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MEMORIE VAN TOELICHTING. 

Hel is aoodig maatregelen te oemen, waardoor inzonder» 
beid <>p l'i'l gebied ren den fondsenhande] een geleidelijke 
terugkeer \<in de tegenwoordige abnormale toestanden tot 
meer gewone mogelijk sou worden gemaakt. 

/d . ia ls bekend, zijn de beureen bier te lande sinds eind J u l i 
gefloten geweest, nadat de geld* en de effectenmarki de 
dagen te voren geheel gedesorganiseerd waren gebleken. 
Daardoor is een algemeene ineenstort ing voorkomen. Maar de 
tegenwoordige toestand kan niet blijvend z i jn ; over 
korter ot' langer tijd zullen de beursen moeten worden her-
open»!. Die overgang van den Benen toestand in den anderen 
zal ei iiter, wanneer {.'een bijzondere maatregelen worden ge-
t ro ' i en . onvermijdelijk erns t ige moeilijkheden medebrengen. 

/let is duidelijk «lat hetgeen thans op het gebied van den 
ffectenhandel heeft te geschieden, van algemeen be lang is 

en dat «lil niet kan worden overgelaten aan de beslissing 
eener meerderheid van eene par t icu l ie re vereeniging. Daar-
om wordt — vooral met het oog op de A.msterd tmsene effec-
tenbeurs — i n d e eerste plaats voorgesteld de beursen van 
koophandel , voor zoover zij l>estenul zijn voor den geld- en 
fondsenhandel , onder toezicht van den .Minister van Land> 
houw, Nijverheid en H a n d e l te s te l len, totdat door de Ko-
ningin- i s verklaard , dat «Ie tegenwoordige bui tengewone om'-
s ta iul igheden zich niet meer in den geld» en den fondsen-
handel doen gevoelen. D i t toeziedit zal medebrengen, dat 
door den Minis ter voorschriften kunnen worden gegeven 
omtrent «Ie open ing en de s lu i t i ng der bedoelde beurzen, als-
inede omtren t de wijze, waarop a ldaa r zaken zullen worden 
gedaan en omtren t de no tec r ing ( a r t . 2 ) . 

Met «lit a lgemeene toezicht is echter nog geen voldoende 
regel ing verkregen. Het spreekt vanzelf, «lat «Ie handel eerst 
geleidelijk in de oude banen is te rug t«' leiden. Daarom is het 
noodig, eerst l angzamerhand de beursnoteeringen zirli weer 
tot a l le fondsen te doen ui ts t rekken. 

Til dien hoofde word t in ar t . 'i van liet ontwerp bepaald , 
«lat zoolang het toezicht van «Ie Begee r ing <>]> «Ie beurs d u u r t , 
in de pri jscourant alleen de door den Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Hande l aangewezen fondsen zullen worden <>p-
genomen. Trapsgewijze kan dan. naar bevind van omstandig* 
heden, de gehecle pr i jscourant weer in eere worden 
hersteld. 

Een derde niet minder noodzakelijke maatregel betreft «Ie 
geldleeningen op onderpand van effecten, die . toen «Ie beurs 
nog open was, zijn begonnen te loopen. 

De economische toestand brengt mede, dat de heropening 
van de beurs en het l angzamerhand weer in de pr i jscourant 
opnemen van verschil lende fondsen, een aanta l koersverlagin-
gen zullen doen zien. Het is echter zaak ei' voor te zorgen. 
dat «lie koersver lagingen a l thans van in onderpand g«'gcv<'n 
fnnilsen zich niet verder ui ts t rekken dan door den ecnnomi-
schen toestand wordt geboden en «lat met name gedwongen 
verknopen zooveel morrel ijk worden vermeden en executies 
tegen spotprijzen streng worden tegengegaan. 

Werd <'i' geen regeling getroffen, dan sou gedurende kor-
ten tijd eene zeer diepe inz inking van koersen onts taan, «lic 
aan sommigen, te weten «Ie koopers van de «hm abnormaal 
goedkoope fondsen, buitensporig voordeel zou brengen ten 
koste van een grool aanta l personen uit handels , en nijver-
heidskringra, die daardoor zouden worden geruïneerd. 

Dat te voorkomen is de pliclit der Regeer ing . Daal toe 
wordt in a r t t . 4 en 5 de volgende rege l ing voorgesteld. 

Als maatstaf l>i.j de berekening van hei onderpand1 voor 
geldleeningen op effecten wordt, met ter-sijde>stelling van 
alle daarmede niel overeen komende hepal ingen van regle-
menten en overeenkomsten, dv koers aangenomen, door of 
vanwege den Minister van Landbouw. Nijverheid en Handel 
bepaald. Daarmede vervallen dus de verplichtingen, uil <li«' 
reglementen en overeenkomsten voortvloeiende, voor hei 
geval «lat de noteering van den das eene lagere mocht zijn 
dan bedoelde koers. Echter tal ook in dat geval eene ver» 
plichting tol uanvulling van het surplus bestaan, doch bin-
nen «'«MI termijn door den Minister bepaald, De bedoeling is 
tot die aanvu l l ing trapsgewijze te geraken . 

Execut ies van onderpanden zullen dus niet ui tgesloten 
zijn, vooral n ie t o m d a t zij alt i jd mogelijk blijven bij niet-
vernieowing van leen ingen die voor een bepaalden tijd 
werden gesloten. E c h t e r waak t he t ontwerp er voor. dal 
«Ie geldnemer op prolongat ie zijn onderpand niet beneden een 
redelijken prijs kan verliezen, ook al wil de geldgever de 
leen ing niet verlengen en al gaat h i j , na het verstr i jken van 
den termijn , tot executie van het onderpand over. Dezen waar-
borg vindt «Ie geldnemer hierin, dat de pandhouder «Ie fondsen 
alleen m a g verkoopeii, wanneer hij zich verbindt er een bod 
op te doen tot een door of vanwege den Minister van Land* 
bouw, Nijverheid en Handel vast te stellen koers, indien 
geen hoogere prijs ter beurze kan worden bedongen, zooi Ie 
de voorwaarden na te leven, door dien Minister eventueel te 
s tel len. Di t laats te is vooral voor n ie t -genoteerde fondsen 
van veel be lang . 

Ingeval éénzelfde leening gedekt is door fondsen, die deels, 
wel deels niet in de pr i jscourant zijn opgenomen, word! ;rf-
wijking van a r t . 120(i B. \V. mogelijk. (Zio ar t ikel 6, tweede 
l id.) Ten overvloede wordt opgemerkt , dat ook voor de niet 
in de pr i jscourant opgenomen fondsen krachtens het eerste 
lid van artikel 1 een koeis wordt bepaald voor de berekening 
van de waaide als onderpand . Deze koers geldt ook voor de 
in onderpand blijvende fondsen, die niet in de pr i j scourant 
zijn ongenomen, ingeval gebruik gemaakt wordt van liet 
bij het tweede lid van ar t ike l :"> verleende recht . 

Ten slotte verdient nog een vierde pun t in deze bijzondere 
omstandigheden «Ie aandach t . 

Tegenover de moei l i jkheden, die de toepassing van «leze wel 
wellicht voor den geldgever kan doen onts taan, is het billijk 
hem de gelegenheid te geven door beleening van het onder-
pand op zijne beurt zich' contanten te verschaffen, ten einde 
aan zijne verpl icht ingen t<" voldoen. W a a r de pandgever 
immers het pand aan de verantwoordeli jkheid van den geld-
gever heeft toevertrouwd, kan tegen de voorgestelde 
u i tbre id ing «b'i bevoegdheid van hem, wien hij op dit stuk 
reeds zijn vertrouwen schonk, geen bezwaar bestaan. Het Ix^ 
hoeft geen betoog, dat de verantwoordeli jkheid van den pand-
houder tegenover den pandgever onverlet moet blijven voort-
hestaan. 

Het spreekt wel vanzelf dat de Regeer ing bij de u i tvoer ing 
van «leze wet voortdurend voorl icht ing van deskundigen zal 
behoeven, en uit den aard der zaak geen be langr i jke beslis-
singen zal Deinen dan na het noodige overleg. Hie r in wordt 
door a r t . S voorzien. 
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