[Gewijzigd bij artikel 30 van de wet van [Modifie par Particle 30 de la loi du
15 december 2004 (Belgisch Staatsblad, 15 decembre
2004
(Moniteur
beige,
1 februari 2005)]
ler fevrier 2005)]
Art. 32

Art. 32

Artikel 1965 van het Burgerlijk Wetboek is niet
van toepassing op de transacties in financiele
instrumenten die op een gereglementeerde
markt of op enige andere markt voor fmanciele
instrumenten aangeduid door de Koning op
advies van de CBFA, 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.

L'article 1965 du Code civil n'est pas applicable
aux transactions sur instruments financiers qui
sont realisees sur un marche reglemente ou sur
tout autre marche d'instruments financiers
designe par le Roi sur avis de la CBFA, a
1'intervention d'un intermediaire qualifie ou avec
un tel intermediaire comme contrepartie, meme
si ces transactions sont liquidees par le paiement
de la difference du prix.

Afdeling 8

Section 8

Toezicht door de CBFA

Controle par la CBFA

Art. 33

Art. 33

De CBFA 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 Belgie en door de artikelen
22 en 23.

La CBFA controle 1'application des dispositions
du present chapitre, sans prejudice des
competences devolues a la BNB par 1'article 8
de la loi du 22 fevrier 1998 fixant le statut
organique de la Banque nationale de Belgique et
par les articles 22 et 23.

Art. 34

Art. 34

Voor de uitvoering van haar toezichtsopdracht
bedoeld in artikel 33 beschikt de CBFA ten
aanzien van de fmanciele tussenpersonen, leden
van een Belgische gereglementeerde markt,
marktondernemingen,
verrekeningsof
vereffeningsinstellingen en emittenten van
fmanciele instrumenten over de volgende
onderzoeksbevoegdheden :

Pour 1'execution de sa mission de controle visee
a 1'article 33, la CBFA dispose a 1'egard des
intermediaires financiers, des membres d'un
marche reglemente beige, des entreprises de
marche, des organismes de compensation ou de
liquidation et des emetteurs d'instruments
financiers des pouvoirs d'investigation suivants :

l°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 client;

1° elle peut se faire communiquer toute
information et tout document, y compris sur les
relations entre I'intermediaire et un client
determine;
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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;

2° elle peut proceder a des inspections et
expertises sur place, prendre connaissance et
copie sur place de tout document, fichier et
enregistrement et avoir acces a tout systeme
informatique;

3° zij kan de commissarissen van deze
entiteiten, op kosten van deze entiteiten, om
bijzondere verslagen vragen over de door haar
aangegeven onderwerpen, [daarnaast kan zij de
commissarissen van emittenten van financiele
instrumenten, op kosten van deze emittenten,
periodieke verslagen vragen over de door haar
aangegeven onderwerpen;]

3° elle peut demander aux commissaires de ces
entites, aux frais de celles-ci, des rapports
speciaux sur les sujets qu'elle determine, [elle
peut, en outre, demander aux commissaires des
emetteurs d'instruments financiers, aux frais de
ces emetteurs, des rapports periodiques sur les
sujets qu'elle determine;]

4° zij kan vereisen dat de in Belgie gevestigde
financiele tussenpersonen, marktondernemingen
en verrekenings- of vereffeningsinstellingen
haar alle nuttige informatie en documenten
bezorgen met betrekking tot ondernemingen die
deel uitmaken van dezelfde groep en in het
buitenland zijn gevestigd.

4° elle peut exiger que les intermediaires
financiers, entreprises de marche et organismes
de compensation ou de liquidation etablis en
Belgique lui fournissent toute information et
tout document utiles relatifs a des entreprises
qui font partie du meme groupe et sont etablies
a 1'etranger.

[Gewijzigd bij artikel 12 van de wet van
19 november 2004 (Belgisch Staatsblad,
28 december 2004) - deze wijziglng heeft
uitwerking met ingang van 1 januari 2004]

[Modifie par 1'article 12 de la loi du
19 novembre
2004
(Moniteur
beige,
28 decembre 2004) - cette modification produit
ses effets au lerjanvier 2004]

Art. 35

Art. 35

Voor het toezicht op de toepassing van de
artikelen 25, 39 en 40 beschikt de CBFA
eveneens over de onderzoeksbevoegdheden
bepaald in artikel 34, 1° tot 3°, ten aanzien van
de opdrachtgevers van de betrokken financiele
tussenpersonen, van de personen die
achtereenvolgens 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 financiele instrumenten, met dien
verstande dat de onderzoeksbevoegdheden
bepaald in artikel 34, 2°, zich niet uitstrekken
tot privewoningen.

Pour controler 1'application des articles 25, 39 et
40, la CBFA dispose des pouvoirs
d'investigation prevus a 1'article 34, l°a 3°,
egalement a 1'egard des mandants des
intermediaires financiers
concernes, des
personnes qui interviennent successivement
dans la transmission des ordres ou dans
1'execution des operations en cause et de leurs
mandants, et des emetteurs des instruments
financiers en cause, etant entendu que les
pouvoirs d'investigation prevus a 1'article 34, 2°,
ne s'etendent pas a des habitations privees.
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De financiele tussenpersonen mogen geen
verrichtingen in financiele 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 CBFA kenbaar te maken.

Les intermediaires financiers ne peuvent
executer des operations sur instruments
financiers pour le compte ou a la demande d'une
personne sans avoir informe celle-ci que leur
intervention est subordonnee a 1'autorisation de
devoiler 1'identite de cette personne a la CBFA.

Art. 36

Art. 36

§ 1. De CBFA kan elke in Belgie gevestigde
natuurlijke of rechtspersoon bevelen om zich
binnen de door haar gestelde termijn te voegen
naar sommige bepalingen van dit hoofdstuk of
de uitvoeringsbesluiten ervan.

§ ler. La CBFA peut enjoindre a toute personne
physique ou morale etablie en Belgique de se
conformer a des dispositions determinees du
present chapitre ou de ses arretes d'execution,
dans le delai que la CBFA determine.

Onverminderd de overige maatregelen bepaald
door de wet, kan de CBFA, 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 :

Sans prejudice des autres mesures prevues par la
loi, si la personne a laquelle elle a adresse une
injonction en application de 1'alinea ler reste en
defaut a 1'expiration du delai qui lui a etc
imparti, la CBFA peut, la personne ayant pu
faire valoir ses moyens :

1° haar standpunt met
betrokken
inbreuk
bekendmaken;

betrekking tot de l°rendre publique sa position quant
of
tekortkoming 1'infraction ou a la defaillance en question;

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;

2° imposer le paiement d'une astreinte qui ne
peut etre, par jour calendrier, inferieure a 250
euros ni superieure a 50.000 euros, ni, au total,
exceder 2.500.000 euros;

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

3° designer aupres d'une entreprise de marche
ou d'un organisme de compensation ou de
liquidation dont le siege social est etabli en
Belgique un commissaire special dont
1'autorisation est requise pour les actes et
decisions que la CBFA determine.

In spoedeisende gevallen kan de CBFA 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.

Dans les cas urgents, la CBFA peut prendre les
mesures visees a 1'alinea 2, 1° et 3°, sans
injonction prealable en application de 1'alinea
ler, la personne ayant pu faire valoir ses
moyens.

§ 2. Onverminderd de overige maatregelen
bepaald door de wet, kan de CBFA, indien zij
overeenkomstig de artikelen 70 tot 72 een
inbreuk vaststelt op de bepalingen van dit

§ 2. Sans prejudice des autres mesures prevues
par la loi, lorsque, conformement aux articles 70
a 72, elle constate une infraction aux
dispositions du present chapitre ou de ses arretes
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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.

d'execution, la CBFA peut infliger au
contrevenant une amende administrative qui ne
peut etre inferieure a 2.500 euros ni superieure,
pour le meme fait ou pour le meme ensemble de
faits, a 2.500.000 euros. Lorsque 1'infraction a
procure
un
avantage
patrimonial
au
contrevenant, ce maximum est porte au double
du montant de cet avantage et, en cas de
recidive, au triple de ce montant.

Art. 37

Art. 37

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

Les astreintes et amendes imposees en
application de 1'article 36, §§ ler ou 2, sont
recouvrees au profit du Tresor par
1'administration
du
Cadastre,
de
1'Enregistrement et des Domaines.

Afdeling 9

Section 9

Strafsancties

Sanctions penales

Art. 38

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 financiele instrumenten
uitvoeren tegen een prijs of onder voorwaarden
die klaarblijkelijk niet in verhouding staan tot de
ree'le waarde van deze instrumenten.

Sont coupables d'escroquerie et punis des peines
prevues a 1'article 496 du Code penal, ceux qui,
abusant de la faiblesse ou de 1'ignorance
d'autrui, precedent a des transactions sur
instruments financiers a un prix ou a des
conditions manifestement hors de proportion
avec la valeur reelle de ces instruments.

Art. 39

Art. 39

§ 1. Worden gestraft met een gevangenisstraf
van een 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 :

§ ler. Sont punis d'un emprisonnement d'un
mois a deux ans et d'une amende de 300 euros a
10.000 euros, ceux qui, par des moyens
frauduleux quelconques, ont effectue ou tente
d'effectuer des transactions, passe ou tente de
passer des ordres, ou diffuse ou tente de diffuser
des informations ou des rumeurs, qui :

l°valse of misleidende aanwijzingen geven of 1° donnent ou sont susceptibles de donner des
kunnen geven betreffende het aanbod van, de indications fausses ou trompeuses sur 1'offre, la
vraag naar of de koers van een fmancieel demande ou le cours d'un instrument financier;
instrument;
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