan te passen teneinde deze in overeenstemming te brengen
met de bepalingen van hoofdstuk II van deze wet en de uitvoerings-
besluiten ervan.

§ 2. De zelfstandige openbare instelling Rentenfonds, opgericht
krachtens de besluitwet van 18 mei 1945, wordt van rechtswege erkend
als marktonderneming waarvan de Staat van herkomst België is. De
artikels 16 tot en met 20 zijn op het Rentenfonds niet van toepassing.

Art. 145. De tegenstelbaarheid van de overeenkomst van cessie van
schuldvordering jegens andere derden dan de gecedeerde schuldenaar
wordt vastgesteld krachtens het recht dat van toepassing is op de
cessieovereenkomst.

Art. 146. Bij een besluit vastgelegd na overleg in de Ministerraad
kan de Koning, op advies van de CBF en, wat de artikelen 22 en 23
betreft, van de NBB, de nodige maatregelen treffen ter omzetting van de
dwingende bepalingen die voortvloeien uit internationale verdragen of
uit internationale akten genomen krachtens dergelijke verdragen, in de
materies die door de bepalingen van deze wet zijn geregeld buiten deze
van de hoofdstukken IV en VII. Bij een besluit vastgelegd na overleg in
de Ministerraad kan de Koning, op advies van de CDV, de nodige
maatregelen treffen ter omzetting van de dwingende bepalingen die
voortvloeien uit internationale verdragen of internationale akten
genomen krachtens dergelijke verdragen, in de materies geregeld door
de hoofdstukken IV en VII. De besluiten die krachtens het eerste lid en
het tweede lid worden vastgesteld, kunnen de van kracht zijnde
wettelijke bepalingen wijzigen, aanvullen, vervangen of opheffen.

De ontwerpen van besluiten bedoeld in dit artikel worden onderwor-
pen aan het advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State.
Dit advies wordt samen met het verslag aan de Koning en het
betrokken koninklijk besluit gepubliceerd.

Art. 147. § 1. De Koning kan de terminologie van de van kracht
zijnde wettelijke bepalingen en de verwijzingen die in deze bepalingen
voorkomen, wijzigen teneinde deze in overeenstemming te brengen
met deze wet.

§ 2. De Koning kan de bepalingen van de hoofdstukken IV en VII en
de in artikel 81, § 1, bedoelde bepalingen coördineren, alsook de
bepalingen die daarin uitdrukkelijk of stilzwijgend wijzigingen hebben
aangebracht tot het tijdstip van de coördinatie.

§ 3. A l’article 620, § 2, du même Code sont apportées les
modifications suivantes :

1° dans l’alinéa 1er, remplacé par la loi du 23 janvier 2001, les mots ″à
l’autorité de marché ou, en ce qui concerne les marchés réglementés,
aux autorités de marché désignées par le Roi″ sont remplacés par les
mots ″à la Commission bancaire et financière″;

2° l’alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :

« La Commission bancaire et financière vérifie la conformité des
opérations de rachat avec la décision de l’assemblée générale ou, le cas
échéant, du conseil d’administration; elle rend son avis public si elle
estime que ces opérations n’y sont pas conformes. »

§ 4. L’article 653 du même Code est abrogé.

§ 5. Sur avis de la CBF, le Roi peut, aux conditions qu’Il définit, rendre
certaines des dispositions du même Code qui s’appliquent à des
sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché
réglementé belge, applicables aux sociétés de droit belge dont les titres
sont admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers
étranger sans être admis sur un marché réglementé belge.

Art. 144. § 1er. La société anonyme Euronext Brussels et la société
anonyme Nasdaq Europe sont de plein droit agréées en qualité
d’entreprises de marché dont l’Etat d’origine est la Belgique. Elles sont
tenues, dans les six mois de l’entrée en vigueur de l’article 140, § 3, 1°,
d’adapter leurs statuts et les règles des marchés qu’elles organisent en
vue de les mettre en concordance avec les dispositions du chapitre II de
la présente loi et de ses arrêtés d’exécution.

§ 2. Le Fonds des Rentes, établissement public autonome, institué par
l’arrêté-loi du 18 mai 1945, est de plein droit agréé en qualité
d’entreprise de marché dont lE’tat d’origine est la Belgique. Les articles
16 à 20 inclus ne sont pas applicables au Fonds des Rentes.

Art. 145. L’opposabilité du contrat de cession de créance à l’égard
des tiers autres que le débiteur cédé est déterminée conformément au
droit applicable au contrat de cession.

Art. 146. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi peut,
sur avis de la CBF et, en ce qui concerne les articles 22 et 23, de la BNB,
prendre les mesures nécessaires pour assurer la transposition des
dispositions obligatoires résultant de traités internationaux ou d’actes
internationaux pris en vertu de ceux-ci, dans les matières réglées par les
dispositions de la présente loi autres que celles visées aux chapitres IV
et VII. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi peut, sur avis
de l’OCA, prendre les mesures nécessaires pour assurer la transposition
des dispositions obligatoires résultant de traités internationaux ou
d’actes internationaux pris en vertu de ceux-ci, dans les matières
réglées par les chapitres IV et VII. Les arrêtés pris en vertu des alinéas
1er et 2 peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les
dispositions légales en vigueur.

Les projets d’arrêtés visés au présent article sont soumis à l’avis de la
Section de législation du Conseil d’Etat. Cet avis est publié en même
temps que le rapport au Roi et l’arrêté royal en question.

Art. 147. § 1er. Le Roi peut modifier la terminologie des dispositions
légales en vigueur ainsi que les références qui seraient contenues dans
ces dispositions en vue d’assurer leur concordance avec la présente loi.

§ 2. Le Roi peut coordonner les dispositions des chapitres IV et VII et
les dispositions visées à l’article 81, § 1er, ainsi que les dispositions qui
les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où
les coordinations seront établies.
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Te dien einde kan Hij inzonderheid :

1° de te coördineren bepalingen anders inrichten, inzonderheid
opnieuw ordenen en vernummeren;

2° de verwijzingen in de te coördineren bepalingen dienovereenkom-
stig vernummeren;

3° de te coördineren bepalingen met het oog op onderlinge overeen-
stemming en eenheid van terminologie herschrijven zonder te raken
aan de erin neergelegde beginselen.

De coördinatie krijgt het opschrift bepaald door de Koning.

Art. 148. Behoudens andersluidende bepaling in deze wet, neemt de
Koning de besluiten die Hij dient te nemen in uitvoering van deze wet
op initiatief van :

- de Minister van Financiën voor de bepalingen van hoofdstuk V
betreffende de NBB en de CBF en de Minister bevoegd voor Economie
voor de bepalingen van hoofdstuk V betreffende de CDV;

- de Minister bevoegd voor Economie voor de hoofdstukken IV en
VII, alsook voor de artikelen 139, 142, § 2, en 143, § 2;

- de Minister van Financiën voor de andere bepalingen.

Art. 149. De Koning bepaalt de datum van inwerkingtreding van elk
van de bepalingen van deze wet.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met ’s Lands zegel zal worden
bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Punat, 2 augustus 2002.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Justitie,
M. WERWILGHEN

De Minister van Financiën,
D. REYNDERS

De Minister van Economie,
Ch. PICQUE

Met ’s Lands zegel gezegeld :

De Minister van Justitie,
M. VERWILGHEN

Nota

(1) Stukken van de Kamer van volksvertegenwoordigers :
50-1842 - 2001/2002 :
Nr. 1 : Wetsontwerp.
Nr. 2 : Bijlage.
Nr. 3 : Amendementen.
Nr. 4 : Verslag.
Nr. 5 : Tekst aangenomen door de commissie.
Nr. 6 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden

aan de Senaat.
Integraal Verslag : 10 juli 2002.
Stukken van de Senaat :
2-1241 - 2001/2002 :
Nr. 1 : Ontwerp geëvoceerd door de Senaat.
Nr. 2 : Verslag.
Nr. 3 : Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag.
Nr. 4 : Beslissing om niet te amenderen.
Handelingen van de Senaat : 18 juli 2002.

A cette fin, Il peut notamment :

1° modifier l’ordre, la numérotation et, en général, la présentation des
dispositions à coordonner;

2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions
à coordonner en vue de les mettre en concordance avec la nouvelle
numérotation;

3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue
d’assurer leur concordance et d’en unifier la terminologie sans qu’il
puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.

Les coordinations porteront l’intitulé déterminé par le Roi.

Art. 148. A moins que la présente loi n’en dispose autrement, le Roi
prend les arrêtés qu’Il est appelé à prendre en exécution de la présente
loi à l’initiative :

- du Ministre des Finances pour les dispositions du chapitre V ayant
trait à la BNB et la CBF et du Ministre ayant l’Economie dans ses
attributions pour les dispositions du chapitre V ayant trait à l’OCA;

- du Ministre ayant l’Economie dans ses attributions pour les
chapitres IV et VII, ainsi que pour les articles 139, 142, § 2, et 143, § 2;

- du Ministre des Finances pour les autres dispositions.

Art. 149. Le Roi fixe la date d’entrée en vigueur de chacune des
dispositions de la présente loi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du Sceau
de l’Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Punat, le 2 août 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,
M. WERWILGHEN

Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS

Le Ministre de l’Economie,
Ch. PICQUE

Scellé du sceau de l’Etat :

Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN

Note

(1) Documents de la Chambre des représentants :
50-1842 - 2001/2002 :
N° 1 : Projet de loi.
N° 2 : Annexe.
N° 3 : Amendements.
N° 4 : Rapport.
N° 5 : Texte adopté par la commission.
N° 6 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 10 juillet 2002.
Documents du Sénat :
2-1241 - 2001-2002 :
N° 1 : Projet évoqué par le Sénat.
N° 2 : Rapport.
N° 3 : Amendements déposés après l’approbation du rapport.
N° 4 : Décision de ne pas amender.
Annales du Sénat : 18 juillet 2002.
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