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1. INLEIDING 

Er  is sprake van handel met voorkennis, of insider-trading, als ie- 
mand (a) in het bezit is van informatie die een invloed kan hebben op 
de waarde van verhandelbare activa terwijl de andere marktpartijen 
niet over deze informatie kunnen beschikken, én (b) deze informatie 
aanwendt voor eigen of andermans profijt door in die effecten te han- 
delen à la baisse of à la hausse. Een dergelijke transactie geschiedt 
ten nadele van de tegenpartij die niet over deze bevoorrechte infor- 
matie beschikt en die daarom koopt aan een te hoge prijs of verkoopt 
aan een te lage prijs. 

In de economische literatuur wordt met het begrip 'insiders' door- 
gaans verwezen naar "corporate insiders", zoals de directieleden en 
de leden van de raad van bestuur. De wettelijke regulering daaren- 
tegen heeft niet alleen betrekking op voornoemde "interne" insiders, 
maar ook op al wie beroepsmatig met de vennootschap-emittent te 
maken heeft (personeelsleden, advocaten, notarissen, consultants, le- 
veranciers, etc.). Ook personen die "tips" ontvangen (de zgn. secun- 
daire insiders), en de beurshandelaars die aanfront-running doen (ko- 
pen net vooraleer belangrijke aankooporders geplaatst worden, ver- 
kopen vóór grote verkooporders) vallen onder de strafbepalingen. 

Bestààt insider-trading, in de zin dat de cognoscenti abnormale win- 
sten maken bij transacties in 'hun7 andelen? Deze vraag is beantwoord- 
baar voor de VS., waar de Securities Exchange Act bepaalt dat "offi- 
cers", "directors" en aandeelhouders met een participatie van meer 
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dan 10% verplicht zijn om hun transacties mee te delen aan de Secu- 
rities and Exchange Cornmission (SEC), het Amerikaanse toezichts- 
orgaan op de beurshandel. Iedere maand publiceert de SEC deze 
transacties in de Official  summa^ of Securiv Transactions and Hol- 
dings. Aangezien handel met voorkennis verboden is, zouden de ge- 
rapporteerde transacties alleen mogen slaan op handel zonder voor- 
kennis. Toch is de unanieme bevinding dat, gemiddeld gezien, insi- 
ders abnormale winst maken. De grootte van die winst hangt af van 
wat men een 'normaal' rendement noemt. 

In de jaren '70 werd de 'normale' winst meestal gedefinieerd op ba- 
sis van het Capital Asset Pricing Model (CAPM). Lorie en Nieder- 
hoffer (1968) en Pratt en De Vere (1970) komen tot de bevinding dat 
"intensive buying" door insiders inderdaad blijkt te leiden tot excess- 
rendementen: "corporate insiders" blijken gemiddeld prijsbewegin- 
gen in hun eigen aandelen te kunnen voorspellen tot minstens zes 
maanden verder. Jaffe (1974) komt tot gelijkaardige conclusies. Ter- 
wijl hogergenoemde auteurs aan- en verkopen samenvoegen tot één 
totaal winstcijfer en alleen gefilterde gegevens bekijken - grote trans- 
acties, of maanden met intense transacties in overwegend één rich- 
ting -bestudeert Finnerty (1976) alle transacties. Hij vindt statistisch 
significante cumulatieve excessreturns tussen 4,8% (verkoopport- 
folio's) en 7,5% (aankoopportfolio's) over een periode van elf maan- 
den, alhoewel onder de ongefilterde transacties waarschijnlijk be- 
hoorlijk wat aan- en verkopen voorkomen die niets met voorkennis 
te maken hebben. De winsten bij aankopen zijn niet alleen groter dan 
bij verkopen, maar komen ook sneller. Zweig (1976) toont aan dat 
aandelen die hevige insider-aankopen ondergingen de markt klop- 
pen bij zowel opgaande als neergaande beurzen. 

Die event-studies uit de jaren '70 overschatten enigszins de door 
insiders en outsiders behaalde excessrendementen, omdat het CAPM 
systematisch de normale return van grote bedrijven overschat en van 
kleine bedrijven onderschat, en omdat insider-deals meer voorko- 
men bij kleine ondernemingen. Seyhun (1986) gebruikt daarom het 
marktmodel om het normale rendement te bepalen. Hij vindt, zoals 
Finnerty, weer een asymmetrie tussen aan- en verkopen, maar con- 
stateert dat de winsten gemaakt door insiders mogelijks voor een deel 
bestaan uit het onderkennenvan over-reacties op de beurs. Met name 
verkopen insiders gemiddeld aandelen die recent sterk in waarde ge- 
stegen zijn, waarop de prijs geleidelijk terugkeert naar het oude ni- 
veau. De aandelen die door insider aangekocht worden waren ana- 



loog ook achtergebleven op de markt, en stijgen nà de insider-trans- 
actie, maar de stijging overtreft de initiële daling. Volgens Seyhun be- 
dragen de insider excessrendementen in de 100 dagen na de aanko- 
pen gemiddeld 3%, en bij verkopen 1,7%. Dit is lager dan de schat- 
tingen van Jaffe (2% over twee maanden en op 5% over acht maanden 
volgend op "intensive trading" periodes) en van Finilerty (4,8% bij ver- 
kopen en 7,5% bij aankopen over een periode van elf maanden), maar 
nog steeds significant. Het lijkt dus vrij duidelijk dat insiders, zelfs in 
de openlijk gerapporteerde transacties, overwinsten maken1. Welis- 
waar kan men nooit onomstootbaar bewijzen dat dit te maken heeft 
met gepriviligieerde informatie eerder dan met een betere interpre- 
tatie van algemeen beschikbare informatie, maar anderzijds lijkt het 
ook redelijk aan te nemen dat heel wat echte handel met voorkennis, 
als die gebeurt, via stromannen plaatsgrijpt en dus niet in de Official 
Summary zichtbaar wordt. 

Dit artikel biedt een literatuuroverzicht over handel met voorken- 
nis, bekeken vanuit een normatief-economisch eerder dan een empi- 
risch of juridisch perspectief. De vraag die we ons stellen is dus wat 
de economische voor- en nadelen zijn, niet hoe men het bestaan er- 
van kan bewijzen of wat de precieze wettelijke regeling is. Er is in de 
economische literatuur geen consensus over het effect van insider- 
trading op financiële markten en het gedrijfsgebeuren. Kort samen- 
gevat argumenteren voorstanders dat handel met voorkennis de effi- 
ciënte allocatie van geldmiddelen zou bevorderen - informatie zou 
sneller worden gereflecteerd in de aandelenprijzen - of dat het toe- 
laten van insider-trading een efficiënte manier is om het manage- 
ment aan te sporen tot een innovatief, waardeverhogend beleid. Te- 
genstanders vinden insider-trading schadelijk omdat het leidt tot on- 
aanvaardbare beloningen voor het management, tot een aantasting 
van het vertrouwen in de faire werking van het beurssysteem, en tot 
een verminderde liquiditeit op de kapitaalmarkten. Elk van die argu- 
menten wordt hieronder meer in detail besproken. We beginnen met 
een onderzoek van eerder direct bedrijfsgebonden aspecten (Afde- 
ling 11), en vervolgen dan met de indirecte gevolgen op de werking 
van financiële markten in het algemeen (Afdeling 111). 



11. KOERSEFFECTEN EN INTERNE GEVOLGEN BINNEN 
D E  ONDERNEMING 

A. De invloed van insider-trading op de aandelenkoers 

Voorstanders van handel met voorkennis zoals Manne (1966), Carl- 
ton en Fischel(1983), en Rietkerk (1988), argumenteren eerst en voor- 
al dat insider-trading de aandelenprijs in de juiste richting duwt, zo- 
dat de marktprijs beter overeenstemt met zijn intrinsieke waarde. Om- 
gekeerd leidt het verbieden van handel met voorkennis er volgens hen 
toe dat de beurskoers gedurende een langere periode afwijkt van de 
intrinsieke waarde, omdat outsiders de betreffende informatie trager 
verkrijgen en de nieuwe ontwikkelingen in het bedrijf minder goed 
kunnen evalueren. De financiële markten en de aandelenmarkt in het 
bijzonder zouden dan minder efficiënt zijn. 

Dit argument wordt geïllustreerd in Figuur 1. Stel bijvoorbeeld dat 
insiders op ogenblik T, informatie ontvangen die de correcte intrin- 
sieke waarde van het aandeel doet stijgen van P, naar P,. Indien insi- 
der-trading verboden is, wordt de prijsaanpassing uitgesteld tot de of- 
ficiële verspreiding van het nieuws (op ogenblik T,), en blijven beleg- 
gers dus vooralsnog aan te lage koersen kopen en verkopen. Insider- 
trading, daarentegen, duwt de prijs geleidelijk in de juiste richting; 
niet-geïnformeerde verkopers worden dus minder benadeeld, en niet- 
geïnformeerde kopers betalen analoog een prijs die dichter bij de ech- 
te waarde ligt. 

FIGUUR 1 

Prijsreactie op goed nieuws - insider-trading versus vertraagde reactie 
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Dit argument is gemakkelijk te ontzenuwen. Handel met voorken- 
nis leidt weliswaar tot een gedeeltelijke aanpassing van de koers, maar 
de aanpassing is nog steeds niet onmiddellijk en volledig. In het voor- 
beeld van Figuur 1 betalen niet-geïnformeerde kopers dus nog steeds 
te weinig, en krijgen niet-geïnformeerde kopers nog steeds te weinig 
tegenover de faire prijs P,. Het zou daarom efficiënter zijn het nieuws 
meteen publiek te maken, zodat de prijs zich meteen aanpast en ie- 
dereen correct behandeld wordt. Een onmiddellijke bekendmaking 
zou bovendien als voordeel hebben dat geen tijd en geld meer ver- 
spild wordt aan het verkrijgen van sociaal gezien nutteloze inside-in- 
formatie (Hirschleifer (1971)). Kortom, in bovenstaand argument er 
is een impliciete veronderstelling dat er een reden is waarom het nieuws 
geheim gehouden moet worden én dat die reden goed genoeg is om 
de 'onfaire' behandeling van outsiders te verrechtvaardigen. Het is 
denkbaar dat er inderdaad een goede reden is om het nieuws geheim 
te houden - bijvoorbeeld de ontwikkeling van bepaalde projecten of 
de onderhandeling over een overname - maar dat is zeker niet altijd 
en overal het geval. En Als er een steekhoudende reden is om het 
nieuws geheim te houden, dan is insider-trading nadelig omdat het 
nieuws toch gedeeltelijk uitlekt. (We keren in een volgende onderaf- 
deling op dergelijke gevallen terug.) Kortom, de first-best oplossing 
is ofwel volledige openheid vanaf T,, ofwel volledige geheimhouding 
tot T,, maar nooit een vage tussenoplossing zoals handel met voor- 
kennis. 

Een fundamentelere (en subtielere) kritiek betwijfelt zelfs of, met 
insider-trading, prijzen wel noodzakelijk efficiënter zijn mét insider- 
trading dan zonder. Meer informatie onder de marktpartijen bete- 
kent immers niet noodzakelijk betere prijzen. Ten eerste zullen insi- 
ders niet onmiddellijk massaal kopen of verkopen: ze stellen de ver- 
spreiding van hun monopolistische informatie uit om eerst hun per- 
soonlijke returns te maximaliseren. De aanpassing gebeurt dus node- 
loos traag, in vergelijking met de first-best oplossing van onmiddel- 
lijke bekendmaking. Ten tweede zullen outsiders, wanneer zij bij hun 
transacties verwachten geconfronteerd te worden met insiders, hun 
beleggingen terugschroeven, en zelfs ontmoedigd worden om onaf- 
hankelijk van de onderneming te zoeken naar informatie. Om die re- 
denen leidt, in bijvoorbeeld het model van Fishman en Haggerty (1992), 
handel met voorkennis tot een minder competitieve markt, met min- 
der spelers, minder fundamenteel onderzoek, en dus met minder ef- 



ficiënte aandelenprijzen - hoewel de totale aggregatieve hoeveel- 
heid informatie waarover alle marktpartijen beschikken groter is. 

Een derde bezwaar tegen handel met voorkennis is dat de intrin- 
sieke waardewijziging, die tot een verwachte prijsstijging zal leiden 
doch nog niet in de prijs is gereflecteerd, niet zal terecht komen bij 
diegene die liet risico heeft gelopen. Nemen we het voorbeeld van een 
petroleummaatschappij die boringen uitvoert op zoek naar olievoor- 
raden. Het bedrijf financiert deze werkzaamheden met geld afkom- 
stig van de aandeelhouders. Wanneer de boringen niets opleveren, 
worden de kosten ervan gedragen door de aandeelhouders onder de 
vorm van een lagere aandelenkoers. Stel echter dat inderdaad een gro- 
te olievoorraad wordt ontdekt, en dat de directie als enige hiervan op 
de hoogte is. Indien insider-trading is toegestaan, zullen de directie- 
leden dan trachten een groot pakket aandelen te kopen van de niets- 
vermoedende aandeelhouders met het oog het binnenrijven van koers- 
winsten bij de bekendmaking het goede nieuws. Dit is manifest un- 
fair: het zijn de aandeelhouders die het risico van de investeringen 
hebben ondergaan, maar het is de directie die een flink stuk van de 
kapitaalwinst binnenhaalt. Een gelijkaardig scenario geschiedt bij 
slecht nieuws: de insider wéét dat de koers zal dalen en verkoopt zijn 
overgewaardeerde aandelen aan de outsider (of verkoopt zelfs short 
- dit wil zeggen, 'in de wind'). Insiders behalen in beide gevallen een 
zeker excess-rendement zonder dat zij het normale risico ondergaan. 

Zoals vermeld kan er echter een goede reden zijn om gevoelig nieuws 
niét onmiddellijk bekend te maken. Dit is bijvoorbeeld het geval bij 
fusies en overnames. 

B. De rol van insider-trading bij fusies en  overnames 

1. I n l e i d i n g  

Een van de bedrijfssituaties waarin het meest sprake is van handel met 
voorlsennis betreft fusies en overnames. Deze gaan immers vaak ge- 
paard met lange studie- en onderhandelingsperiodes waarbij vele par- 
tijen (zoals financiers en juridische adviseurs) betrokken zijn; hier- 
door zijn vele personen vóór de markt op de hoogte van het plan, het- 
geen uiteraard de mogelijkheid tot misbruik van die informatie ver- 
groot. Zelfs wanneer aan die geïnformeerde partijen uitdrulskelijk 
wordt verboden om transacties voor eigen rekening te verrichten of 
het nieuws door te geven, blijft de kans op "lekken" bestaan. Een twee- 



de reden waarom handel met voorkennis vooral bij fusies en overna- 
mes verleidelijk kan zijn is dat er doorgaans sprake is van grote waar- 
deveranderingen en dat deze waardeveranderingen bovendien min of 
meer gekend zijn. Ten derde vormen fusies en overnames duidelijk 
een uitzondering op algemene regel verdedigd in voorgaande afde- 
ling, namelijk dat de beste oplossing erin bestaat alle relevante infor- 
matie meteen bekend te maken. Inderdaad hebben biedende par- 
tijen die hun overnameplannen meteen publiek zouden moeten be- 
kendmaken, geen enkele motivatie meer om nog te zoeken naar on- 
dergewaardeerde ondernemingen en inefficiënte managementteams. 
Er moét in zo'n geval dus geheimhouding zijn, wat dan weer de mo- 
gelijkheid tot handel met voorkennis creëert. 

We illustreren, in deze afdeling, eerst empirisch het vermoeden dat 
insider-trading vaak voorkomt bij fusies en overnames, en bespreken 
daarna de nadelen ervan. 

2 .  K o e r s v e r l o o p  t e n  g e v o l g e  v a n  e e n  o v e r n a m e  

Schwert (1996) onderscheidt twee periodes bij een overnamebod: de 
run-up periode vóór het uitbrengen van het bod en de mark-up perio- 
de na het bod. De totale overnamepremie is gelijk aan de som van de 
run-up en de mark-up. In de run-up periode (dus vóór het uitbrengen 
van het bod) is normaliter enkel de bieder op de hoogte van het na- 
kende bod, al is het mogelijk dat meerdere partijen onafhankelijk van 
elkaar een een overnamebod overwegen. De (pre-aanbod) run-up in 
de koers is dan elke abnormale beweging in de aandelenprijs van de 
doelonderneming in deze periode. De (post-aanbod) mark-up is de 
toename in de aandelenprijs van het overgenomen bedrijf tussen de 
aankondiging van het eerste bod en de uiteindelijke uitkomst wan- 
neer een onderneming is overgenomen. 

Keown en Pinkerton (1981) bestuderen de run-ups van 194 onder- 
nemingen die het voorwerp van een overname uitmaakten over de pe- 
riode 1975 tot 1978. Daarbij worden significante excess-returns ge- 
constateerd voor beleggers in de overgenomen ondernemingen vóór 
de publieke bekendmaking van de overname. Keown en Pinkerton be- 
komen een totale cumulatieve abnormale return (CAR) in de over- 
genomen ondernemingen van 25,3%. Die totale run-up bestaat uit een 
pre-announcernent CAR (gedurende dag -20 tot dag -1, gemeten te- 
genover de datum van bekendmaking, dag 0) van 13,2%, en een 
announcement day AR (tussen dag -1 tot dag 0) van 12,1%. Dit bete- 



kent dat meer dan de helft van de totale run-up plaats heeft geduren- 
de de 20 dagen vóór de bekendmaking van de overname, de zoge- 
naamde "insider-trading days". 

De bevindingen van Keown en Pinkerton worden bevestigd door 
andere studies. Zo bestudeerde Asquith (1983) ongeveer tweehon- 
derd fusies over de periode 1962 tot 1976. De resultaten van zijn on- 
derzoek kunnen worden samengevat in Figuur 2, die duidelijk de run- 
up en de announcement-piek aantoont. Ook Meulbroek (1992) vindt 
dat, bij US-overnames, bijna de helft van de prijsstijgingen vóór de 
officiële bekendmaking plaatsgrijpt. Van Hulle, Vermaelen en de Wou- 
ters bekomen vergelijkbare resultaten als Asquith, in een studie over 
de invloed op de aandelenprijzen van 82 fusies en 86 overnames waar- 
bij Belgische ondernemingen zijn betrokken. Deze en andere studies 
tonen dus duidelijk dat er geanticipeerd op de overname. 

FIGUUR 2 

Effect van een overname op de aandelenkoel-s 
van een overgenomen bedrijf 

gemlddeld cumulatief 
excess-rendement 

op aandelen 

Gaat het hier ondubbelzinnig over insider-trading? Men kan tegen- 
argumenteren dat die run-up mogelijks gebaseerd is op zuivere ver- 
moedens eerder dan handel met voorkennis - vaak hangt een over- 
name al een tijdje in de lucht, zoals momenteel bijvoorbeeld in de Bel- 
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gische banksector. Maar vage vermoedens horen niet tot een plotse, 
scherpe prijsstijging te leiden binnen een zeer korte periode vóór de 
bevestiging van het vermoeden. Men kan ook tegen-argumenteren dat 
de bieder zelf, of eventueel meerdere onafhankelijke bieders, vooraf 
gaat of gaan kopen, wat de prijs opdrijft. Het lijkt inderdaad a priori 
misschien logisch dat de bieder eerst zoveel mogelijk koopt aan de 
(voorlopig nog lage) prijs; maar een dergelijke strategie is ook ris- 
kant omdat het bod nog kan mislukken, en wordt ook bemoeilijkt door 
de transparantie-wetgeving. Empirisch gezien blijken, in de VS., aan- 
kopen vóór het uitbrengen van het eigenlijke bod veel zeldzamer te 
zijn dan run-ups. Het lijkt, kortom, vrij aannemelijk dat de run-up min- 
stens voor een deel te verklaren is door insider-trading, eventueel via 
stromannen. 

3 .  I n v l o e d  v a n  i n s i d e r - t r a d i n g  o p  d e  o v e r n a m e -  
p r e m i e  

Zegt de (pre-aanbod) run-up iets over het koersverloop na het uit- 
brengen van het bod (de mark-up)? Er zijn aanwijzingen dat de markt- 
efficiëntiehypothese ook opgaat voor fusies en overnames. Een im- 
plicatie van de efficiëntie-hypothese is dat men niet systematisch ab- 
normale winsten kan behalen door bijvoorbeeld aandelen te kopen 
van bedrijven die potentiële overnamekandidaten zijn, tenzij men be- 
schikt over inside informatie. Weliswaar stijgen de aandelenprijzen van 
succesvol overgenomen bedrijven de dagen na het eerste bod méér 
dan wat men zou verwachten op basis van het marktgemiddelde - zie 
Figuur 2 - en dalen analoog de aandelenprijzen van niet succesvol 
overgenomen bedrijven relatief tegenover de markt, maar het is in een 
efficiënte markt onmogelijk om op het moment van het eerste bod al 
te weten welk bod zal slagen en welk bod zal mislukken. Wanneer toe- 
komstige prijsveranderingen niet te voorspellen zijn, kan dus worden 
verwacht dat er geen correlatie is tussen voorbije prijsbewegingen (de 
pre-aanbod run-ups) en daaropvolgende returns voor aandeelhou- 
ders van de doelonderneming. Schwert (1996) onderzoekt deze rela- 
tie over de periode 1975 tot 1991. Hij vindt geen overtuigende aan- 
wijzingen dat de mark-ups, betaald bij succesvolle overnames aan aan- 
deelhouders van de doelonderneming, gecorreleerd zijn met de groot- 
te van de prijs- of volume-run-ups vóór de bekendmaking van het eer- 
ste bod. Met andere woorden, het lijkt aannemelijk dat, gemiddeld 
gezien, de totale overnamepremie stijgt in verhouding met de run- 



up-component; of nog: hogere run-ups worden niet gecompenseerd 
door lagere mark-ups. 

De  implicatie is duidelijk. Stel dat een kandidaat-overnemer van 
plan is een bod uit te brengen op een bepaalde onderneming, en dat, 
vóórdat hij of zij het bod heeft uitgebracht, de aandelenprijs van de 
geviseerde onderneming begint te stijgen en hiermee een ongewoon 
hoog verhandeld volume gepaard gaat. De bieder zelf heeft nog niets 
gekocht en het is niet duidelijk wie de koper is - een insider, of een 
onafhankelijke tweede bieder. De  kandidaat-overnemer moet dan be- 
slissen: ofwel volhardt hij in zijn overnamebod en betaalt dus méér 
dan hij oorspronkelijk voor ogen had, ofwel blaast hij het plan af om- 
dat de prijs al te hoog opgelopen is. Kortom, een run-up verlaagt de 
winst van de kandidaat-overnemer en kan het hele plan zelfs in de 
kiem smoren. In die context zijn er in de VS. talrijke rechtszaken aan- 
hangig tegen investment banks omwille van veroorzaakte lekken in 
geheime informatie die leidden tot handel met voorkennis en waar- 
door de prijs vóór het overnamebod sterk werd opgedreven. 

Een overnamebod is doorgaans sociaal wenselijk wanneer de doel- 
onderneming geleid wordt door een inefficient management. Wan- 
neer de bieder oordeelt dat de te betalen premie te hoog is geworden 
en zij of hij afziet van zijn overnamebod, kan dit nefast zijn voor het 
totale welvaartspeil omdat inefficiënties in stand worden gehouden. 
Zelfs de grootste tegenstanders van insider-trading-reguleringen (zo- 
als Carlton en Fischel, of Manne) vinden geen argumenten om de ne- 
faste invloed van handel met voorkennis op fusies en overnames te 
weerleggen. 

4 .  I n s i d e r - t r a d i n g ,  i n v e s t m e n t  b a n k s  e n  C h i n e s e  
M u r e n  

In het verleden was het de regel voor een investment bank om bij fu- 
sies, overnames, enz. alleen advies te verstrekken, zonder betrokken 
te zijn in de effectenhandel in de betreffende ondernemingen. Om- 
wille van de toenemende deregulering breiden financiële instellin- 
gen hun activiteiten vandaag evenwel meer en meer uit, waarbij con- 
Ilicten kunnen ontstaan tussen de activiteiten van verschillende dien- 
sten en het gevaar van belangenvermenging groter dan ooit wordt. Het 
probleem situeert zich hoofdzakelijk binnen banken die naast een fi- 
nancieringsdienst ook over een beleggingsafdeling beschikken. In deze 
financieringsdienst is er doorgaans veel niet-publieke informatie aan- 



wezig die, indien zij zou terecht komen bij de beleggingsafdeling, daar 
grote kansen voor handel met voorkennis kan scheppen. 

Om de stroom aan inside informatie tussen deze diensten tegen te 
gaan, wordt een doorgedreven scheiding, de zogenaamde "Chinese 
Walls", ingebouwd. Deze bepalen waarover wel en waarover niet kan 
worden gecommuniceerd van de ene afdeling naar de andere, en hoe 
die eventuele communicatie moet gebeuren. Indien deze strikte schei- 
ding werkt, beschikt de beleggingsdienst niet langer over informatie 
van de financieringsdienst, en vice versa. De verschillende diensten 
worden geacht onafhankelijk van mekaar te handelen. De beleggings- 
adviseur kan dan niet schuldig worden bevonden aan het tegenover 
zijn clienteel verzwijgen van in de bank aanwezige kennis. Hijizij zal 
dan ook niet voor de keuze komen te staan tussen het wederreclite- 
lijk overdragen van informatie ("tipping") of het begaan van een con- 
tractuele fout (onvoldoende bijstand aan de cliënt). 

Dit beeindigt onze discussie van handel met voorkennis als een mid- 
del om markten sneller te doen reageren op relevant nieuws. Wij heb- 
ben geargumenteerd dat insider-trading ofwel second-best is - de ide- 
ale manier om efficiënte prijzen te bekomen bestaat erin het nieuws 
onmiddellijk bekend te maken - ofwel geheel uit den boze, omdat het 
fusies en overnames bemoeilijkt of zelfs onmogelijk kan maken. Voor- 
standers van handel met voorkennis roepen echter nog andere argu- 
menten in. Zo beweren sommigen dat handel met voorkennis een ide- 
ale manier is om het management te motiveren. Dit argument komt 
in de volgende paragraaf aan bod. 

C. Insider-trading als vergoeding voor het management 

1. D e  v e r h o u d i n g  m a n a g e m e n t  v e r s u s  a a n d e e l -  
h o u d e r s :  a g e n c y - k o s t e n  

Typisch aan een moderne onderneming is de scheiding tussen bedrijfs- 
leiding (het management) en eigendom (de aandeelhouders). Aan de 
voordelen van deze splitsing, o.a. grotere efficiëntie, zijn evenwel ook 
nadelen verbonden. Aandeelhouders hebben belang bij waardemaxi- 
malisatie, maar managers prefereren mogelijks prestigeprojecten, om- 
zetmaximalisatie, groter marktaandeel, persoonlijke verrijking, enzo- 
voort. Het belangenconflict dat bestaat tussen de gemandateerden 
(het management) en de mandaatgevers (de aandeelhouders) kan 



aanleiding geven tot inefficiënties, die mandaatkosten of agency-kos- 
ten genoemd worden. 

Mandaatkosten worden economisch meer relevant naarmate de be- 
drijfsresultaten meer beïnvloed worden door het management (eer- 
der dan door factoren uit de omgeving) en naarmate de outsiders min- 
der inzicht hebben in wat binnen de onderneming gebeurt, bijvoor- 
beeld bij hoogtechnologische investeringen. Ook obligatiehouders en 
banken kunnen overigens getroffen worden door bedrijfsbeslissin- 
gen die niet in hun belang zijn; maar toch zijn het de aandeelhouders 
die uiteindelijk zullen opdraaien voor de agency-kosten, omdat de 
schuldeisers het risico op verkeerde beslissingen zullen vertalen in ho- 
gere vereiste returns op hun schuldvordering. Aandeelhouders heb- 
ben er m.a.w. alle belang bij dat deze agency-kosten worden gemini- 
maliseerd. 

2 .  I n s i d e r - w i n s t e n  a l s  v e r g o e d i n g  voo r  d e  
m a n a g e m e n t s - i n s p a n n i n g  

Het management heeft normaliter een nauwkeuriger beeld van de 
echte waarde van het bedrijf dan externe (potentiële) aandeelhou- 
ders. Volgens sommigen zou een toelating tot handel met voorkennis 
aan het management de oplossing bieden voor de agency-problema- 
tiek. Vermits de prestaties van de manager worden gereflecteerd in 
de beurskoers, zou hijlzij via insider-trades kunnen meeprofiteren van 
zijnlhaar inzet. Ook de aandeelhouders zouden dan op hun beurt voor- 
deel hebben, omdat die hogere managements-inspanning de beurs- 
waarde opdrijft. De belangen van beide groepen lijken dus samen te 
vallen. 

Een gewoon salaris werkt op dat gebied niet goed, volgens Manne 
(1966). Of liever, een salaris werkt alleen voor "corporate managers" 
(uitvoerende technici), omdat uitvoerende functies en bevoegdhe- 
den nauw omschreven zijn; het is dus duidelijk wat van die managers 
verwacht wordt en wanneer de realisaties behoorlijk zijn. Naast de uit- 
voerders bevat het management echter ook "entreprenetlrs" (innova- 
toren), wier prestaties niet vooraf kunnen uitgestippeld worden en 
voor wie de ex post beoordeling dan ook veel moeilijker uitvalt. Een 
vast salaris zal "entrepreneurs" geen enkele aansporing bieden om iets 
nieuws te proberen, wat wél het geval is als zij op basis van insider- 
trading een stuk van de meerwaarde van hun prestaties kunnen ver- 
krijgen. 



Vergoedingsmechanismes waarbij men bonussen of aandelenop- 
ties gebruikt, zijn volgens Manne evenmin geschikt voor de echte on- 
dernemer. Bonussen hangen af van de totale winst van de onderne- 
ming, niet van de (moeilijk te bepalen) persoonlijke winstbijdrage van 
de "entrepreneur". Bovendien volgen de gestegen winsten met heel 
wat vertraging op de innoverende beslissing, terwijl de koersstijgin- 
gen onmiddellijk plaatsgrijpen bij de bekendmaking van de door- 
braak. Bonussen komen dus te laat. Aandelenopties zijn volgens Man- 
ne evenmin geschikt om ambitieuze "entrepreneurs" te vergoeden. Ten 
eerste moet het aantal aandelen waarop de executives een optie krij- 
gen vóór de innovatie worden bepaald; dit optimaal aantal aandelen 
is evenwel moeilijk op voorhand vast te stellen omdat de aard van de 
innovatie niet voorspelbaar is. Bovendien kunnen opties in waarde stij- 
gen omwille van algemeen-economische factoren, terwijl handel met 
voorkennis alleen slaat op gebeurtenissen binnen het bedrijf. Wat vol- 
gens Manne nog het meest pleit voor insider-trading als vergoedings- 
mechanisme, is dat de extra vergoeding voor de managers bij handel 
met voorkennis de dividendmassa niet vermindert. Manne besluit 
daarom dat handel met voorkennis de meest effectieve manier is om 
"entrepreneurs" te vergoeden voor hun innovaties. De stijging van de 
aandelenprijs na de publicatie van de informatie zou immers een goe- 
de maatstaf zijn van de waarde van de innovatie. 

Carlton en Fischel (1983) hebben dit compensatie-argument van 
Mailne verder verfijnd. Ook zij stellen dat contracten waarin vooraf 
het salaris of de bonus of het optieplan wordt vastgelegd, niet in staat 
zijn om "ondernemende" managers te vergoeden voor hun innova- 
ties. De  onderneming zou deze contracten later wel kunnen her- 
negotiëren, maar her-negotiaties zijn duur en zullen dus niet frequent 
genoeg voorkomen om de entrepreneur voldoende te stimuleren. 
Carlton en Fischel stellen dat een van de grote voordelen van insider- 
trading juist is dat de vergoeding van de manager kan worden aange- 
past aan de waarde van zijn geleverde prestaties zonder dat hijlzij 
voortdurend zijn contract moet her-negotiëren, hetgeen zijnlhaar pres- 
taties ten goede komt. Volgens hen bestaat er, afgezien van het wet- 
telijke verbod op handel met voorkennis, geen enkele steekhouden- 
de reden waarom bedrijven insider-trading zouden moeten verbie- 
den. Zij beschouwen dan ook elke beperking op handel met voorken- 
nis, zoals deze door de overheid wordt opgelegd, als een ongerecht- 
vaardigde inmenging in het bedrijfsgebeuren. 



De kritiek die men op bovenstaande argumenten kan uitbrengen 
groeperen we in twee blokken. In afdeling II.C.3 bestuderen we de 
manieren waarop insider-trading de investeringsbeslissingen, en dus 
de grootte van de te verdelen koek, beïnvloedt. Het blijkt dat man- 
daatkosten allesbehalve geëlimineerd worden. In afdeling II.C.4 ne- 
men we de bedrijfsbeslissingen als gegeven, en stellen ons de vraag of 
het toelaten van insiderwinsten een rechtvaardige manier is om de 
koek te verdelen tussen management en aandeelhouders. 

3 .  A g e n c y - k o s t e n  e n  s o c i a l e  k o s t e n  b i j  i n s i d e r -  
t r a d i n g  v ia  s u b - o p t i m a l e  b e d r i j f s b e s l i s s i n g e n  

De kern van het argument van Manne is dat, door handel met voor- 
kennis toe te laten, de belangen van het management en de aandeel- 
houders zouden samenvallen. Dit zou alle agency-kosten doen ver- 
dwijnen. Dit argument klopt echter niet: de belangen vallen niét sa- 
men, omdat de vergoeding voor liet management niet dezelfde is als 
die der aandeelhouders; integendeel -voor een gegeven investerings- 
politiek betekent elke frank insider-winst ook één frank minder koers- 
winst voor de aandeelhouders. 

Het niet samenvallen van de belangen van management en aan- 
deelhouders betekent dat er bij insider-trading nog steeds agency- 
kosten optreden, omdat de bedijfsbeslissingen sub-optimaal worden. 
Vanuit het standpunt van de aandeelhouders en van de maatschappij 
als gelieel wordt het optimale investeringsniveau bereikt wanneer de 
marginale opbrengsten van een investering gelijk zijn aan de margi- 
nale kosten. Een bekend probleem in de welvaartseconomie ontstaat 
als de sociale kosten en baten niet samenvallen met de private kosten 
en baten ('externe effecten'): in een gedecentraliseerde economie zijn 
beslissingen op private kosten en baten gebaseerd, en de genomen be- 
drijfsbeslissingen zijn dan niet meer optimaal vanuit sociaal stand- 
punt. Een analoog probleem ontstaat binnen de onderneming als de 
kosten en batenvoor de beslissingnemers (het management) niet meer 
samenvallen met die van de aandeelhouders of van het bedrijf als ge- 
heel2. Dit argument wordt in een aantal varianten uitgewerkt in de 
literatuur. 

Manove (1989) onderzoekt de impact van trading door insiders op 
de waarde van een onderneming. De auteur toont aan dat de aanwe- 
zigheid van insiders ertoe leidt dat het door het bestuur bepaalde in- 
vesteringsniveau zal afwijken van het optimale investeringsniveau. 



Doordat insiders in staat zijn zich een deel van de returns op bedrijfs- 
investeringen toe te eigenen ten koste van de andere aandeelhou- 
ders, worden nieuwe investeringen in bedrijven ontmoedigd. Aan- 
deelhouders houden immers aandelen aan omwille van de verwachte 
opbrengsten ervan (kapitaalmeenvaarde en dividenden). Wanneer zij 
vermoeden dat insiders hun een stuk der opbrengsten ontfutselen, ver- 
lagen zij de waarde van de aandelen overeenkomstig. Daardoor ge- 
raakt de onderneming moeilijker en enkel tegen een hogere kapi- 
taalskost aan de nodige fondsen voor investeringsprojecten. Dit leidt 
tot onder-investering. 

Bebchuk en Fershtman ((1991), (1993)) bestuderen de effecten van 
handel met voorkennis op de ex ante beslissingen van het manage- 
ment en op de waarde van een onderneming. Hun aandacht gaat spe- 
cifiek uit naar situaties waarin managers een keuze moeten maken tus- 
sen beslissingen die niet verschillen in de ermee gepaard gaande ma- 
nagementinspanningen, maar wel qua netto huidige waarde. Bebchuk 
en Fershtman bouwen een theoretisch model waarbij zij bekijken hoe 
insider-trading door zijn impact op de allocatie van de inspanningen 
van het management de verwachte bedrijfsoutput en dus de ex ante 
waarde voor de aandeelhouders beïnvloedt. Zij constateren dat ma- 
nagers, bij afwezigheid van handel met voorkennis, en zolang de sala- 
rissen van managers positief gecorreleerd zijn met de door hen be- 
haalde bedrijfsresultaten, zulke keuzes efficiënt maken. Bij aanwe- 
zigheid van insider-trading daarentegen is het mogelijk dat managers 
een lagere bedrijfswaarde verkiezen, met name als zij daardoor gro- 
tere persoonlijke transactiewinsten kunnen realiseren. 

Volgens Easterbrook (1981) zet handel met voorkennis het mana- 
gement aan tot het selecteren van meer risicovolle projecten dan de 
aandeelhouders verkiezen. Dit wordt bevestigd door onderzoek van 
Bebchuk en Fershtman (1994) over de effecten van insider-trading op 
het ex ante gedrag van het management. Handel met voorkennis zal 
managers aanzetten tot het volgen van een politiek die prijsfluctua- 
ties van aandelen van het bedrijf in de hand werkt. Indien het project 
positief uitdraait, kunnen de insiders vóórdat het nieuws de markt be- 
reikt aandelen kopen en een flink deel van de opbrengsten binnen- 
rijven. Wanneer het project daarentegen een flop wordt, voert de in- 
sider geen transacties uit - zij maakt dan noch winst, noch verlies, en 
laat de bestaande aandeelhouders de kosten van het mislukte project 
dragen - of verkoopt zij short ('in de wind'). 



Haft (1982) suggereert nog een ander mechanisme waardoor insi- 
der-trading op lange termijn de vennootschap kan schaden. Het risi- 
co is dat tussenkaders, die kennis hebben van bepaalde informatie, 
hun stuk van de insider-trading-koek willen en daarom gegevens be- 
wust laattijdig doorgeven aan bestuurders. Doordat zij niet tijdig wor- 
den geïnformeerd, reageren bestuurders niet op tijd, of verkeerd, wat 
weer tot niet-optimale investeringsbeslissingen leidt. 

Ook Fishman en Hagerty (1992) wijzen op de sociale kosten die 
kunnen optreden bij handel met voorkennis omdat de wig tussen de 
feitelijke aandelenkoers en de intrinsieke waarde van het bedrijf een 
invloed kan hebben op de kwaliteit van de binnen de onderneming 
genomen investeringsbeslissingen. Zo kan insider-trading in de plan- 
ningsfase van een fusie of overname leiden tot verkeerde signalen 
waardoor economisch juiste beslissingen niet zullen worden geno- 
men. In het algemeen kan handel met voorkennis ertoe leiden dat de 
waarde van een bepaald bedrijfsgeheim wordt uitgehold, waardoor het 
gebruik ervan door de betreffende onderneming wordt verstoord. 

Het lijkt er dus op dat het toelaten van insider-trading het pro- 
bleem van agency-kosten allesbehalve oplost, omdat bedrijfsbeslis- 
singen niet noodzakelijk in het belang van de aandeelhouders geno- 
men worden. Maar zelfs als men aanneemt dat investerings- en com- 
merciële beslissingen niet beïnvloed worden, kan men nog een hele 
reeks bezwaren aanvoeren tegen handel met voorkennis als manage- 
mentsvergoeding. 

4 .  A n d e r e  b e d e n k i n g e n  b i j  h e t  g e b r u i k  van  
i n s i d e r - t r a d i n g  a l s  v e r g o e d i n g  

Wij beginnen met Manne's argument dat handel met voorkennis de 
dividendmassa niet vermindert. Dit is weliswaar formeel juist, maar 
irrelevant: zelfs als de dividenden niet aangetast zijn, vermindert han- 
del met voorkennis de totale return voor de niet-geïnformeerde aan- 
deelhouders als groep omdat een stuk van de normale koerswinst af- 
geroomd wordt. Zoals hierboven werd vermeld, zullen de insiders bij 
een koersstijging immers een belangrijk deel van de meenvaarden bin- 
nenrijven, terwijl bij ongunstig nieuws de aandeelhouders het slacht- 
offer zijn van de gemaakte kosten en de lagere beurskoers. De aan- 
deelhouders krijgen, als groep, dus niet de faire vergoeding voor het 
risico dat zij gedragen hebben. 



Bovendien wordt, indien insider-trading aanvaard wordt als ver- 
goeding voor het management, de last ervan niet rechtvaardig ver- 
deeld over alle aandeelhouders. Salarissen en bonussen verminderen 
de dividendmassa (en uitgeoefende aandelenopties verwateren de 
massa per aandeel) op een voor ieder zichtbare wijze, en de last wordt 
gedragen door alle aandeelhouders in verhouding tot hun inzet. Bij 
handel met voorkennis, daarentegen, wordt de last alleen gedragen 
door de beleggers die toevallig willen verkopen in een periode waar- 
in de insider koopt, of die toevallig willen aankopen net terwijl een 
insider verkoopt; en die aandeelhouders zijn zich (althans op dat mo- 
ment) niet bewust dat ze een stuk van het 'loon' van de insider-ma- 
nager aan het uitbetalen zijn. 

Niet alleen weet de algemene vergadering dus niet wie zal betalen, 
maar ze verliest ook alle kontrole over hoeveel zal betaald worden aan 
het management. Het is, normaliter, de algemene vergadering die 
moet beslissen hoe hoog de vergoeding voor het management op- 
loopt, door het vastleggen van ofwel een bedrag ofwel een formule 
(zoals bij een bonus- of optie-plan). De insider-winsten worden daar- 
entegen bepaald door (a) de grootte van de koersstijging, en (b) het 
aantal aandelen dat door de insider gekocht wordt. Betreffende de 
eerste komponent kan men de vraag stellen of de verandering in de 
aandelenprijs altijd de meest accurate weergave is van de innovatie 
van de "ondernemende" manager. Het aantal gekochte aandelen, an- 
derzijds, is bepaald door de rijkdom van de manager (of door de mate 
waarin hij of zij krediet kan krijgen, wat voor een flink stuk met rijk- 
dom samengaat) en de mate van risico-afkerigheid3 van de betrokke- 
ne. Kortom, bij handel met voorkennis is het grotendeels de manager 
die zijn vergoeding vastlegt, eerder dan zijn werkgever, de algemene 
vergadering (Bainbridge (1986))~. 

Bainbridge benadrukt daarnaast de praktische moeilijkheid om 
handel met voorkennis te beperken tot de "rechthebbende insiders", 
d.w.z. tot diegene die werkelijk verantwoordelijk zijn voor het creë- 
ren van het goede bedrijfsresultaat. Het is meer dan waarschijnlijk dat 
ook andere werknemers in de onderneming transacties gaan uitvoe- 
ren op basis van de inside informatie zonder dat zij hebben bijgedra- 
gen tot het positieve resultaat. 

Verder valt de logica van handel met voorkennis als vergoeding voor 
het management geheel in het water bij slecht nieuws. Een slechte ma- 
nager kan uit zijn negatieve bedrijfsresultaten voordeel puren door 
vóór de bekendmaking ervan aandelen te verkopen (als zij of hij er 



heeft) eniof de aandelen in de wind te verkopen. Daardoor worden 
ronduit verkeerde drijfveren aan het management gegeven. 

Het aanwenden van insider-trading als vergeldingsmechansime 
creëert tenslotte ook een moral hazard probleem. Iemand die de mo- 
gelijkheid heeft om niet alleen te handelen op grond van inside infor- 
matie maar ook om zulke informatie voort te brengen, kan in de ver- 
leiding komen om valse geruchten te verspreiden. Een recent voor- 
beeld betreft de goudmijn Bre-X Minerals, die (in beide betekenis- 
sen van het woord:) fantastische vondsten in Borneo aankondigde en 
zijn aandelenprijs zag exploderen, tot enkele weken erna de rappor- 
ten vervalst bleken. Verkeerd nieuws hoeft overigens niet altijd 'goed' 
te zijn: men kan ook fictief slecht nieuws verspreiden dat dan nadien 
'rechtgezet' wordt. Winsten kunnen immers net zo goed op grond van 
slecht nieuws als op grond van goed nieuws worden behaald, en slecht 
nieuws is bovendien makkelijker te creëren dan goed nieuws. Een vrij- 
brief voor handel met voorkennis door het management kan dus aan- 
leiding geven tot koersmanipulatie. Het is duidelijk dat koersmani- 
pulatie, als een vorm van fraude, zowel de financiële markten in het 
algemeen als elke belegger in het bijzonder schaadt. Ook Manne er- 
kent dat koersmanipulatie schadelijk is. Hij stelt evenwel dat koers- 
manipulatie alleen zal verdwijnen indien insider-trading effectief zou 
kunnen worden geëlimineerd, omdat niemand er dan nog baat bij 
heeft; en het elimineren van handel met voorkennis is volgens Man- 
ne geen haalbare kaart omdat de kosten om een absoluut verbod op 
insider-trading te verzekeren, onaanvaardbaar hoog zijn. 

De tegenstanders van handel met voorkennis hebben blijkbaar hun 
slag grotendeels thuisgehaald, tenminste wat de wetgeving betreft. 
Toch blijft er een harde kern van voorstanders bestaan. Als theore- 
tische discussies niet tot consensus leiden, kan empirisch onderzoek 
mogelijks de doorslag geven. Dergelijk onderzoek is mogelijk in de 
VS., op basis van de Ofjiicial Surnrnary. Madhavan en Masson (1990) 
bestuderen de aandelenhandel door "executives" over een periode van 
twintig jaar, en onderzoeken of bedrijven waarvan de insiders vaker 
handelen in de aandelen van hun bedrijf inderdaad gemiddeld méér 
waard zijn dan vergelijkbare bedrijven met minder handel door insi- 
ders. Zij vinden geen empirische bevestiging van de Manne-hypothe- 
se dat méér handel met voorkennis gepaart gaat met hogere beurs- 
kapitalisatie. 

De algemene conclusie lijkt dus te zijn dat insider-trading niet de 
ideale manier is om managers te vergoeden. Aangezien een gelijk- 



aardige conclusie ook gold met betrekking tot het verkrijgen van effi- 
ciëntere prijzen, lijken de voornaamste argumenten pro handel met 
voorkennis weg te vallen. Handel met voorkennis heeft echter nog een 
aantal potentiële nadelen voor de algemene werking van aandelen- 
markten. Deze worden bekeken in Afdeling 111. 

111. DE EFFECTEN OP DE MARKTLIQUIDITEIT EN OP HET 
BELEGGERSGEDRAG 

De nadelige effekten die insider-trading kunnen uitoefenen op de wer- 
king van kapitaalmarkten hebben vooral te maken met dalende liqui- 
diteit. De theoretische redeneringen in dit verband vertrekken ineest- 
al van een eenvoudige dichotomizering van het beleggerspubliek: ie- 
mand is, bij veronderstelling, ofwel een insider die handelt op basis 
van voorkennis, of een 'liquidiíy trader' - een niet-geïnformeerde out- 
sider die verkoopt omdat zij of hij cash nodig heeft of verse geldmid- 
delen wil beleggen. De manier waarop, in die modellen, handel met 
voorkennis de liquiditeit verlaagt verschilt naargelang de marktorga- 
nizatie. Sommige modellen venverpen die dichotomisatie als t6 een- 
voudig, en voeren aan dat minstens drie categorieën beleggers moe- 
ten bekeken worden: insiders, professionele beleggers, en echte out- 
siders. 

In deze afdeling omschrijven we eerst de begrippen liquiditeit en 
transparantie, en bekijken dan de twee hoofdvormen van marktorga- 
nizatie, de order- en prijs-gestuurde markt. Daarna volgt de bespre- 
king van de modellen met twee, respectivelijk drie, groepen beleg- 
gers. 

A. De begrippen marktliquiditeit en transparantie 

Met liquiditeit wordt bedoeld dat er een ruime beurshandel in de aan- 
delen bestaat. De liquiditeit van een financieel actief wordt bepaald 
door de snelheid en de kosten waarmee dat actief kan worden omge- 
zet in een volledig liquide actief ("pe$ect rno~zeyness"). Hoe groter de 
transactiekosten (inclusief eventuele prijsdriik) of hoe langer het duurt 
om een positie af te voeren, des te lager de liquiditeit. 

De mate van liquiditeit van de beurs als geheel of van de markt voor 
een welbepaald effect heeft duidelijk een direct belang voor de be- 
legger zelf: liquidity traders zullen minder geneigd zijn in aandelen 
te beleggen naarmate de liquiditeit afneemt. Het liquiditeitsbegrip 



heeft echter ook algemenere implicaties voor de efficiëntie van de 
markt als signaal-gever bij beleggingen en emissies. In een ideale 
markt is alle publiek beschikbare informatie vrij en goedkoop beschik- 
baar. Toch is het zelfs in dat geval nog steeds mogelijk dat bij onvol- 
doende liquiditeit de marktprijs van een aandeel sterk afwijkt van zijn 
intrinsieke waarde. Immers, hoe lager de liquiditeitsgraad, hoe moei- 
lijker men een tegenpartij zal vindenvoor zijn transactie, en hoe meer 
men zijn aankoop- of verkoopprijs zal moeten laten stijgen respectie- 
velijk dalen, opdat iemand als tegenpartij de tegengestelde positie zal 
willen innemen. Een lage liquiditeit drukt dus op de behaalde return. 
Ook het risico stijgt: wanneer de beursmarkt voor een gegeven aan- 
deel onvoldoende diepte heeft, kunnen zelfs middelgrote aan- of ver- 
kopen door andere liquidity traders een grote impact hebben op de 
aandelenkoers, hetgeen de koersen volatieler maakt en risico-afke- 
rige beleggers afschrikt. 

Met markttransparantie of -doorzichtigheid wordt bedoeld de mate 
waarin marktparticipanten de omvang, richting, en oorzaak van een 
aan de gang zijnde orderstroom kunnen observeren. Beleggers zijn 
alleen bereid aandelen te kopen als ze een redelijk oordeel kunnen 
vellen over de waarde van de aangeboden aandelen en als de markt 
voldoende doorzichtig is. Nieuws dat invloed heeft op de waarde van 
de onderneming moet zo snel mogelijk zijn weerslag hebben op de 
aandelenprijs en, omgekeerd, prijsschommelingen horen idealiter al- 
leen een reflectie te zijn van nieuwe informatie. Bij handel met voor- 
kennis kunnen zich echter opmerkelijke koersschomme1inge.n voor- 
doen zonder dat de belegger zicht heeft op de oorzaken van die schom- 
melingen. Vermits beleggers risico-afkerig zijn, zijn deze voor hen on- 
verklaarbare koersopstoten onaantrekkelijk. Als beleggers boven- 
dien vermoeden dat ze beter-geïnformeerde insiders als tegenspelers 
krijgen, vrezen ze ook dat ze al te vaak te duur kopen en te goedkoop 
verkopen. Kortom, een niet-transparante markt verliest aan liquidi- 
teit omdat de gewone belegger minder geneigd wordt om aan de han- 
del deel te nemen. 



B. Pansparantie en liquiditeit bij insider-trading op koers versus 
ordergestuurde aandelenbeurzen 

1. K o e r s -  v e r s u s  o r d e r g e s t u u r d e  a a n d e l e n m a r k t  

De essentiële functie van een marktmechanisme is de transformatie 
van vraag en aanbod van beleggers in de realisatie van transacties. 
Naargelang de manier waarop dit gebeurt, worden doorgaans twee 
soorten mechanismen onderscheiden: de koersgestuurde markt 
("price-based" of ook wel "dealer market") en de ordergestuurde markt 
("order-based", of "auction market"). In de praktijk vindt men ook 
mengvormen. 

Op een koersgestuurde aandelenmarkt worden de aandelen ver- 
handeld via marktmakers. Marktmakers garanderen een redelijke 
mate van liquiditeit op elk ogenblik door continu bied- en laatkoer- 
sen te afficheren waartegen ze bereid zijn aandelen te verhandelen, 
althans binnen zekere grenzen op de transactiegrootte. Ze nemen dus 
eigen posities in, waarbij zij blootgesteld zijn aan het marktrisico en 
aan het gevaar dat hun klanten insiders zijn. Als vergoeding voor dit 
risico en voor het garanderen van 'immediacy' verkrijgen ze een inko- 
men dat afhangt van de marge (of spread) tussen de bied- en laatkoer- 
sen en van de omzet. Beleggers kunnen de geafficheerde koersen con- 
sulteren per telefoon of via computerschermen, en zijn op die manier 
op de hoogte van de prijs vooraleer ze hun beursorders indienen, voor- 
zover dat order tenminste binnen de perken valt waarvoor de bied- 
en laatkoersen bindend zijn. Voorbeelden zijn de London Stock Ex- 
change, NASDAQ in de VS. en de Europese tegenhanger EASDAQ. 

De meeste continentaal-Europese beurzen daarentegen kennen 
(semi-) continu ordergestuurde aandelenmarkten. Men spreekt van 
een ordergestuurde aandelenbeurs wanneer er een periodieke of con- 
tinue matching van koop- en verkooporders plaatsgrijpt. Een zuivere 
ordergestuurde markt wordt onderhouden door markthouders. Deze 
verzamelen, voor de aan hen toegewezen aandelen, de limiet- en markt- 
orders vanwege de beleggers, aggregeren die tot vraag en aanbod, en 
bepalen op basis daarvan de koers. De koop- en verkooporders van 
beleggers worden dus rechtstreeks tegen elkaar afgewogen om een 
evenwichtsprijs te bereiken waartegen zoveel mogelijk handel moge- 
lijk is. Markthouders treden hierbij enkel op als tussenpersonen tus- 
sen vraag en aanbod, en nemen geen positie in. De vooralsnog niet 
uitgevoerde orders worden in een "Public Limit Order Book" ge- 



plaatst; latere inkomende orders kunnen dan uitgevoerd worden te- 
gen reeds uitstaande orders uit het boek of worden, als er geen te- 
genpartij beschikbaar is, aan het boek toegevoegd5. 

Die alternatieve marktvormen hebben implicaties voor liquiditeit 
en transparantie. Zoals gezegd garandeert een systeem met markt- 
makers permanent een minimum mate van liquiditeit, die afhangt van 
het aantal marktmakers en de limiet waarbinnen zij bereid zijn te han- 
delen aan de door hen geafficheerde koersen. Liquiditeit kan wél een 
acuut probleem worden in een zuivere ordergestuurde markt: vooral 
bij aandelen met gemiddeld lage omzet kan het voorkomen dat, lou- 
ter toevallig, er aan één zijde nauwelijks orders zijn. Om die reden 
worden, in dunne markten (zoals de traditionele Brusselse parket- 
markt) correctiemechanismen ingebouwd. Is er bijvoorbeeld aan de 
best mogelijke prijs nog een aanbod- of vraag-overschot, dan worden 
nie~iwe orders alleen aanvaard als ze het onevenwicht reduceren, en 
niet als ze het onevenwicht versterken. Ook kan men prijslimieten in- 
voeren, waarbij de koers bijvoorbeeld maximum vijf percent kan va- 
riëren van dag tot dag en de handel desnoods tot de volgende dag op- 
geschort wordt. Op de oude contantmarkt in Brussel trad de markt- 
houder soms ook buiten zijn strikte beiniddelaarsrol door toch posi- 
ties in te nemen, eventueel ingedekt op de termijnmarkt. Sinds de in- 
voering van het New Trading System op de Beurs van Brussel wordt, 
analoog, het zuivere order-systeem aangevuld door specialists. Een 
Brussels specialist is een bank of beursvennootschap die een minu- 
mum aan liquiditeit garandeert door, voor 'zijn' aandelen, bij elke 
fixing een koop- en verkooporder in de markt te plaatsen met een wet- 
telijk gelimiteerde spread. De specialist neemt dus, zoals een markt- 
maker (en in tegenstelling tot een zuivere markthouder) mogelijks po- 
sities in. In die zin is het NTS een mengvorm tussen een order- en 
koers-gestuurde markt. Ook de New kórk Stock Exchange kent een 
mengvorm, waarbij specialisten zowel limiet-orders verzamelen als 
marktmaker spelen. 

De  marktvormen verschillen ook qua transparantie. In orderge- 
stuurde markten is de openheid het grootst, tenminste voor een ge- 
geven vraag- en aanbodvolume. Er is ten eerste een beterepre-trade 
transparantie, dit wil zeggen een betere zichtbaarheid op de beste prijs 
waaraan een binnenkomend order kan worden uitgevoerd. Bij een 
elektronische order-gestuurde markt zijn immers in het publieke 
limiet-orderboek zowel aan de aankoop- als aan de verkoopzijde meer- 
dere limietkoersen en de bijhorende gevraagde of aangeboden hoe- 



veelheden gecentraliseerd zichtbaar, zodat brokers aan de hand van 
het boek exact zien aan welke totaalprijs een inkomend order uitvoer- 
baar is. Op koersgestuurde markten zoals NASDAQ of de Londense 
SEAQ daarentegen verschijnen alleen de "firm quotes" waartegen 
marktmakers binnen zekere grenzen moeten verhandelen; er is geen 
informatie over vraag en aanbod aan andere prijzen. Ook de post- 
trade transparantie, dit is het zicht op recente transacties, is lager in 
koersgestuurde markten. Nadat een marktmaker een deal heeft ge- 
sloten over de telefoon, duurt het tenminste enkele minuten om deze 
te rapporteren en bekend te maken op het computerscherm. Traders 
hebben trouwens het recht hun transactie niet onmiddellijk mee te 
delen. Bij een ordergestuurde markt daarentegen wordt onmiddel- 
lijk na elke transactie de gehanteerde koers met de daarbij horende 
omzet gepubliceerd. Zowel de pre- als de post-trade transparantie zijn 
nuttig om een zicht te krijgen op de orderstroom. 

2 .  I m p a c t  v a n  i n s i d e r - t r a d i n g  v ia  d e  s p r e a d s  i n  
p r i j s g e s t u u r d e  m a r k t e n  

In de theoretische literatuur bestaat er een vrij grote consensus dat 
handel met voorkennis een negatief effect heeft op de liquiditeit6. 
Deze literatuur heeft hoofdzakelijk betrekking op de marktorganisa- 
tie van de VS., dus de prijsgestuurde beurs met marktmakers. 

De kern van de zaak is dat handel met voorkennis een adverse se- 
lection probleem schept. Een marktmaker die zijn bied- en laatprijs 
vastgesteld heeft, zal bij transacties met geïnformeerde traders syste- 
matisch verliezen boeken: zij of hij koopt van insiders vóór de aan- 
delen abnormaal in prijs zakken, en verkoopt aan insiders vóór een 
abnormale prijsstijging. De aandelenportefeuille van een doorsnee 
marktmaker zal daarom bij insider-trading te veel overgewaardeerde 
en te weinig ondergewaardeerde effecten bevatten, en daarom dus te 
weinig renderen. 

Het gevolg van die adverse selection is dat de marktmaker zijn bid- 
ask spread hoger stelt naarmate er meer insider traders zijn en naar- 
mate het informatief voordeel van de insiders groter is. De verhoging 
van de spread heeft een dubbel effect. Een eerste effect is dat, om- 
wille van de hogere laatprijs of de lagere biedprijs, sommige insiders 
niet meer zullen handelen, met name omdat de door hen gepercipi- 
eerde intinsieke waarde nu binnen de (ruimere) spread valt. Dit ef- 
fect is echter niet noodzakelijk groot, en lost zeker het probleem niet 



geheel op omdat niet alle insider-trades op die manier weggefilterd 
kunnen worden. De tweede reden om de spread te verhogen is dat op 
die manier de marktmaker meer winst maakt op de transacties met 
niet-geïnformeerde ('liquidity') partijen, wat de verliezen op insider- 
transacties gedeeltelijk compenseert. Hoewel het verhogen van de 
spread de winstmaximiserende reactie is van de marktmaker op ver- 
hoogde insider-trading, heeft die strategie duidelijk toch als gevolg 
dat de aantrekkelijkheid van de markt afneemt; de liquiditeit daalt 
dus. Dit verlaagt de vraag en, daarom, de gemiddelde prijs van de aan- 
delen. 

Dit model is empirisch bevestigd in de V.S., waar spreads verschil- 
len van aandeel tot aandeel en van marktmaker tot marktmaker. Pa- 
gano en Röell (1996) constateren een positieve correlatie tussen de 
bid-ask spread en de excessopbrengsten van geïnformeerde traders. 
Ook vroegere studies d9or Glosten en Milgrom (1985), Copeland en 
Galai (1983), en Treynor (1981) tonen aan dat marktmakers een rui- 
mere spread, dus hogere transactiekosten, hanteren bij handel met 
voorkennis. Pagano en Röell(1996) stellenvast, in een onderzoek naar 
de invloed van transparantie op marktliquiditeit bij de aanwezigheid 
van insiders, dat een grotere transparantie van het marktmechanis- 
me gemiddeld lagere transactiekosten meebrengt voor niet-geïnfor- 
meerde beleggers. Vooral de zichtbaarheid van de orderstroom door 
professionele agenten is determinerend voor de omvang van de trans- 
actiekosten. Een beter zicht op de orderstroom vergroot de kans voor 
marktmakers7 om uit te maken of orders zijn gebaseerd op inside in- 
formatie dan wel op liquiditeitsovenvegingen. 

Ook Seyhun (1986) observeert een positieve relatie tussen de bid- 
ask spread en de verwachte verliezen op transacties met geïnformeer- 
de traders. De bid-ask spread is groter naarmate insiders meer vala- 
bele informatie bezitten en naarmate zij handelen voor een grotere 
proportie van het totale verhandelde marktvolume. De standaardmo- 
dellen van het marktgebeuren gaan uit van de veronderstelling dat 
geïnformeerde traders slechts een verwaarloosbaar deel uitmaken van 
de markt en dat bijgevolg ook de verwachte verliezen aan insiders te 
verwaarlozen zijn. Uit de studie van Seyhun blijkt evenwel dat deze 
verwachte verliezen wel significant zijn en worden geïncorporeerd in 
de aandelenprijzen. 

Stol1 en Whaley (1983) onderkennen een negatieve relatie tussen 
de omvang van een bedrijf en de bid-ask spread. Vermits er een posi- 
tieve relatie bestaat tussen de bid-ask spread en de verwachte verlie- 



zen aan insiders, kan men verwachten dat er een negatieve relatie be- 
staat tussen de omvang van een bedrijf en de verwachte verliezen aan 
insiders. Seyhun (1986) constateert op basis van een regressie-ana- 
lyse dat insiders in kleine bedrijven inderdaad substantieel grotere 
excess-returns behalen dan insiders in grote ondernemingen. Hieruit 
volgt dat insiders voor outsiders grotere kosten veroorzaken in klei- 
ne bedrijven dan in grote bedrijven. Seyhun komt daarenboven tot de 
vaststelling dat de waarschijnlijkheid dat men in een transactie te ma- 
ken krijgt met een insider als tegenpartij afneemt naarmate het be- 
treffende bedrijf groter is. Hierbij moet evenwel worden opgemerkt 
dat deze constatering een zuiver liquiditeitseffect kan zijn. 

3 .  I m p a c t  v a n  i n s i d e r - t r a d i n g  v ia  d e  s p r e a d s  i n  
o r d e r g e s t u u r d e  of f r i c t i e l o z e  m a r k t e n  

De conclusie dat de liquiditeit daalt omwille van handel met voor- 
kennis geldt ook in een ordergestuurde markt. Daar is het immers niet 
de marktmaker, maar wel de niet-geïnformeerde belegger die recht- 
streeks geconfronteerd is met het adverse selection probleem - zij of 
hij koopt te vaak overgewaardeerde en te weinig ondergewaardeerde 
aandelen. Wanneer de gewone belegger dus het risico erkent dat de 
tegenspeler beter geïnformeerd is, wordt zijnlhaar vertrouwen in de 
werking van de financiële markten wordt ondermijnd en is hijlzij min- 
der geneigd in aandelen te belggen. Het eindresultaat is weer een la- 
gere liquiditeit. 

Bemerk dat deze versie van het argument niet verwijst naar spreads 
of transactiekosten. De redenering gaat dus ook op in modellen die 
geen specifieke veronderstellingen maken over de marktorganizatie. 
Dergelijke modellen zijn ontwikkeld in het kader van de literatuur der 
rationele markten. In een in 1990 gepubliceerde studie ontwikkelt Au- 
subel een twee-fasen-model, bestaande uit een beleggingsfase ge- 
volgd door een transactiefase. In de eerste fase nemen economische 
agenten beslissingen over de hoeveelheid middelen die zij wensen te 
beleggen, zich hierbij baserend op de verwachte returns in de tweede 
fase. Op het moment van hun beleggingsbeslissing weten de agenten 
of zij insiders of outsiders zullen zijn in de tweede periode, maar be- 
schikken zij nog niet over inside informatie. De verwachte returns in 
de tweede fase hangen af van de hoeveelheid beleggingen in de eer- 
ste periode, van het feit of zij insiders of outsiders zullen zijn en van 
de mate waarin insiders transacties zullen kunnen aangaan op grond 



van hun bevoorrechte informatie. Tussen de eerste en de tweede pe- 
riode ontvangen insiders de inside informatie. In de tweede periode 
gaan insiders en outsiders transacties aan en is het voor insiders mo- 
gelijk gebruik te maken van hun informatie. Na de tweede (transac- 
tie)periode wordt alle informatie publiek bekendgemaakt. 

Een kernpunt in het model van Ausubel is de notie ffvertrouwen in 
de markt" waaronder wordt verstaan: de rationele overtuiging bij out- 
siders dat de return op hun beleggingen niet wordt aangetast door de 
aanwezigheid van insider-trading. Wanneer outsiders verwachten dat 
insiders in een later stadium profijt zullen halen uit hun transacties 
ten koste van hen, zullen zij verkiezen om in het beginstadium min- 
der te beleggen dan wanneer handel met voorkennis verboden zou 
zijn. Het doel van insider-trading regulering moet volgens Ausubel dan 
ook in de eerste plaats het vergroten van het vertrouwen in de mark- 
ten zijn. 

Eveneens gebruik makend van een rationele-verwachtingen-mo- 
del komt Leland (1992) tot meer genuanceerde resultaten. Ook hij 
concludeert dat insider-trading de verwachte return op outsider- 
beleggingen vermindert (adverse selection), zodat de kapitaalskost 
stijgt. Door de aanwezigheid van handel met voorkennis worden mark- 
ten ook minder liquide, worden aandelenprijzen meer volatiel, maar 
leunen huidige aandelenprijzen ook dichter aan bij hun intrinsieke 
waarde. Leland constateert dat de welvaart van outsider-beleggers al- 
tijd lager zal zijn wanneer insiders op de markt actief zijn, en dat insi- 
ders er beter aan toe zijn. Toch heeft, volgens Leland, insider-trading 
mogelijks zijn positieve kanten - met name wanneer een bedrijf voor 
het eerst aandelen plaatst via de beurs, en de bevoorrechte informa- 
tie niet bij het management zit maar bij specialisten buiten het be- 
drijfs. In die omstandigheden leidt insider-trading immers tot een ho- 
gere emissieprijs; en in de mate dat investeringen gevoelig zijn aan 
de beurswaardering kan dergelijke trading door beter geïnformeerde 
outsiders dus de investeringen aanmoedigen en de welvaart verho- 
gen. Bemerk echter dat we hier vrij ver zitten van de conventionele 
definitie van 'insider' trading. 

C. Heterogeniteit in het beleggerspubliek 

In voorgaande redeneringen gaat men uit van de veronderstelling dat 
er twee (homogene) klassen beleggers zijn, insiders en niet-geïnfor- 
meerde outsiders, en dat, wanneer handel met voorkennis verboden 



is, de winsten op de beurs gelijk verdeeld zullen zijn over alle markt- 
partijen. De daarbij gemaakte assumptie van gelijke informatie voor 
alle beleggers binnen één groep is evenwel niet realistisch. Onder de 
marktdeelnemers bestaat er een continu spectrum, gaande van zeer 
goed ingelichte ("corporate insiders") tot relatief slecht geïnformeer- 
de marktpartijen ("noise traders"). Ook zonder handel met voorken- 
nis blijft er dus een zekere heterogeniteit in het beleggerspubliek be- 
staan. 

Een belangrijke tussengroep vormt hierin de klasse marktprofes- 
sionelen, zoals financieel analysten, professionele beleggers, en be- 
leggingsadviseurs. Dezen beschikken over kwalitatief betere informa- 
tie omdat zij beroepsmatig voortdurend bedrijfsanalyses maken en ge- 
specialiseerd zijn in het zo vlug mogelijk verwerven van nieuwe pu- 
blieke informatie. Zij verschillen van de echte ('corporate') insiders 
in die zin dat zij geen wettelijke of fiduciaire plicht hebben om zich te 
onthouden van transacties op basis van hun informatievoordeel, voor 
zover dit op rechtmatige wijze is verkregen (door middel van studies, 
analyses, en dergelijke). Zij verschillen ook van het grote publiek dat 
de bedrijven niet of nauwelijks bestudeert, en meestal de algemene 
markttrend volgt (wat overigens niet irrationeel is, als een ingezette 
koersbeweging een signaal geeft over de informatie van (quasi-)insi- 
ders). 

In de standaard-literatuur, die slechts insiders en outsiders onder- 
kent, wordt gesteld dat de wetgeving op insider-trading ontstaan is om 
de kleine individuele beleggers te beschermen. Haddock en Macey 
(1987) betwijfelen dit, om twee redenen. Ten eerste ontbreekt het de 
kleine beleggers aan de nodige politieke organisatie om te lobbyen 
voor zulke insider-trading-wetten. Vermoedelijk kwam het initiatief 
dus van een andere, beter georganiseerde groep. Ten tweede is er, zelfs 
wanneer handel met voorkennis wordt verboden, nog steeds geen 
"level playing field" verzekerd omdat marktprofessionelen, ook wel 
quasi-insiders genoemd, nog steeds beschikken over een informatief 
voordeel tegenover de amateurs9. Volgens Macey (1988) moeten er 
voor het recentelijk strenge overheidsoptreden tegen handel met voor- 
kennis dan ook andere verklaringen worden gezocht dan alleen maar 
het winnen van het vertrouwen van de kleine belegger. Volgens hem 
zijn het de marktprofessionelen die de drijvende kracht zijn achter 
zo'n wettelijk verbod. 

Verder bouwend op het model van Haddock en Macey (1987) en 
op een veralgemening van het model van Kyle (1985), tonen ook Tighe 



en Michener (1994) aan dat de grootste voordelen uit een insider- 
trading verbod worden behaald door de "semi-geïnformeerde" markt- 
professionelen. Hoewel het uitschakelen van handel met voorkennis 
een zekere herverdeling van beursopbrengsten ten voordele van de 
kleine beleggers genereert, blijkt uit de studie van Tighe en Michener 
dat niet-geïnformeerde individuele beleggers slechts weinig winnen 
bij het elimineren van insider-trading. De hoofdgedachte in de regu- 
lering van informatieverspreiding moet dan ook gezocht worden in 
het zichtbaar maken van de informatiestroom voor professionele han- 
delaars. Terwijl kleine beleggers een passieve '%uy and ho1d"-strate- 
gie met een redelijk gediversifieerde portefeuille hanteren, behalen 
marktprofessionelen hun winsten door een actieve strategie, dus door 
niet-gediversifieerd te handelen. Het zijn deze marktprofessionelen 
die in hun transacties het meest moeten concurreren met insiders en 
die bijgevolg het grootste profijt halen uit een verbod op handel met 
voorkennis. 

IV. BESLUIT 

Sommigen beweren dat insiders een signaalfunctie vervullen die de 
markten prijsefficiënter maakt (in de zin dat zij er voor zorgen dat de 
beurswaarde van een aandeel nauwer aansluit bij zijn intrinsieke waar- 
de). Dit veronderstelt dat er onvermijdelijk een tijdsinterval is tussen 
het ontstaan van het insider-nieuws en de publieke bekendmaking er- 
van. Inherent aan insider-trading is dat insiders er belang bij hebben 
deze periode van onnauwkeurige prijsbepaling gedurende een be- 
paalde periode in stand te houden om hun transactiewinst te maxi- 
maliseren. De first-best manier om een efficiëntere prijszetting te rea- 
liseren is echter niet het toelaten van handel met voorkennis maar wel 
het verkorten van dit tijdsinterval: gevoelig nieuws moet onmiddel- 
lijk publiek gemaakt worden. Een tweede bezwaar is dat handel met 
voorkennis voor insiders extra rendementen creëert zonder dat daar- 
mee een groter risico gepaard gaat. 

Bij fusies en overnames is het niet aangewezen onmiddellijk de 
overnameplannen bekend te maken, omdat dit alle motivatie van po- 
tentiële bieders zou wegnemen. Daar met fusies en overnames vaak 
lange plannings- en onderhandelingsfases gepaard gaan waarbij ver- 
schillende partijen betrokken zijn, is het risico op lekken zeer groot. 
De opmerkelijke aandelenkoers-stijgingen bij doelondernemingen 
vóór de publieke bekendmaking van het overnamenieuws wijzen sterk 



in de richting van insider-trading. Om de mogelijke stroom aan inside in- 
formation tussen de verschillende diensten van een financiële instelling 
te voorkomen, worden zogenaamde "Chinese Walls" ingebouwd. 

Handel met voorkennis is niet de ideale beloning voor het mana- 
gement. Het toelaten van insider-trading als vorm van beloning gaat 
bijvoorbeeld niet op bij een slecht presterende onderneming: in dat 
geval zou een manager immers het slechte nieuws kunnen aanwen- 
den om daar persoonlijk gewin uit te puren. Bovendien is de belo- 
ning van het management een zaak van de algemene vergadering, en 
niet van de effectenmarkt of het management zelf. Ook is het on- 
rechtvaardig om slechts sommige aandeelhouders, namelijk de (toe- 
vallige) koperslverkopers, te laten betalen voor de insider-excessre- 
turns. Binnen de onderneming kan handel met voorkennis verder lei- 
den tot informatievertragingen enlof vertekeningen in het beslissings- 
proces. Ook kan het management mogelijks persoonlijke rendemen- 
ten verkiezen boven een lange termijn ondernemingsstrategie, en 
daarbij teveel hoog- risico-projecten aangaan. Risicovolle projecten 
zullen bij succes immers hoge returns uit insider-trading genereren, 
terwijl bij mislukking de bestaande aandeelhouders het verlies dragen. 

Een markt is nooit volledig transparant, en in de praktijk kunnen 
spelers niet weten of hun tegenpartij een insider is of een outsider. 
Als de tegenpartij een insider is, ontstaat een probleem van adverse 
selection: de insider verkoopt aandelen net vóór ze dalen, en koopt 
net vóór ze stijgen, zodat de niet-geïnformeerde speler te weinig ren- 
dement behaalt. Insider-trading vermindert daarom de aantrekkelijk- 
heid en dus de liquiditeit van de markt, of die nu order- dan wel prijs- 
gestuurd is. In een ordergestuurde markt zijn de outsiders recht- 
streeks met het probleem van adverse selection geconfronteerd, wat 
hen weigerachtig maakt in aandelen te beleggen. In een prijsgestuur- 
de markt zijn het de marktmakers die het risico lopen dat hun tegen- 
partij handelt op basis van voorkennis; hun reactie is de bid-ask-spread 
te verhogen, wat de markt dan weer minder aantrekkelijk maakt voor 
outsiders. Hoe dan ook, de vraag vanwege de outsiders daalt, wat de 
koersen drukt en de kapitaalskost verhoogt. 

Meer nog dan de kleine beleggers hebben vooral de marktprofes- 
sionelen het meest baat bij een verbod op handel met voorkennis. De 
wettelijke overheidsmaatregelen tegen insider-trading kunnen daar- 
om voornamelijk worden gezien als een signaal naar de internationa- 
le professionele beleggers om hun vertrouwen in de nationale effec- 
tenmarkten te bevorderen of te bevestigen. 



1. Zijn die conclusies, althans kwalitatief gezien, onafhankelijk van het model dat gehan- 
teerd wordt om "normale" returns te berekenen, dan is dit niet het geval omtrent een 
verwante vraagstelling, namelijk of het voor Jan-met-de-pet de moeite loont de Official 
Summary na te slaan en de inside-transacties (weliswaar met vertraging) te imiteren. Jaf- 
fe (1974) en Kerr (1980) vinden dat dit rendabel is. Goldie en Ambachtsheer (1981) be- 
twisten de statistische significantie van Kerr's bevinding, en Seyhun (1986) constateert 
dat de door Jaffe berekende overwinsten kleiner worden zodra men bij de berekening 
van de "normale" winst ook de bedrijfsgrootte in beschouwing neemt. Als men, zoals 
Rozeff en Zaman (1988), bovendien ook rekening houdt met de empirische bevinding 
dat het CAPM ook pricelearnings- en januari-effecten verwaarloost, verdwijnen de over- 
winsten vrijwel geheel. Outsiders kunnen dusvermoedelijk geen overwinsten maken door 
de Official Summary door te nemen. 

2. Heel wat van die bezwaren gaan ook op voor optieplannen. 
3. D e  returns uit insider-trading zijn immers op voorhand niet gekend. 
4. Madhavan en Masson (1990) gaan dieper in op het onderscheid tussen enerzijds insi- 

der-trading en anderzijds bonussen en optieplanncn als vergoeding voor de managers. 
Zij stellen dat een onderscheid moet worden gemaakt tussen het bezitten van aandelen 
en het verhandelen ervan. Enerzijds vermindert het actieve verhandelen van aandelen 
op grond van inside informatie door executives de reputatie en dus de waarde van de 
onderneming. Anderzijds kan duurzaam aandelenbezit door executives en werknemers 
de doeltreffende werking van een bedrijf vergroten. Uit deze twee vaststellingen con- 
cluderen de auteurs dat het moeilijk te voorspellen is of een verstrenging dan wel een 
versoepeling van de huidige handel met voorkennis-wetten het meeste zal bijdragen tot 
een betere performantie van ondernemingen. Het probleem voor de wetgever daarbij is 
dat insiders waarschiinliik niet bereid zullen ziin om belannriike aandelen posities in hun . " w .  

onderneming te blijven aanhouden zodra de verhoopte koersverandering heeft plaats- 
gevonden, en vooral niet als het hen verboden wordt om deze aandelen te verhandelen. 
De argumenten van Madhavan en Masson bieden dan ook een verklaring voor het feit 
waarom de wetgever enerzijds insider-trading verbiedt, maar anderzijds fiscale voorde- 
len verleent aan werknemers bij de verwerving van aandelen in hun eigen bedrijf. De 
idee is te voorzien in een gunstmaatregel ter bevordering van de verankering van het 
personeel (fidelisering) en hen middels participatie een stimulans te bieden om zich voor 
de onderneming in te zetten. Gezien de beperkte bedragen en de strenge voorwaarden 
waaraan moet worden voldaan om van de fiscale guilstmaatregel te genieten, betreft het 
hier geenszins een insider-trading-vrijgeleide door de wetgever. 

5. De traditionele markthouders waren, zoals in België tot het einde der jaren '80, fysisch 
aanwezig op de beursvloer en het relevante gedeelte van het publiek limiet-orderboek 
werd met krijt op borden geafficheerd, althans in de corbeille- en termijnmarkten. Te- 
genwoordig zijn de markthouders echter vrijwel overal vervangen door een computer- 
programma dat dezelfde functie waarneemt (zoals CATS, het vroegere systeem op on- 
dermeer de Beurs van Brussel) en wordt het orderboek via computerschermen bekend- 
gemaakt. 

6. Cornell en Sirri (1992) beschrijven nochtans een interessante case study over de over- 
name van Campbell Taggart door Anheuser-Bush, waarin onveiwacht de liquiditeit steeg 
en de bid-ask-spread daalde omwille van insider trading. Hun verklaring blijkt nogal ge- 
compliceerd en deze case blijft een uitzondering op de algemeen aanvaarde stellingen. 

7. Pegano en Röell bedoelen met marktmaker elke agent die de liquiditeit garandeert. Dit 
kan zowel een marktmaker in een "dealer" markt zijn, als iemand die een (1imiet)order 
plaatst in een "auction" markt. 

8. Zie Vandemaele (1997) voor een overzicht van de problematiek van asymmetrische in- 
formatie bij eerste publieke emissies. 

9. Men kan zich hier evenwel de vraag stellen waarom professionelen de markt dan niet 
kloppen, aangezien insider-trading vandaag bij wet is verboden. 
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