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- Corr. Gent, 27 januari 1999 - misbruik van voorkennis - uitzondering voor holdingvennootschap - (art. 181, tweede lid Wet 4 december 1990) - verenigbaarheid met
art. 6 richtlijn 89/592/EEG, noot
47
INDIVIDUELE PENSIOENVOORZIENING
- Antwerpen, 19 januari 1999 - individuele pensioenvoorziening - spreiding, noot
Stefaan VAN CROMBRUGGE
580
INSCHRIJVING IN HANDELSREGISTER
- Gent, 21 oktober 1998 - onderlinge verzekeringsvereniging - handelaar - inschrijving
handelsregister, noot Marleen DENEF, De kwalificatie als handelsvennootschap 113
- Cass., 23 april 1999 - onderlinge verzekeringsvereniging (art. 2 Verzekeringswet
1874) - rechtspersoon zonder handelskarakter - geen invloed indien deel van de
werkelijke activiteit handelsdaden zijn - geen inschrijving in handelsregister, noot
428
INTERPRETATIE
- Gent, 8 januari 1999 - schenking van aandelen - nalatenschap - minnelijke vereffeningverdeling - interpretatie van overeenkomsten, noot Johan DU MONGH, Schenking van
aandelen na de wet van 22 december 1998
269
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INTERNATIONAAL RECHT
- Luc DE BROE en Jan WERBROUCK, Kroniek internationaal belastingrecht 1998-1999
490
KREDIETINSTELLINGEN
- Johan TYTECA, Kroniek financieel recht (november 1997 - december 1998)
- Johan TYTECA, Kroniek financieel recht (januari 1999 - oktober 1999)

3
553

MIDDELENVERBINTENIS
- Rb. Charleroi, 3 september 1996 - 1. Kwalificatie overeenkomst managementconsultant
- aanneming van werk - 2. Ontbinding consultancy-overeenkomst - aansprakelijkheid
managementconsultant - middelenverbintenis, noot Wim GOOSSENS, Over managementadviseurs en interimmanagers : kwalificatie en aansprakelijkheid
439
MISBRUIK VAN MEERDERHEIDSPOSITIE
- Voorz. Kh. Kortrijk, 7 april 1997 - gedwongen overname van aandelen (art. 190quater
Venn.W.) gegronde reden - benadeling van minderheidsaandeelhouder, noot 290
MISBRUIK VAN VOORKENNIS
- Corr. Gent, 27 januari 1999 - misbruik van voorkennis - uitzondering voor holdingvennootschap - (art. 181, tweede lid Wet 4 december 1990) - verenigbaarheid met
art. 6 richtlijn 89/592/EEG, noot
47
MOTIVERING
- Gent, 17 maart 1999 - arbitragebeding in koop-verkoopovereenkomst van aandelen
- gebrek aan motivering - (gedeeltelijke) nietigheid van scheidsrechterlijke uitspraak,
noot Dirk VAN GERVEN, Arbitrage in vennootschapsgeschillen
530
NADEEL
- Kort Ged. Kh. Brussel, 1 februari 1999 - 1. Voorlopige bewindvoerder - vordering tot
aanstelling door schuldeiser - ontvankelijk - 2. Voorlopige bewindvoerder - vordering
tot aanstelling door schuldeisers - gegrondheid - onherstelbaar nadeel vereist, noot
Joeri VANANROYE
191
NATIONALITEIT
- H.v.J., 29 juni 1999, nr C-172/98 - nationaliteitsvereiste - wet internationale verenigingen
- VZW-wet - schending artikel 6 (thans 12) E.G.-verdrag, noot Marleen DENEF
323
NIETIGHEID
- Vred. Antwerpen, 12 juni 1997 - 1. Vennootschap - wettelijke specialiteit - handelingen om niet. - 2. Art. 13bis Venn.W - handelingen voor een vennootschap in oprichting

trv 1999

XII

- bevrijdende overname - geen nut voor overnemende vennootschap - nietigheid,
noot Robbie TAS, Verbintenissen aangegaan namens een vennootschap in oprichting
(art. 13bis Venn. W.) : kan de wederpartij zich verzetten tegen een bevrijdende
overname door de opgerichte vennootschap
346
- Gent, 17 maart 1999 - arbitragebeding in koop-verkoopovereenkomst van aandelen
- gebrek aan motivering - (gedeeltelijke) nietigheid van scheidsrechterlijke uitspraak,
noot Dirk VAN GERVEN, Arbitrage in vennootschapsgeschillen
530
- Kh. Brussel, 9 december 1999 - 1. Nietigheidsvordering (art. 190bis Venn.W.) - verjaring
- 2. C.V.B.A. - algemene vergadering - samenroeping - 3. C.V.B.A. - algemene vergadering - besluiten onder opschortende voorwaarde retroactiviteit - 4. C.V.B.A. - statuten maatschaplijk doel - scheidingsaandeel en liquidatieuitkering - geldigheid - 5. C.V.B.A.
- gerechtelijke ontbinding - 6. Kwade trouw bij besluitvorming tot algemene vergadering - schadevergoeding
589
N.V.
- Dirk VAN GERVEN, Standpunt : Het ontslag van bestuurders van een N.V.

171

- Dirk VAN GERVEN en Marieke WYCKAERT, Kroniek vennootschapsrecht 19981999
374
- Kh. Mechelen, 19 februari 1999 - bestuurder N.V. - ad nutum herroepbaarheid
(art. 55, al. 3 Venn.W.) openbare orde - afwijkende statutaire of contractuele regeling
nietig, noot
538
OMKOPING
- Françoise LEFEVRE (en Martine DE ROECK), De private omkoping

545

ONRECHTMATIGE KREDIETVERLENING
- Joeri VANANROYE, Collectieve schade in het faillissement, in het bijzonder bij
aansprakelijkheid wegens onrechtmatige kredietverlening en -handhaving
152
ONTBINDING - VEREFFENING - VERDELING
- Dirk VAN GERVEN en Marieke WYCKAERT, Kroniek vennootschapsrecht 19981999
374
- Voorz. Kh. Aalst, 28 mei 1997 - 1. Gedwongen overdracht van aandelen (art. 190ter
Venn.W.) - invloed van de vordering tot ontbinding ingesteld door verweerder 2. Gedwongen overdracht van aandelen (art. 190ter Venn.W.) - waardebepaling invloed van statutaire prijsbepalingsclausule, noot
201
- Rb. Tongeren, 14 januari 1998 - ontvankelijkheid - ambtshalve exceptie - heropening
debatten, noot
118
- Rb. Tongeren, 10 juni 1998 - 1. V.Z.W. in vereffening - rechtsvordering V.Z.W. in de
persoon van haar vereffenaar - ontvankelijk tot vijf jaar na bekendmaking van afsluiting
vereffening (art. 25, derde lid, V.Z.W.-Wet) - 2. V.Z.W. met hoofdactiviteit die strijdig
is met V.Z.W.-Wet - beheerders vormen onregelmatige V.O.F. (oud recht voor Wet
13 april 1995) - hoofdelijke aansprakelijkheid, noot Dirk DESCHRIJVER, De hoofdelijke
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aansprakelijkheid van beheerders van een V.Z.W. voor onbetaald gebleven belastingschulden daarvan
119
- Cass., 11 juni 1998 - optreden in rechte van een rechtspersoon - vennootschap in
vereffening - vermelding van vertegenwoordiging door voormalige vereffenaars onontvankelijkheid van de voorziening in cassatie, noot
36
- Gent, 24 juni 1998 - 1. Gedwongen overdracht van aandelen (art. 190ter Venn.W.) waardebepaling - fiscale latenties - 2. Gedwongen overdracht van aandelen (art.
190ter Venn.W.) - invloed van de vordering tot ontbinding ingesteld door verweerder
- 3. Gedwongen overdracht van aandelen (art. 190ter Venn.W.) - onverantwoord
beroep tegen beschikking tot overdracht - tergend en roekeloos beroep, noot 196
- Gent, 25 november 1998 - vereffening van een vennootschap - afsluiting tijdens geding
in eerste aanleg - geen mogelijkheid om hoger beroep in te stellen, noot
37
- Gent, 8 januari 1999 - schenking van aandelen - nalatenschap - minnelijke vereffening
- verdeling - interpretatie van overeenkomsten, noot Johan DU MONGH, Schenking
van aandelen na de wet van 22 december 1998
269
- Kh. Hasselt, 7 juni 1999 - ontbinding wegens ontoereikend netto-actief (art. 140, al. 3
Venn.W.) - belang (art. 17 Ger.W.) - vordering door concurrent van vennootschap ontvankelijk
435
ONTVANKELIJKHEID
- Rb. Tongeren, 14 januari 1998 - ontvankelijkheid - ambtshalve exceptie - heropening
debatten, noot
118
- Rb. Tongeren, 10 juni 1998 - 1. V.Z.W. in vereffening - rechtsvordering V.Z.W. in de
persoon van haar vereffenaar - ontvankelijk tot vijf jaar na bekendmaking van afsluiting
vereffening (art. 25, derde lid V.Z.W.-Wet) - 2. V.Z.W. met hoofdactiviteit die strijdig is
met V.Z.W.-Wet - beheerders vormen onregelmatige V.O.F. (oud recht voor wet
13 april 1995) - hoofdelijke aansprakelijkheid, noot Dirk DESCHRIJVER, De hoofdelijke
aansprakelijkheid van beheerders van een V.Z.W. voor onbetaald gebleven belastingschulden daarvan
119
- Cass., 11 juni 1998 - optreden in rechte van een rechtspersoon - vennootschap in
vereffening - vermelding van vertegenwoordiging door voormalige vereffenaars onontvankelijkheid van de voorziening in cassatie, noot
36
- Gent, 17 september 1998 - faillissement - bankiersaansprakelijkheid - fout die aanleiding geeft tot toename van het passief - vordering van curator - ontvankelijk, noot
188
- Kort Ged. Kh. Brussel, 1 februari 1999 - 1. Voorlopige bewindvoerder - vordering tot
aanstelling door schuldeiser - ontvankelijk - 2. Voorlopige bewindvoerder - vordering
tot aanstelling door schuldeisers - gegrondheid - onherstelbaar nadeel vereist, noot
Joeri VANANROYE
191
- Kort Ged. Kh. Kortrijk, 27 mei 1999 - 1. Samenhang (art. 566 Ger.W.) - vorderingen
tot aanstelling van voorlopig bewindvoerders over verschillende vennootschappen vrije beoordeling door feitenrechter - 2. Hoedanigheid van eiser (art. 17 Ger.W.) - kort
geding - marginale beoordeling - 3. Vordering tot aanstelling van voorlopig bewindvoerder voor onbeperkte tijd - ongegrond - ambtshalve wijziging van petitum, noot
326
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- Kh. Hasselt, 7 juni 1999, - ontbinding wegens ontoereikend netto-actief (art. 140, al. 3
Venn.W.) - belang (art. 17 Ger.W.) - vordering door concurrent van vennootschap ontvankelijk
435
OPENBAAR BOD
Zie : Financieel Recht
RAAD VAN BESTUUR
- Kh. Brussel, 21 december 1998 - 1. Bestuurders - benoeming - statutaire kwaliteitsvereisten - onafhankelijkheid van controlerende aandeelhouders - 2. Bestuurders benoeming - voordracht - voorbehouden aan comité binnen raad van bestuur - 3. Raad
van bestuur - interne taakverdeling - geldigheid van statutaire clausule - 4. Raad van
bestuur - belangenconflicten - geldigheid van statutaire versterking van de wettelijke
voorschriften
105
RECHTSPERSOONLIJKHEID
- Philip TRAEST, De wet van 4 mei 1999 tot invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen
451
- Rb. Luik, 24 februari 1997 - V.Z.W. - rechtspersoonlijkheid niet tegenwerpelijk overdracht van overeenkomst - ontbinding overeenkomst, noot
524
- Cass., 11 februari 1999 - V.Z.W. - art. 26 V.Z.W.-wet - rechtspersoonlijkheid niet
tegenwerpelijk - contractuele verplichtingen - leden niet aansprakelijk, noot Marleen
DENEF, De niet-tegenwerpelijkheid van rechtspersoonlijkheid getoetst aan de beginselen inzake (contractuele) vertegenwoordiging van een V.Z.W
517
- Vred. Oudenaarde, 19 april 1999 - onderlinge brandverzekeringsvereniging - geen
rechtspersoonlijkheid - optreden in rechte, noot Joeri VANANROYE
343
- Cass., 23 april 1999 - onderlinge verzekeringsvereniging (art. 2 Verzekeringswet
1874) - rechtspersoon zonder handelskarakter geen invloed indien deel van de werkelijke activiteit handelsdaden zijn - geen inschrijving in handelsregister, noot 428
REKENING-COURANT
- Dominique DE MAREZ, Pleidooi tegen een historisch misverstand : de opname van
een vordering in rekening-courant leidt niet tot novatie
359
SAMENHANG
- Kort Ged. Kh. Kortrijk, 27 mei 1999 - 1. Samenhang (art. 566 Ger.W.) - vorderingen
tot aanstelling van voorlopige bewindvoerders over verschillende vennootschappen
- vrije beoordeling door feitenrechter - 2. Hoedanigheid van eiser (art. 17 Ger.W.) kort geding - marginale beoordeling - 3. Vordering tot aanstelling van voorlopige
bewindvoerder voor onbeperkte tijd - ongegrond - ambtshalve wijziging van petitum,
noot
326
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SCHADEVERGOEDING
- Gent, 4 juni 1998 - B.V.B.A. - statutaire zaakvoerder - herroeping door algemene
vergadering (art. 129 Venn.W.) - berekening van de schadevergoeding wegens de
onregelmatigheid van de verrichting, noot Elke JANSSENS, Herroeping van de opdracht van een statutair zaakvoerder
41
- Kh. Brussel, 9 december 1999 - 1. Nietigheidsvordering (art. 190bis Venn.W.) verjaring - 2. C.V.B.A. - algemene vergadering - samenroeping - 3. C.V.B.A. - algemene vergadering - besluiten onder opschortende voorwaarde retroactiviteit 4. C.V.B.A. - statuten - maatschaplijk doel - scheidingsaandeel en liquidatieuitkering geldigheid - 5. C.V.B.A. - gerechtelijke ontbinding - 6. Kwade trouw bij besluitvorming
tot algemene vergadering - schadevergoeding
589
SCHULDVERNIEUWING
- Dominique DE MAREZ, Pleidooi tegen een historisch misverstand : de opname van
een vordering in rekening-courant leidt niet tot novatie
359
SEKWESTER
Zie : Voorlopig Bewindvoerder
SPREIDING
- Antwerpen, 19 januari 1999 - individuele pensioenvoorziening - spreiding, noot
Stefaan VAN CROMBRUGGE
580
SQUEEZE-OUT
- Timothy VERHOEST, De uitgeholde squeeze-out procedure in besloten vennootschappen
297
STAKING VAN BETALING
- Antwerpen, 26 oktober 1998 - 1. Faillissement - hoger beroep - termijn - 2. Burgerlijke vennootschap - handelsactiviteit - 3. Faillissement - staking van betaling - wankel
krediet, noot
110
STATUTEN
- Brussel, 27 april 1999 - 1. Overeenkomst tot arbitrage - geschil omtrent uitsluiting van
een vennoot in een C.V. - gewone rechtbank zonder rechtsmacht - 2. Arbitragebeding
opgenomen in inwendig reglement - verbindend voor alle huidige en toekomstige
vennoten - uitgesloten vennoot - arbitrage van toepassing, noot
525
- Kh. Ieper, 17 mei 1999 - 1. Art. 70ter Venn.W. - vraagrecht ter algemene vergadering
- geen grond voor schriftelijke vraagstelling - 2. Vraagrecht - beperking door de
statuten of door een besluit van de algemene vergadering - niet mogelijk - 3. Vraagrecht - quasi absoluut karakter - gevolg van miskenning, noot
534

trv 1999

XVI

- Kh. Brussel, 9 december 1999 - 1. Nietigheidsvordering (art. 190bis Venn.W.) verjaring - 2. C.V.B.A. - Algemene vergadering - samenroeping - 3. C.V.B.A. - algemene vergadering - besluiten onder opschortende voorwaarde retroactiviteit 4. C.V.B.A. - statuten - maatschaplijk doel - scheidingsaandeel en liquidatieuitkering geldigheid - 5. C.V.B.A. - gerechtelijke ontbinding - 6. Kwade trouw bij besluitvorming
tot algemene vergadering - schadevergoeding
589
STRAFRECHTRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID
- Philip TRAEST, De wet van 4 mei 1999 tot invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen
451
TEGENSTRIJDIG BELANG
- Kh. Brussel, 21 december 1998 - 1. Bestuurders - benoeming - statutaire kwaliteitsvereisten - onafhankelijkheid van controlerende aandeelhouders - 2. Bestuurders benoeming - voordracht - voorbehouden aan comité binnen raad van bestuur - 3. Raad
van bestuur - interne taakverdeling - geldigheid van statutaire clausule - 4. Raad van
bestuur - belangenconflicten - geldigheid van statutaire versterking van de wettelijke
voorschriften
105
TERGEND EN ROEKELOOS GEDING
- Gent, 24 juni 1998 - 1. Gedwongen overdracht van aandelen (art. 190ter Venn.W.) waardebepaling - fiscale latenties - 2. Gedwongen overdracht van aandelen (art. 190ter
Venn.W.) - invloed van de vordering tot ontbinding ingesteld door verweerder 3. Gedwongen overdracht van aandelen (art. 190ter Venn.W.) - onverantwoord beroep
tegen beschikking tot overdracht - tergend en roekeloos beroep, noot
196
UITKOOPBOD
Zie : Financieel Recht
VENNOOTSCHAP IN OPRICHTING
- Vred. Antwerpen, 12 juni 1997 - 1. Vennootschap - wettelijke specialiteit - handelingen om niet. - 2. Art. 13bis Venn.W - handelingen voor een vennootschap in
oprichting - bevrijdende overname - geen nut voor overnemende vennootschap nietigheid, noot Robbie TAS, Verbintenissen aangegaan namens een vennootschap in
oprichting (art. 13bis Venn. W.) : kan de wederpartij zich verzetten tegen een bevrijdende overname door de opgerichte vennootschap
346
VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA
- Dirk VAN GERVEN en Marieke WYCKAERT, Kroniek vennootschapsrecht 19981999
374
- Cass., 18 februari 1999 - faillissement V.O.F. - persoonlijk faillissement van de vennoten - uitsluitende bevoegdheid rechtbank van koophandel, noot Bart WINDEY, Het
faillissement van de V.O.F. en haar vennoten : internationale aspecten
419
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VENNOOTSCHAPSBELANG
- Voorz. Kh. Brussel, 30 mei 1997 - gedwongen overdracht van aandelen (art. 190ter
Venn.W.) - gegronde reden - persoonlijk belang stellen boven vennootschapsbelang,
noot
288
- Voorz. Kh. Tongeren, 27 juni 1997 - 1. Gedwongen overdracht van aandelen (art. 190ter
Venn.W.) - gegronde reden - ernstige onenigheid - 2. Gedwongen overdracht van
aandelen (art. 190ter Venn.W.) - wederzijdse vorderingen - voorkeur aan wie beste
garanties levert voor voortbestaan van de vennootschap, noot Joeri VANANROYE
283
- Voorz. Kh. Dendermonde, 29 april 1998 - 1. Gedwongen overdracht van aandelen
(art. 190ter Venn.W.) - gegronde reden - ernstige onenigheid omtrent het
vennootschapsbeleid - 2. Gedwongen overdracht van aandelen (art. 190ter Venn.W.) wederzijdse vorderingen - partij veroordeeld die belang van vennootschap opoffert
aan groepsbelang - 3. Gedwongen overdracht van aandelen (art. 190ter Venn.W.) beoordeling van gegronde reden in hoofde van bestuurders van veroordeelde
vennootschap, noot
279
VENNOOTSCHAPSBELASTING
- Dirk DESCHRIJVER, Fiscaal recht voor vennootschappen 1998

223

- Antwerpen, 9 juni 1998 - V.Z.W. - toepasselijkheid van vennootschapsbelasting - begrip
bijkomstige werkzaamheid, noot Stefaan VAN CROMBRUGGE, V.Z.W. en vennootschapsbelasting
38
VENNOOTSCHAPSRECHT
- Dirk VAN GERVEN en Marieke WYCKAERT, Kroniek vennootschapsrecht 19981999
374
VEREFFENING - VERDELING
Zie : Ontbinding
VERENIGINGEN
- Marleen DENEF en Frank HELLEMANS, Kroniek verenigingen 1998

82

- Gent, 21 oktober 1998 - onderlinge verzekeringsvereniging - handelaar - inschrijving
handelsregister, noot Marleen DENEF, De kwalificatie als handelsvennootschap 113
- Vred. Oudenaarde, 19 april 1999 - onderlinge brandverzekeringsvereniging - geen
rechtspersoonlijkheid - optreden in rechte, noot Joeri VANANROYE
343
- Cass., 23 april 1999 - onderlinge verzekeringsvereniging (art. 2 Verzekeringswet
1874) - rechtspersoon zonder handelskarakter - geen invloed indien deel van de werkelijke activiteit handelsdaden zijn - geen inschrijving in handelsregister, noot
428
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VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK
- Marleen DENEF en Frank HELLEMANS, Kroniek verenigingen 1998

82

- Rb. Luik, 24 februari 1997 - V.Z.W. - rechtspersoonlijkheid niet tegenwerpelijk overdracht van overeenkomst - ontbinding overeenkomst, noot
524
- Rb. Tongeren, 14 januari 1998 - ontvankelijkheid - ambtshalve exceptie - heropening
debatten, noot
118
- Antwerpen, 9 juni 1998 - V.Z.W. - toepasselijkheid van vennootschapsbelasting begrip bijkomstige werkzaamheid, noot Stefaan VAN CROMBRUGGE, V.Z.W. en
vennootschapsbelasting
38
- Rb. Tongeren, 10 juni 1998 - 1. V.Z.W. in vereffening - rechtsvordering V.Z.W. in de
persoon van haar vereffenaar - ontvankelijk tot vijf jaar na bekendmaking van afsluiting
vereffening (art. 25, derde lid, V.Z.W.-Wet) - 2. V.Z.W. met hoofdactiviteit die strijdig
is met V.Z.W.-Wet - beheerders vormen onregelmatige V.O.F. (oud recht voor Wet
13 april 1995) - hoofdelijke aansprakelijkheid, noot Dirk DESCHRIJVER, De hoofdelijke
aansprakelijkheid van beheerders van een V.Z.W. voor onbetaald gebleven belastingschulden daarvan
119
- Cass., 11 februari 1999 - V.Z.W. - art. 26 V.Z.W.-Wet - rechtspersoonlijkheid niet
tegenwerpelijk - contractuele verplichtingen - leden niet aansprakelijk, noot Marleen
DENEF, De niet-tegenwerpelijkheid van rechtspersoonlijkheid getoetst aan de beginselen inzake (contractuele) vertegenwoordiging van een V.Z.W
517
- H.v.J., 29 juni 1999, nr C-172/98 - nationaliteitsvereiste - Wet internationale verenigingen
- VZW-Wet - schending artikel 6 (thans 12) E.G.-verdrag, noot Marleen DENEF 323
VERTEGENWOORDIGING
- Cass., 11 juni 1998 - optreden in rechte van een rechtspersoon - vennootschap in
vereffening - vermelding van vertegenwoordiging door voormalige vereffenaars onontvankelijkheid van de voorziening in cassatie, noot
36
- Vred. Oudenaarde, 19 april 1999 - onderlinge brandverzekeringsvereniging - geen
rechtspersoonlijkheid - optreden in rechte, noot Joeri VANANROYE
343
VOORLOPIG BEWINDVOERDER - EXPERT - BEWAARNEMER
- Kort Ged. Kh. Brussel, 1 februari 1999 - 1. Voorlopige bewindvoerder - vordering tot
aanstelling door schuldeiser - ontvankelijk - 2. Voorlopige bewindvoerder - vordering
tot aanstelling door schuldeisers - gegrondheid - onherstelbaar nadeel vereist, noot
Joeri VANANROYE
191
- Kort Ged. Kh. Kortrijk, 27 mei 1999 - 1. Samenhang (566 Ger.W.) - vorderingen tot
aanstelling van voorlopige bewindvoerders over verschillende vennootschappen - vrije
beoordeling door feitenrechter - 2. Hoedanigheid van eiser (art. 17 Ger.W.) - kort geding - marginale beoordeling - 3. Vordering tot aanstelling van voorlopige bewindvoerder voor onbeperkte tijd - ongegrond - ambtshalve wijziging van petitum, noot 326
WAARDEBEPALING
- Voorz. Kh. Aalst, 28 mei 1997 - 1. Gedwongen overdracht van aandelen (art. 190ter
Venn.W.) - invloed van de vordering tot ontbinding ingesteld door verweerder -
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2. Gedwongen overdracht van aandelen (art. 190ter Venn.W.) - waardebepaling invloed van statutaire prijsbepalingsclausule, noot
201
- Gent, 24 juni 1998, 1. Gedwongen overdracht van aandelen (art. 190ter Venn.W.) waardebepaling - fiscale latenties - 2. Gedwongen overdracht van aandelen (art. 190ter
Venn.W.) - invloed van de vordering tot ontbinding ingesteld door verweerder 3. Gedwongen overdracht van aandelen (art. 190ter Venn.W.) - onverantwoord beroep
tegen beschikking tot overdracht - tergend en roekeloos beroep, noot
196
- Brussel, 20 april 1999 - gedwongen overname (art. 190quater Venn.W.) - ogenblik
waardebepaling - inleiding van de vordering
431
ZAAKVOERDER
- Gent, 4 juni 1998 - B.V.B.A. - statutaire zaakvoerder - herroeping door algemene
vergadering (art. 129 Venn.W.) - berekening van de schadevergoeding wegens de
onregelmatigheid van de verrichting, noot Elke JANSSENS, Herroeping van de opdracht
van een statutair zaakvoerder
41

CHRONOLOGISCHE INHOUDSTAFEL VAN DE RECHTSPRAAK
1998 (vervolg)

1996
-

3 september, Kh. Charleroi
20 september, Gent
4 november, Voorz. Kh. Brussel
5 december, Kort Ged. Kh.
Mechelen

439
190
341

-

21 oktober, Gent
26 oktober, Antwerpen
25 november, Gent
21 december, Kh. Brussel

113
110
37
105

275
1999

1997
-

24 februari, Rb. Luik
7 april, Voorz. Kh. Kortrijk
28 mei, Voorz. Kh. Aalst
30 mei, Voorz. Kh. Brussel
12 juni, Vred. Antwerpen
24 juni, Voorz. Kh. Tongeren
2 juli, Voorz. Kh. Mechelen
8 juli, Voorz. Kh. Tongeren
16 juli, Voorz. Kh. Hasselt

524
290
201
288
346
283
337
335
331

1998
-

14 januari, Rb. Tongeren
29 april, Voorz. Kh. Dendermonde
4 juni, Gent
9 juni, Antwerpen
10 juni, Rb. Tongeren
11 juni, Cass.
24 juni, Gent
17 september, Gent
7 oktober, Kort Ged. Kh. Hasselt

trv 1999

XX

118
279
41
38
119
36
196
188
195

-

8 januari, Gent
19 januari, Antwerpen
27 januari, Corr. Gent
1 februari, Kort Ged. Kh. Brussel
11 februari, Cass.
18 februari, Cass.
19 februari, Kh. Mechelen
17 maart, Gent
19 april, Vred. Oudenaarde
20 april, Brussel
23 april, Cass.
27 april, Brussel
17 mei, Kh. Ieper
27 mei, Kort Ged. Kh. Kortrijk
7 juni, Kh. Hasselt
15 juni, Antwerpen
29 juni, H.v.J.
9 december, Brussel

269
580
47
191
517
419
538
530
343
431
428
525
534
326
435
582
323
58

