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1995 - oktober 1996) (1996) 607

- Johan TYTECA, Kroniek financieel recht (november
1996 - oktober 1997) (1997) 550
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- Stefaan VAN CROMBRUGGE, Kroniek boekhoud-
recht (september - november 1987) (1988) 37

- Stefaan VAN CROMBRUGGE, Kroniek boekhoud-
recht (december 1987 - mei 1988) (1988) 340

- Stefaan VAN CROMBRUGGE, Kroniek boekhoud-
recht (juni - november 1988) (1989) 24

- Stefaan VAN CROMBRUGGE, Kroniek boekhoud-
recht (december 1988 - mei 1989) (1989) 403

- Stefaan VAN CROMBRUGGE, Kroniek boekhoud-
recht (juni - november 1989) (1990) 31

- Stefaan VAN CROMBRUGGE, Kroniek boekhoud-
recht (december 1989 - mei 1990) (1990) 299

- Stefaan VAN CROMBRUGGE, Kroniek boekhoud-
recht (juni - november 1990) (1991) 22

- Stefaan VAN CROMBRUGGE, Kroniek boekhoud-
recht (december 1990 - mei 1991) (1991) 256

- Stefaan VAN CROMBRUGGE, Kroniek boekhoud-
recht (juni 1991 - mei 1992) (1992) 290

- Stefaan VAN CROMBRUGGE, Kroniek boekhoud-
recht (juni 1992 - mei 1993) (1993) 297

- Stefaan VAN CROMBRUGGE, Kroniek boekhoud-
recht (juni 1993 - mei 1994) (1994) 315

- Stefaan VAN CROMBRUGGE, Kroniek boekhoud-
recht (juni 1994 - mei 1995) (1995) 377

- Stefaan VAN CROMBRUGGE, Kroniek boekhoud-
recht (juni 1995 - april 1996) (1996) 272

- Stefaan VAN CROMBRUGGE, Kroniek boekhoud-
recht (mei 1996 - april 1997) (1997) 206

- Caroline  VANDERKERKEN (Luc  DEBROE  en),
Kroniek internationaal belastingrecht (1993) 381

- Caroline VANDERKERKEN (Luc DE BROE en),
Kroniek internationaal belastingrecht 1994 (1994) 504

- Willy VAN EECKHOUTTE, Kroniek sociaal statuut
van vennootschapsleiders en vennoten (1991) 29

- Dirk VAN GERVEN, Kroniek verenigingen 1992
(1993) 454

- Dirk VAN GERVEN en Marieke WYCKAERT, Kro-
niek vennootschapsrecht 1992-1993 (1994) 397

- Dirk VAN GERVEN, Kroniek verenigingen 1993
(1994) 520

- Dirk VAN GERVEN en Marieke WYCKAERT, Kro-
niek vennootschapsrecht 1994-1995 (1995) 466

- Dirk VAN GERVEN, Kroniek verenigingen 1994
(1995) 571

- Dirk VAN GERVEN en Marieke WYCKAERT, Kro-
niek vennootschapsrecht 1995-1996 (1996) 451

- Dirk VAN GERVEN, Kroniek verenigingen 1995
(1996) 557

- Dirk VAN GERVEN en Marieke WYCKAERT, Kro-
niek vennootschapsrecht 1996-1997 (1997) 349

- Jan WERBROUCK (Luc DE BROE en), Kroniek
internationaal belastingrecht 1997 (1997) 470

- Marieke WYCKAERT (Dirk VAN GERVEN en),
Kroniek vennootschapsrecht 1992-1993 (1994) 397

- Marieke WYCKAERT (Dirk VAN GERVEN en),
Kroniek vennootschapsrecht 1994-1995 (1995) 466

- Marieke WYCKAERT (Dirk VAN GERVEN en),
Kroniek vennootschapsrecht 1995-1996 (1996) 451

- Marieke WYCKAERT (Dirk VAN GERVEN en),
Kroniek vennootschapsrecht 1996-1997 (1997) 349

III. TAALRUBRIEK DOOR JOZEF VAN HAVER

- Beheer en bestuur (1988) 470

- Gedelegeerd bestuurder (1988) 470

- Uit hoofde van (1989) 79

- Opvoeren - opdrijven (1989) 164

- Bijeenroeping van vennootschappen (1989) 234

- Een vergadering samenroepen (1989) 370

- De agenda (1989) 462

- Motie (1989) 559

- Beraadslagen en besluiten (1990) 67

- De besluitvorming (1990) 138

- Kost - kosten - onkosten (1990) 208

- Titel (1990) 271

- Enkele voorzetseluitdrukkingen (1990) 331

- De juiste klemtoon (1990) 392

- Voorzien (1990) 579

- De coöperatieve vennootschap (1991) 55
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- Het verhaal van de B.V.B.A. (1991) 111

- Het patrimonium (1991) 186

- Weerhouden (1991) 244

- Interest en rente (1991) 321

- Volgestort - voltekend (1991) 378

- Zetel - zetelen (1991) 444

- Stemmen - stemming (1991) 536

- Ontslag (1992) 51

- Aftreden en uittreden (1992) 116

- Het verhaal van Sisyphus - naakt en bloot (1992) 187

- De vertaling van ‘fonds de commerce’ (1992) 264

- Overmaken (1992) 329

- Schorsen en opschorten (1992) 387

- Handels- (1992) 486

- Orde en order (1992) 562

- Een motie (1993) 49

- Welk (1993) 105

- Belgische toestanden. De Wet van 22 juli 1991
(1993) 182

- Vrijwillig - opzettelijk - onvrijwillig - onopzettelijk
(1993) 267

- Vakantie en verlof (1993) 355

- De V.Z.W. (1993) 427

- Discussie over een -s- (1993) 478

- Het voorwerp is uitgedoofd (1993) 571

- Fuseren - fusioneren (1994) 60

- Een faillissement kan niet tussenkomen (1994) 115

- Achtergronden van taalverzorging (1994) 216

- Toelaten (1994) 305

- Dienstdoend of waarnemend ? (1994) 364

- Interim (1994) 469

- De misleide onderschrijver (1994) 535

- Reglement - Reglement van orde (1994) 616

- Verbogen of onverbogen adjectief ? (1995) 64

- Statuten en statuut (1995) 28

- Het huishoudelijk reglement (1995) 213

- Haar (1995) 346

- Bedenkingen bij het werkwoord “zijn” (1995) 440

- Quasi (1995) 521

- Stellen (1995) 613

- Zo niet (1995) 699

- Achtergronden van taalverzorging. Spelling
(1996) 71

- De parlementaire voorbereiding (1996) 128

- Op verzoek van (1996) 214

- Eens dat : foei ! (1996) 334

- Regime (1996) 417

- Bevoegdheid om in iemands naam te handelen
(1996) 519

- Advies - adviseren - adviseur - preadvies(1996) 579

- Lid van een V.Z.W. (1996) 659

- In de vorm van (1997) 48

- Zitting (1997) 112

- Genieten (1997) 182

- Int(e)rest en rente - een rente van 6 percent
(1997) 238

- Een noodzakelijk onderscheid tussen “in geval van -
ingeval, ingevolge - ten gevolge van, inzake - in de zaak
van” (1997) 343

- Belasten - gelasten - ontlasten (1997) 423

- Charge en decharge (1997) 509

- De Wetboekencommissie (1997) 595

IV. REACTIES

- Henri DU FAUX, Opneming van reserves in het
kapitaal van de C.V. - Is in de coöperatieve vennoot-
schap met beperkte aansprakelijkheid een kapitaal-
verhoging met vennootschapsmiddelen mogelijk ?

(1992) 485
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SYSTEMATISCHE INHOUDSTAFEL VAN RECHTSPRAAK EN RECHTSLEER

AANDEELHOUDER - AANDEELHOUDERS-
OVEREENKOMST

Zie : aandelen - overdracht van aandelen, bod - open-
baar bod - uitkoopbod

AANDEELHOUDERS

- Kh. Brussel, 26 oktober 1988 - gelijkheid tussen
aandeelhouders - niet in het gedrang gebracht door een
vrijwillige verkoop op aandelen - noot Koen GEENS,
Mag de raad van bestuur oneigenlijk gebruikmaken
van een aanvaardingsclausule om de verkoper het
voordeel te gunnen van voorwetenschap ?

(1989) 58

- Kort Ged. Kh. Brussel, 20 september 1988 - alge-
mene vergadering - wederrechtelijke uitsluiting van
een aandeelhouder tot de stemming - vordering in kort
geding tot opschorting van besluiten - belang - noot
Marieke WYCKAERT, De wederrechtelijke uitsluiting
van een aandeelhouder uit de algemene vergadering -
de overdracht van nog niet gedrukte titels aan toonder

(1989) 156

- Dirk MEULEMANS, De invoering van een wettelijke
regeling inzake transparantie en openbare overname-
aanbiedingen - deel I (1989) 239

- Kh. Brussel, 9 mei 1989 - 1. overdracht van aandelen
- meerdere verkopers en meerdere kopers - deelbare of
ondeelbare verbintenis - 2. overdracht van aandelen -
ondeelbare verbintenis - statutaire aanvaardingsclausule
- geen gedeeltelijke goedkeuring  - 3. ondeelbaarheid
- extern gevolg van overeenkomst - tegenwerpelijk aan
derden - 4. conflict tussen aandeelhouders - overdracht
van aandelen door minderheidsaandeelhouders - mis-
bruik van overdrachtsrecht - 5. statutaire aanvaardings-
clausule - verkeerde interpretatie van statuten - geen
fout - geen rechtsmisbruik - 6. minderheidsaandeel-
houder - medecontractant - in ondeelbare overdracht
aan derde - gaat na partiële goedkeuring overdracht in
op aanbod van meerderheid - derde medeplichtigheid
van meerderheid - 7. minderheidsaandeelhouder -
medecontractant in ondeelbare overdracht aan derde -
gaat na partiële goedkeuring overdracht in op aanbod
van meerderheid - contractbreuk - 8. vennootschap -
houding in conflict tussen aandeelhouders - noot

(1989) 349

- Kh. Brussel, 11 april 1989 - 1. coöperatieve vennoot-
schap - twee groepen aandeelhouders met gelijke
stemkracht - patstelling in de algemene vergadering en
op het vlak van het bestuur - 2. inschrijving van twee
nieuwe vennoten in het aandelenregister zonder aan-
vaarding door de C.V. - bijeenroeping van algemene
vergadering - uitsluiting van een vennoot - gedwongen

ontslag als afgevaardigd bestuurder - 3. vordering tot
nietigverklaring van toetreding en van besluiten van de
algemene vergadering - beginsel van uitvoering te
goeder trouw van de overeenkomst van vennootschap
- nietigheid van toetreding - bedrieglijk maneuver -
noot Hilde LAGA, Toetredingsvoorwaarden in de sta-
tuten van een C.V. en het beding ten behoeve van een
derde (1989) 357

- Kh. Brussel, 30 juni 1988 - 1. N.V. als vennoot in C.V.
- vervroegde ontbinding N.V. - van rechtswege verlies
van hoedanigheid in C.V. - 2. rechten en plichten
ontbonden N.V. in C.V. - vast te stellen bij publicatie
ontbindingsbesluit in B.S. - noot (1989) 365

- Dirk MEULEMANS, De invoering van een wettelijke
regeling inzake transparantie en openbare overname-
aanbiedingen - deel II (1989) 373

- Brussel, 15 september 1992 - l. ontvankelijkheid van
de vordering van de curator ingesteld voor rekening
van de massa - geen invloed van een door één van de
schuldeisers begane fout -  2. vennootschapsgroep -
toelaatbaarheid van wederzijdse steun in het belang
van de groep - aanwending door de dominerende
vennootschap, uitsluitend in haar eigen belang, van
haar invloed in een dochtervennootschap - niet-aan-
vaardbaar - 3. fout van de bank bij het aanvaarden van
een borgstelling in het kader van een aan de moeder-
vennootschap toegestaan investeringskrediet - krediet
verleend om de aankoop van effecten van de dochter-
vennootschap te financieren - aanvaarde borgstelling
op haar beurt gewaarborgd door activa van de dochter-
vennootschap - 4.a. geen fout vanwege huisbank van
de dochtervennootschap bij borgstelling voor een aan
de moedervennootschap toegestaan krediet - geen
kennis van de oorzaak van het krediet - 4.b. geen
schade voor dochtervennootschap of haar aandeel-
houders ten gevolge van borgstelling door huisbank -
noot Alain FRANÇOIS, Aspecten van aansprakelijkheid
van de bankier-kredietverlener in het Wiskeman-arrest

(1994) 275

- Eric DE BIE, Het cumulatief stemrecht en de evenre-
dige vertegenwoordiging van aandeelhouders in de
raad van bestuur van een N.V. (1995) 69

- Marie-Françoise CARLIER, De buitencontractuele
aansprakelijkheid van de vennoten t.a.v. de schuld-
eisers van de vennootschap (1995) 617

Zie ook : controle (aandeelhouderscontrole)

AANDELEN - OVERDRACHT VAN AANDELEN

- Kort Ged. Kh. Brussel, 10 september 1987 - artikel 60
Vennootschappenwet - mogelijke overtreding - geen

* Binnen de trefwoorden werden de bijdragen chronologisch naar verschijningsdatum gerangschikt.

(*)
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nietigheid van beraadslaging - geen rechtsmiddel om
zich te verzetten tegen de overdracht van aandelen -
geen rechtsmiddel om zich te verzetten tegen de
uitoefening van de rechten verbonden aan de aandelen
- noot (1988) 70

- Stefaan VAN CROMBRUGGE en Paul BEGHIN,
K.B. nr. 15 - Uitgifte van bevoorrechte aandelen door
een B.V.B.A. (1988) 196

- Kort Ged. Kh. Brussel, 14 januari 1988 - overdracht
van aandelen in een B.V.B.A. - aantekening in het
register van vennoten - ontstentenis van instemming
van de vennoten - nietigheid van de overdracht

(1988) 235

- Kort Ged. Kh. Gent, 18 mei 1988 - kort geding -
overdracht door raad van bestuur van een optierecht
op aandelen aan een derde - voorwaarden - gevolgen
- rol van de raad van bestuur - belang van de vennoot-
schap - in- of terugkoop van bevoorrechte niet stem-
gerechtigde aandelen (K.B. nr. 20 van 23 maart 1982)
- gevolgen - noot (1988) 300

- Kh. Brussel, 26 oktober 1988 – 1. gelijkheid tussen
aandeelhouders - niet in het gedrang gebracht door een
vrijwillige verkoop van aandelen – 2. gebruik statutaire
aanvaardingsclausule om verkopers voordeel van voor-
wetenschap te gunnen - strijdig met gelijkheid markt-
deelnemers en met markttransparantie - noot Koen
GEENS, Mag de raad van bestuur oneigenlijk gebruik-
maken van een aanvaardingsclausule om de verkoper
het voordeel van voorwetenschap te gunnen ?

(1989) 58

- Jean-Pierre BLUMBERG, De uitgifte van naakte war-
rants of autonome inschrijvingsrechten op aandelen in
de naamloze vennootschap   (1989) 122

- Kort Ged. Kh. Brussel, 20 september 1988 - aandelen
aan toonder - niet gedrukt - overdracht - a. tegenwer-
pelijkheid aan de vennootschap - betekening - b. eigen-
domsrecht van de verkoper - controle in kort geding -
noot Marieke WYCKAERT, De wederrechtelijke uitslui-
ting van een aandeelhouder uit de algemene vergade-
ring - de overdracht van nog niet gedrukte titels aan
toonder (1989) 156

- Kh. Brussel, 9 mei 1989 - 1. overdracht van aandelen
- meerdere verkopers en meerdere kopers - deelbare of
ondeelbare verbintenis - 2. overdracht van aandelen -
ondeelbare verbintenis - statutaire aanvaardingsclausule
- geen gedeeltelijke goedkeuring - 3. ondeelbaarheid -
extern gevolg van overeenkomst - tegenwerpelijk aan
derden - 4. conflict tussen aandeelhouders - overdracht
van aandelen door minderheidsaandeelhouders - mis-
bruik van overdrachtsrecht - 5. statutaire aanvaardings-
clausule - verkeerde interpretatie van statuten - geen
fout - geen rechtsmisbruik - 6. minderheidsaandeel-
houder - medecontractant - in ondeelbare overdracht
aan derde - gaat na partiële goedkeuring overdracht in
op aanbod van meerderheid - derde medeplichtigheid
van meerderheid - 7. minderheidsaandeelhouder -

medecontractant in ondeelbare overdracht aan derde -
gaat na partiële goedkeuring overdracht in op aanbod
van meerderheid - contractbreuk - 8. vennootschap -
houding in conflict tussen aandeelhouders - noot

(1989) 349

- Koen GEENS, Vooronderstelt een aanvaardings-
clausule in een naamloze vennootschap dat de aande-
len op naam zijn ? (1989) 414

- Kort Ged. Rb. Kortrijk, 17 november 1988 - a.
erfenis - aandelen - onverdeeldheid tussen twee groe-
pen aandeelhouders - beslissing van a.v. omtrent waar-
de aandelen - persoonlijk belang van één der groepen
- risico van steun vanwege derde groep - zeer grote
waarschijnlijkheid dat bij definitieve verdeling aande-
len in kavel van andere groep zullen vallen - voorlo-
pige toekenning stemrecht aan de onverdeelde aande-
len verbonden - b. mogelijkheid om voorlopige verde-
ling te vorderen - c. voorlopige toekenning stemrecht
- geen schending van art. 124 Venn.W. - d. geen schen-
ding van art. 577bis, par. 6 B.W. - e. geen schending van
art. 200 Venn.W. - noot Ernst VAN SOEST en Nan
TORFS, Vennootschapsaandelen in nalatenschap.
Waardering, stemrecht, verdeling (1989) 453

- Dirk VAN GERVEN, Het openbaar bod op stemrecht-
verlenende en daarmee gelijkgestelde effecten : de
nieuwe procedure doorgelicht (1990) 141

- Marieke WYCKAERT, Standpunt : De instemmings-
vereiste bij de overgang van aandelen in een B.V.B.A. :
opschortende voorwaarde of bestaansvoorwaarde ?
Een poging tot verantwoording van de mogelijke stel-
lingnames (1990) 184

- Kort Ged. Kh. Gent, 23 januari 1990 - 1. kort geding
- voorwaarden - 2. B.V.B.A. - overgang van aandelen
wegens overlijden - a. aantekening in vennootschaps-
register - door zaakvoerder-erfgenaam - te weren -
gevolgen - b. instemming van de overige vennoten -
opschortende voorwaarde - absolute nietigheid van
de overgang bij niet-vervulling - voorbehoud tegen
overdracht niet op elke algemene vergadering be-
vestigd - geen stilzwijgende instemming - noot Marieke
WYCKAERT, Perikelen rond de overgang van aande-
len in een B.V.B.A. (1990) 201

- Kh. Tongeren, 16 november 1989 - 1. B.V.B.A. -
overdracht van aandelen - bewijs - 2. overdracht van
aandelen onder bezwarende titel tussen echtgenoten -
nietigheid - 3. B.V.B.A. - vordering tot ontbinding -
gronden - noot (1990) 263

- Kort Ged. Kh. Brussel, 23 januari 1990 - B.V.B.A. -
overdracht van aandelen aan vennoot - statutaire waar-
debepalingsclausule - bod van derde overbodig

(1990) 268

- Steven DE KEYSER, Standpunt : De conventionele
aanwending van de transparantiewetgeving : een alter-
natief voor het gebruik van aandelen op naam ?

(1990) 304
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- Gent, 12 april 1990 - N.V. - verkoop van aandelen door
curator van meerderheidsaandeelhouder - overdracht
statutair onderworpen aan goedkeuring door raad van
bestuur - 1. Weigering in licht van wetenschap dat
meerderheidsaandeelhouders afzetting van bestuurders
zullen vragen - misbruik van functie - 2. Statutair goedkeu-
ringsbeding zinloos voor aandelen aan toonder - geen
alternatieve liquidatiemogelijkheid - nietigheid - 3. recht-
matigheid van verkoop - vennootschapsrechtelijk en
geen faillissementsrechtelijk geschil - verkoop onder
voorwaarde van gunstig resultaat boekhoudkundig on-
derzoek - geen potestatieve voorwaarde - gelegenheid
voor overige aandeelhouders voor uitbrengen tegen-
bod - geen willekeur - noot (1990) 314

- Ivan PEETERS, Standpunt : Aandelen van een coö-
peratieve vennootschap kunnen in pand worden gege-
ven (1990) 437

- Antwerpen, 20 augustus 1990 - 1. commissie -
onmiddellijke eigendomsoverdracht naar opdrachtge-
ver - 2. bewaargeving - geen eigendomsoverdracht -
3. revindicatie van aandelen t.o.v. de failliete boedel -
individualisatie en bewijs ervan - 4. vervangbaar ge-
stelde aandelen - C.I.K. - bijzondere revindicatie - be-
wijs van eigendom van aandelen - akkoord met stelsel
van vervangbaarheid - geen vormvereiste verbonden
aan het akkoord - gevolgen van deponering in C.I.K. -
tijdstip waarop stelsel van vervangbaarheid van toe-
passing wordt - noot Edwin HUYGHE, Bewaargeving
- revindicatie van vervangbaar gestelde aandelen

(1990) 538

- Luc DE BROE, Fiscale aspecten van het certificeren
van Belgische aandelen middels een Nederlandse stich-
ting-administratiekantoor (1991) 115

- Johan TYTECA, De mogelijkheid tot overdracht van
genoteerde effecten buiten de beurs (1991) 189

- Luik, 7 december 1990 - B.V.B.A. - overdracht van
aandelen - onder de levenden - 1. art. 126 Venn.W. -
vordering tot inschrijving in aandelenregister - verweer-
ders - 2. gift - vormvereisten - authentieke akte opgesteld
na inleiding procedure - 3. gift van vader aan dochter -
geen toestemming van rechtbank van eerste aanleg
vereist (art. 378 B.W.) - noot Marieke WYCKAERT, De
schenking van aandelen van een B.V.B.A. (1991) 226

- Luc WEYTS, Tontine bij vennootschappen
(1991) 247

- Jean-Pierre BLUMBERG, Over participatiecertificaten
(CPC) of de uitgifte van winstbewijzen voor een geld-
inbreng (1991) 325

- Gent, 15 mei 1991 - 1. B.V.B.A. - overdracht van aan-
delen onder levenden - instemmingsvereiste - sanctie -
absolute nietigheid - hoedanigheid en belang van de
overnemer – 2.a. voorafgaandelijke instemming van
medevennoot zonder dat identiteit van overnemer is
gekend - geen geldige instemming - b. stilzwijgen van
medevennoot na overdracht - geen instemming - 3. over-
dracht van aandelen in B.V.B.A. zonder instemming

medevennoten - overdracht wordt geacht nooit te heb-
ben bestaan - 4. informatieplicht van de overnemers -
noot (1991) 361

- Marieke WYCKAERT, De bepaling van de fractie-
waarde van aandelen zonder nominale waarde in de
N.V., en van de aan deze aandelen verbonden rechten

(1991) 381

- Ivan PEETERS, Standpunt : Kunnen beperkingen van
de overdraagbaarheid van aandelen van een N.V.
jegens een derde-verkrijger enkel afgedwongen wor-
den op grond van het leerstuk van de derde-mede-
plichtigheid aan andermans contractbreuk ?

(1991) 511

- Kh. Tongeren, 19 november 1990 - 1. vrijwillige
tussenkomst - vorm - 2. overdracht van aandelen voor
de oprichting - nietigheid - 3. algemene vergadering
gehouden na nietige overdracht - noot Nicolas HOL-
LANDERS de OUDERAEN, Artikel 46 Venn.W. en de
naamlening (1991) 520

- Kort Ged. Kh. Brussel, 14 mei 1991 - B.V.B.A. -
beslag op aandelen - poging ze aan het beslag te
onttrekken - collusie tussen aandeelhouder en enige
zaakvoerder - aanstelling van een voorlopig bestuurder
naast de zaakvoerder - noot Ivan PEETERS, Beslag op
nominatieve aandelen die men bedrieglijk tracht te
vervreemden - Aanstelling van een voorlopig bestuur-
der naast de zaakvoerder in functie (1992) 45

- Cass., 11 oktober 1991 - overnameovereenkomst -
wilsgebrek - moment van beoordeling - noot

(1992) 83

- Antwerpen, 10 september 1990 - 1. verkoop van
aandelen van een B.V.B.A. - opname van gelden door
de verkoper via rekening-courant na ondertekening
van de overeenkomst tot verkoop van aandelen -
wilsgebrek in hoofde van koper - bedrog of minstens
dwaling - houding van koper eens hij van opname
kennis had - 2. gekwalificeerde benadeling - prijs van
aandelen - noot Paul VAN HOOGHTEN, Dwaling en
bedrog bij een overeenkomst tot verkoop van aande-
len (1992) 93

- Annemie ROMBOUTS, Standpunt : Het nieuwe ar-
tikel 41, § 2 van de Vennootschappenwet. Wat met de
geldigheid van aandelenopties ? (1992) 145

- Brussel, 15 maart 1991 - 1. N.V - aandelenoverdracht
- aanvaardingsclausule - geldigheid en tegenwerpelijk-
heid - 2. afgewezen koper-rechtspositie - 3. aanvaar-
dingsbevoegdheid - doelgebonden - belang van de ven-
nootschap - afwending van bevoegdheid - noot Thierry
TILQUIN, Bevoegdheidsafwending door de Raad van
bestuur en sanctionering van een intentie (1992) 258

- Henri DU FAUX, Standpunt : De fractiewaarde van
de aandelen zonder nominale waarde in de N.V. en de
praktijk (1992) 300
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- Dirk VAN GERVEN, Standpunt : De draagwijdte van
de nieuwe regeling inzake overdraagbaarheidsbeper-
kingen (1992) 302

- Frans BOUCKAERT, Standpunt : Individuele afstand
van het voorkeurrecht : een valkuil ? (1992) 426

- Kh. Gent, 5 januari 1989 - l.a. overdracht van aandelen
in B.V.B.A. aan andere aandeelhouder onder opschor-
tende voorwaarde - komt tot stand van zodra voor-
waarde is vervuld - tegenwerpelijk aan B.V.B.A. die
daarvan in kennis werd gesteld overeenkomstig art.
1690 B.W. - b. vordering - toelaatbaarheid - aandeelhou-
derschap - te beoordelen op dag van gedinginleidende
dagvaarding - 2. gerechtelijke ontbinding - a. enkel
uitspreekbaar op verzoek van vennoot - vordering
zonder voorwerp in hoofde van eisers die bij behande-
ling en uitspraak geen aandeelhouder meer zijn - b. geen
remedie tegen niet-naleving Venn.W. of statuten indien
eisers in het verleden nooit enig initiatief namen om
deze aan te klagen of te vermijden - evenmin indien
conflicten met andere vennoten het voortbestaan van de
B.V.B.A. niet hopeloos compromitteerden, meerderheid
niet voortdurend in strijd met belangen van de B.V.B.A.
handelde, bestuur t.g.v. onenigheid niet onmogelijk is
geworden of minderheid niet voortdurend wordt ver-
drukt, en objectieve belangenafweging niet in redelijk-
heid tot ontbinding doet besluiten - 3. eis tot afgifte van
overgedragen aandelen - enkel mogelijk voor overnemer
- niet voor aandelen op naam - noot (1992) 554

- Kh. Brugge, 3 december 1992 - 1.a. stemover-
eenkomsten - evenredige vertegenwoordiging - geldig-
heid - voorwaarden - b. statutaire clausule - evenredige
vertegenwoordiging - geldigheid - voorwaarden - c.
evenredige vertegenwoordiging - kan geldig besluiten
buiten statuten worden geregeld - d. stemovereenkomst
- partijen - 2.a. converteerbare obligaties en preferente
aandelen - overdracht - miskenning ‘voorkeurrecht’ -
brengt geen nietigheid van de overdracht met zich als
blijkt dat de betrokken aandeelhouder van zijn rechten
geen gebruik zou hebben gemaakt - b. conversie van
obligaties - termijnen en voet - noot (1993) 30

- Kh. Brussel, 22 juni 1992 - 1. recht op openbaar
omruilingsbod vervat in beding ten behoeve van
derden - a. identificatie van derden - b. opgenomen in
aandeelhoudersovereenkomst met vertrouwelijk ka-
rakter - c. geldigheidsvoorwaarden - 2. recht op open-
baar omruilingsbod - schijn van recht - nietigheid
wegens schending art. 46 Venn.W. en art. 77bis Venn.W.
- 3. exceptio obscuri libelli (art. 702 Ger.W.) - toepassings-
voorwaarden - gedeeltelijke nietigheid van exploot van
dagvaarding - 4. misbruik van meerderheid - voorwaar-
den - a. herstructurering - economisch verantwoorde
beslissing - b. verkoop van activa - geen speculatie in
hoofde van meerderheid - 5. misbruik van meerderheid
- kapitaalvermindering ter aanzuivering van verliezen
- recht om aandeelhouder te blijven - gelijke behande-
ling - beslissing verantwoord in belang van vennoot-
schap - noot (1993) 86

- Kh. Nijvel, 16 april 1992 - 1. N.V. - overdracht van
aandelen - art. 46 Venn.W. - toepassingsgebied - 2. N.V.

- beding van leeuwenaandeel - van openbare orde -
inbreng door een holdingmaatschappij - draagwijdte

(1993) 253

- Scheidsrechterlijke uitspraak, 24 februari 1992 -
art. 1855 B.W. - van openbare orde - draagwijdte -
absolute nietigheid - draagwijdte (1993) 259

- Kort Ged. Rb. Kortrijk, 22 mei 1992 - 1. echtgenoten
- afzonderlijke verblijfplaats - 2. onderhoudsgeld -
beoordelingselementen - 3. provisio ad litem - 4. gerech-
telijk bewaarnemer voor aandelen uit huwelijksge-
meenschap - noot (1993) 552

- Kort Ged. Kh. Hasselt, 14 juli 1993 - 1. kort geding
- spoedeisendheid - bijeenroeping algemene vergade-
ring in toepassing van art. 103 Venn.W. - nieuw
element - 2. vordering tot vernietiging of ontbinding
van aandelenoverdracht door kopers - verzoek tot
aanstelling sekwester door kopers - gegrond - verzoek
tot aanstelling voorlopig bewindvoerder door kopers -
ongegrond - noot (1993) 554

- Kort Ged. Kh. Gent, 11 februari 1992 - 1. rechtbank
van koophandel - volstrekte bevoegdheid - geschil
rond eigendomsrecht op aandelen - rechtbank be-
voegd op grond van art. 574, 1˚ Ger.W. - 2. rechter
zetelend in kort geding - bevoegd zodra vordering
spoedeisend is - 3. le criminel tient le civil en état - niet
toepasselijk indien uitslag strafonderzoek niet determi-
nerend - 4. vordering in kort geding tot aanstelling van
voorlopig bewindvoerder - ongegrond indien blijkt dat
eiser niet alleen reeds maanden op de hoogte was maar
ook zelf als bestuurder het thans door hem gelaakte
wanbeheer in de hand heeft gewerkt, minstens moge-
lijk maakte en duldde - 5. betwisting over eigendoms-
recht op aandelen - alle aandelen in handen van andere
aandeelhouder die actuele feitelijke bevoorrechte po-
sitie in vennootschap heeft - aanstelling sekwester over
de helft van alle aandelen waarover betwisting bestaat
- noot (1993) 562

- Kort Ged. Kh. Kortrijk, 29 januari 1991 - vordering
op eenzijdig verzoekschrift - aanstelling sekwester over
aandelen - volstrekte noodzakelijkheid - bewijslast -
loutere vrees dat tegenpartij stukken laat verdwijnen -
onvoldoende - relevant beweerd eigendomsrecht van
een derde - wordt niet gestaafd - verzoekers zonder recht
of aanspraak op aandelen - sekwestratie niet mogelijk -
louter belang onvoldoende - noot (1993) 566

- Kort Ged. Kh. Brussel, 9 november 1984 - kort geding
- betwisting aandelenoverdracht - verbod - sekwester -
aandelenregister - noot (1993) 569

- Voorz. Kh. Brussel, uitspraak doende op eenzijdig
verzoekschrift, 20 oktober 1993 - 1. openbaar bod -
vordering op eenzijdig verzoekschrift - verbod tot ver-
vreemding van effecten - ontvankelijk en gegrond -
2. beperking van de geldingsduur van de beschikking -
met noot (1994) 89

- Kort Ged. Kh. Brussel, 8 november 1993 - 1. vor-
dering op eenzijdig verzoekschrift - verbod tot ver-
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vreemding van effecten - absolute noodzakelijkheid -
2.a. vordering in kort geding - hoogdringendheid -
voorlopige maatregel - b. openbaar bod - biedprijs die
lager is dan de intrinsieke waarde van de betrokken
effecten - lage prijs enkel in het voordeel van de bieder
- c. waardevermindering in het uitsluitend voordeel
van de moedervennootschap - slaagkansen van de
vordering tot vaststelling van misbruik van meerder-
heid - d. beperking van de geldingsduur van de
beschikking - noot Frank HELLEMANS, Het gelijkheids-
beginsel in openbare biedingen. Slotbedenkingen bij
de openbare overnameaanbiedingen op COFIBEL en
COFIMINES (1994) 96

- Brussel, 15 september 1992 - l. ontvankelijkheid van
de vordering van de curator ingesteld voor rekening
van de massa - geen invloed van een door één van de
schuldeisers begane fout -  2. vennootschapsgroep -
toelaatbaarheid van wederzijdse steun in het belang
van de groep - aanwending door de dominerende
vennootschap, uitsluitend in haar eigen belang, van
haar invloed in een dochtervennootschap - niet-aan-
vaardbaar - 3. fout van de bank bij het aanvaarden van
een borgstelling in het kader van een aan de moeder-
vennootschap toegestaan investeringskrediet - krediet
verleend om de aankoop van effecten van de dochter-
vennootschap te financieren - aanvaarde borgstelling
op haar beurt gewaarborgd door activa van de dochter-
vennootschap - 4.a. geen fout vanwege huisbank van
de dochtervennootschap bij borgstelling voor een aan
de moedervennootschap toegestaan krediet - geen
kennis van de oorzaak van het krediet - 4.b. geen
schade voor dochtervennootschap of haar aandeel-
houders ten gevolge van borgstelling door huisbank -
noot Alain FRANÇOIS, Aspecten van aansprakelijkheid
van de bankier-kredietverlener in het Wiskeman-arrest

(1994) 275

- Gent, 22 juni 1994 - bewijs van telefonisch gegeven
aankooporders - met noot (1994) 460

- Frank HELLEMANS en Robbie TAS, Inkoop van
eigen aandelen en wederzijdse deelnemingen in groeps-
verband : de Belgische regeling getoetst aan de Tweede
Richtlijn. Een kritisch-opbouwende blik op het ‘Wets-
voorstel 1005’ (1994) 539

- Cass., 10 maart 1994 - 1.a. art. 144 Grondwet -
bevoegdheid van de burgerlijke rechtbanken - b. art. 15,
§ 2, 8˚ Wet 2 maart 1989 en art. 41, § 1 K.B. 8 november
1989 - subjectief recht om effecten over te dragen aan
controleverwerver - bevoegdheid van de C.B.F. wijzigt
de aard van dat recht niet - 2. overeenkomst van
gezamenlijke controle - bewijs door middel van vermoe-
dens - 3. art. 41, § 1 K.B. 8 november 1989 - openbare-
ordekarakter - noot Hilde LAGA, Het cassatiearrest van
10 maart 1994 inzake Wagons-Lits en het verplicht
openbaar bod (art. 41 K.B. van 8 november 1989)

(1995) 176

- Jean-Pierre BLUMBERG en Jan VAN LANCKER, De
overdracht van aandelen op naam en het nieuwe
artikel 1690 B.W. (1995) 357

- Voorz. Kh. Luik, uitspraak doende op eenzijdig
verzoekschrift, 5 september 1994 - 1. vordering op
eenzijdig verzoekschrift - hoogdringendheid en vol-
strekte noodzakelijkheid - 2. sekwester op aandelen
aan toonder - noot Marieke WYCKAERT, Een sekwester
op aandelen aan toonder, aangesteld op eenzijdig
verzoekschrift (1995) 432

- Jean-Pierre BLUMBERG en Jan VAN LANCKER, De
totstandkoming en de tegenwerpelijkheid van de
inpandgeving van aandelen op naam (1995) 445

- Voorz. Kh. Tongeren, uitspraak doende op eenzij-
dig verzoekschrift, 3 februari 1994 - pandverzilvering -
aandelen in een B.V.B.A. - machtiging tot verkoop  -
geen publieke fondsen - aanstelling beursvennootschap
- noot Ivan PEETERS (1995) 512

- Voorz. Kh. Tongeren, uitspraak doende op eenzij-
dig verzoekschrift, 7 februari 1994 - aanstelling van een
voorlopig bewindvoerder op verzoek van een schuld-
eiser-pandhouder van de aandelen van de vennoot-
schap - behoorlijk instandhouden van de onderneming
- samenvallend belang van de pandhoudende schuld-
eiser met het oog op de overname van de aandelen
door een derde - noot Ivan PEETERS, Pandverzilvering
- aandelen in een B.V.B.A. - publieke fondsen -
procedure - positie van de pandhoudende schuldeiser

(1995) 513

- Henk VANHULLE, Standpunt : Aandelen met ver-
laagde voorheffing (1995) 579

- Luik, 15 september 1995 - 1. art. 1855 B.W. - ratio legis
- toepasselijk op uitsluiting van bijdrage in de verliezen
- strijdig met eigen aard van vennootschapscontract -
niet van toepassing op overdracht van aandelen tegen
een vrij overeengekomen prijs - bedoeling van de
partijen dat de verkopende aandeelhouder zich terug-
trekt - 2. faillissement heeft niet de ontbinding van de
vennootschap tot gevolg - overdracht van aandelen is
geen overdracht van onderneming - gevolgen - 3. aard
en gevolgen van abstracte bankgarantie - exceptie van
openbare orde en goede zeden - toepassing op art. 1855
- 4. gevolgen van eigen aard van bankgarantie -
verplichting tot onmiddellijke uitvoering - 5. laattijdig
opwerpen van ernstige en kennelijke onregelmatig-
heid - schending van vertrouwen van begunstigde -
schadevergoeding - noot (1995) 684

- Gent, 4 oktober 1995 - 1. nietigverklaring van een
N.V. - voorwaarden - toepassing op patrimonium-
vennootschappen - 2.a. aandelen aan toonder - waarde-
papieren - voorwaarden - b. onlichamelijke roerende
goederen - handgift - voorwaarde - noot Jan BYTTEBIER,
De handgift van vennootschapsaandelen aan toonder

(1996) 122

- Arbrb. Antwerpen, 8 januari 1996 - aandelen kun-
nen loon zijn - rechtsmisbruik en rechtsverwerking -
noot Jan DE WAELE en Dominique DE MAREZ, H.B.K.-
Spaarbank : niet de werknemer maar de R.S.Z. partici-
peert (1996) 195
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- Gent, 17 mei 1996 - 1. oud art. 46 Venn.W. - verkoop-
belofte - 2. verkoopbelofte - geen termijn - wijze van
beëindiging - noot (1996) 406

- Rb. Brussel, 15 juni 1995 - verkoop van aandelen -
nietigverklaring - tegenstelbaarheid - gevolg voor be-
warend beslag - noot (1996) 407

- Kh. Antwerpen, 26 oktober 1995 - 1. Commissie voor
het Bank- en Financiewezen - deontologische verplich-
ting - K.B. 8 november 1989 - toepassingsgebied - 2.
Commissie voor het Bank- en Financiewezen - bevoegd-
heid - wettelijke grondslag - noot (1996) 409

- Frank HELLEMANS en Robbie TAS, Kruisparti-
cipaties tussen onafhankelijke vennootschappen : de
“Reparatiewet” gerepareerd (1996) 445

- Kort Ged. Kh. Brussel, 30 juni 1995 - 1. optie - niet
duidelijk gelicht - ontwerptekst van overeenkomst -
niet aanvaard door wederpartij - geen overeenkomst
tot stand gekomen - 2. onenigheid tussen aandeelhou-
ders - normale werking van de vennootschap - goede
resultaten - vordering tot aanstelling voorlopig bewind-
voerder niet toegestaan - noot (1996) 513

- Gent, 23 juni 1995 - 1. overeenkomst tot overdracht
van aandelen - niet-concurrentiebeding - beding ten
behoeve van derde - eigen schade voor de koper van
aandelen - 2. art. 1628 B.W. - uitwinning door de eigen
daad - 3. overeenkomst tot overdracht van aandelen -
oneerlijke concurrentie - schadevergoeding - geen ont-
binding - noot (1996) 642

- Gent, 19 mei 1993 - verkoop van activa en/of van
aandelen - voorkooprecht ten laste van vennootschap
- miskenning - noot M.W., Verkoop van activa of
verkoop van aandelen (1996) 646

- Kort Ged. Kh. Brussel, 28 oktober 1996 - 1. art.
190quinquies Venn.W. - subjectief recht voor meer-
derheidsaandeelhouders - gevolgen van uitkoopbod -
2. art. 190quinquies Venn.W. - geen aanduiding over
de procedure van het uitkoopbod of over de “te
consigneren prijs” - strijdigheid met Grondwet en met
Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens -
bijkomende precisering nodig - noot (1996) 653

- Rb. Brussel, 12 december 1996 - commissaris-revisor
- wettelijke opdracht - goedkeuring van de jaarreke-
ning zonder voorbehoud - aansprakelijkheid t.o.v.
koper van aandelen (1997) 38

- Voorz. Kh. Kortrijk, zetelend zoals in kort ged.,
17 februari 1997 - 1. gedwongen overdracht - waarde-
bepaling van de aandelen - 2. gedwongen overdracht
- gegronde reden - blijvende en diepgaande onenig-
heid tussen de partijen - oorzaak van onenigheid -
3. fouten in hoedanigheid van bestuurder - invloed
i.g.v. gedwongen overdracht - 4. gedwongen over-
dracht - feiten die plaatsvonden vóór inwerkingtreding
van de Wet van 13 april 1995 - noot Bernard TILLEMAN,
Een eerste commentaar i.v.m. de eerste precedenten
m.b.t. de geschillenregeling (1997) 95

- Voorz. Kh. Hasselt, zetelend zoals in kort ged.,
14 februari 1997 - 1. art. 190ter Venn.W. - doelstelling
wetgever - gevolg - 2. uitsluiting van een vennoot -
vereiste van onenigheid - 3. onenigheid binnen raad
van bestuur - geen reden tot gedwongen overdracht -
4. daad van oneerlijke concurrentie - tussentijdse
wijziging van toestand - geen reden tot gedwongen
overdracht - noot (1997) 105

- Voorz. Kh. Leuven, zetelend zoals in kort ged.,
28 november 1996 - 1. gedwongen overdracht - ge-
gronde reden - echtscheidingsprocedure - 2. gedwon-
gen overdracht - gegronde reden - verlieslatend karak-
ter van de vennootschap - 3. gedwongen overdracht -
gegronde reden - ontoelaatbare geldtransfers - noot

(1997) 108

- Frank HELLEMANS, Robbie TAS en Marieke
WYCKAERT, De K.B.’s van 4 maart 1997 tot uitvoering
van de Wet van 13 april 1995 : een overzicht

(1997) 134

- Voorz. Kh. Dendermonde, zetelend zoals in kort
ged., 19 maart 1997 - 1. breuk tussen eiser en eerste en
tweede verweerders - ernstige samenwerking onmo-
gelijk - 2. geen weerlegging van concrete aantijgingen
van eiser in verband met onregelmatigheden in het
bestuur van de vennootschap - 3. ontslag van eiser als
bestuurder - misbruik van recht door verweerders -
4. gegronde reden voldoende bewezen - bevel van
overname van aandelen (1997) 153

- Voorz. Kh. Verviers, zetelend zoals in kort ged.,
31 januari 1997 - vordering tot gedwongen overname
- geen bewijs van gegronde reden - ontslag als bestuur-
der - bevoegdheid algemene vergadering - geen mis-
bruik van meerderheid (1997) 156

- Kh. Brussel, 13 mei 1996 - overeenkomst tot over-
dracht van Keniaanse aandelen - toepasselijk recht
ingevolge rechtskeuze - art. 1855 B.W. en (oud) art. 46
Venn.W. - onderworpenheid aan het risico van de helft
van de inbreng - noot (1997) 177

- Voorz. Kh. Tongeren, zetelend zoals in kort ged.,
15 april 1997 - art. 190quater Venn.W. - gedwongen
overname - misbruik van meerderheidspositie - noot

(1997) 225

- Voorz. Kh. Brussel, zetelend zoals in kort ged.,
24 maart 1997 - 1. gedwongen overdracht - schorsing
van het stemrecht verbonden aan de over te dragen
aandelen - hangende procedure niet mogelijk - 2. maat-
regelen tegen de oneerlijke concurrentie van een
vennoot - niet mogelijk in het kader van een uitkoop-
procedure - noot (1997) 227

- Voorz. Kh. Brussel, zetelend zoals in kort ged.,
4 november 1996 - 1. art. 190ter Venn.W. - gedwongen
overdracht - tegenstem ter algemene vergadering -
geen gegronde reden - 2. art. 190ter Venn.W. - gedwon-
gen overdracht - vordering tot aanstelling van een
gerechtelijk bestuurder - geen gegronde reden - noot

(1997) 231
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- Gent, 30 april 1997 - aankoop van aandelen op
verdacht tijdstip - familiale banden tussen koper en
bestuurder - gebrek aan andere feiten die misbruik van
voorkennis doen vermoeden - geen voldoende bewijs
van misbruik van voorkennis (1997) 336

- Arrondissementsrechtbank Amsterdam, 3 ja-
nuari 1997 - handel met voorkennis - bewijs

(1997) 338

- Brussel, 12 juni 1996 - 1. Wet van 24 juli 1921 -
toepassingsgebied - 2.a. Wet van 24 juli 1921 - (oud)
art. 24 - betekenis - b. Wet van 24 juli 1921 - Nederlandse
aandelen - lex societatis - 3. bezit  - niet-deugdelijk -
vordering omtrent het eigendomsrecht - ongegrond -
noot Paul VANDEPITTE, Ongewilde buitenbezitstelling
van titels aan toonder : proeve tot begripsomschrijving
- enkele vraagstukken van internationaal privaatrecht

(1997) 409

- Ann DIRKX, Het openbaar uitkoopbod of de squeeze-
out-procedure naar Belgisch recht (1997) 427

- Gent, 22 mei 1997 - 1.a. aandelen op naam - bewijs
van eigendom - wijze van overdracht - inschrijving in
aandelenregister - gevolgen - b. beweerde schenking
van aandelen op naam - vormgebrek - overlijden van
de overdrager - relatieve nietigheid - 2. overnemen van
niet-volgestorte aandelen - volstortingsplicht - overne-
men van oprichtersaandelen - verbintenis tot volstor-
ting van het volledige maatschappelijk kapitaal - noot
Frank HELLEMANS, Oprichtersaansprakelijkheid is per-
soons- en niet aandelengebonden (1997) 500

AANDELENREGISTER

- Luik, 7 december 1990 - B.V.B.A. - overdracht van
aandelen - onder de levenden - 1. art. 126 Venn.W. -
vordering tot inschrijving in aandelenregister - verweer-
ders - 2. gift - vormvereisten - authentieke akte opgesteld
na inleiding procedure - 3. gift van vader aan dochter -
geen toestemming van rechtbank van eerste aanleg
vereist (art. 378 B.W.) - noot Marieke WYCKAERT, De
schenking van aandelen van een B.V.B.A. (1991) 226

AANKOOP MET OVERPRIJS

- Luik, 24 mei 1989 - 1. aankoop met overprijs -
vrijgevigheid - 2. levensverzekeringspremies - voordeel
van alle aard - noot Stefaan VAN CROMBRUGGE,
Verwerving met overprijs en vrijgevigheid (1990) 50

AANSPRAKELIJKHEID

- Cass., 27 mei 1994 - 1. bestuur - aansprakelijkheid -
verjaringstermijn van vijf jaar - ook toepasselijk op
quasi-delictuele fout - 2. eenvoudige bankbreuk -
voltooid bij niet-aangifte binnen wettelijke termijn -
aanvang verjaring - noot Marieke WYCKAERT, De
verjaring van de aansprakelijkheidsvordering lastens
bestuurders en zaakvoerders (1995) 54

- Gent, 5 oktober 1994 - B.V.B.A. - kennelijk ontoerei-
kend kapitaal - 1. geen vorderingsrecht van de indivi-
duele schuldeiser - 2. tijdstip van beoordeling - 3. on-
derscheid tussen oprichtersaansprakelijkheid en aan-
sprakelijkheid voor het effectief gevoerde beleid - noot
Marieke WYCKAERT, De beoordeling van het kenne-
lijk ontoereikend karakter van het aanvangskapitaal :
zin en onzin van het financieel plan (1995) 197

- Marie-Françoise CARLIER, De buitencontractuele
aansprakelijkheid van de vennoten t.a.v. de schuld-
eisers van de vennootschap (1995) 617

- Antwerpen, 12 december 1995 - doorbraak van
rechtspersoonlijkheid - voorwaarde - gevolg - noot

(1996) 62

- Antwerpen, 1 februari 1994 - doorbraak van rechts-
persoonlijkheid - voorwaarde - gevolg - noot

(1996) 64

- Gent, 16 november 1995 - staking van betaling -
aansprakelijkheid van de zaakvoerders - kennisvereiste
- toetsing in concreto (1996) 108

- Rb. Hasselt, 18 december 1995 - B.V.B.A. - verhoging
van het wettelijk minimumkapitaal - tijdstip - aansprake-
lijkheid zaakvoerders - noot Frank HELLEMANS, De
aanpassing van het kapitaal van een N.V. aan de nieuwe
minimumvereisten : wie doet wat ? (1996) 190

- Kh. Antwerpen, 9 november 1995 - 1. vordering in
aansprakelijkheid tegen de zaakvoerder van een
gefailleerde B.V.B.A. - bevoegdheid - art. 574, 2˚ Ger.W.
- 2. B.V.B.A. - verhoging van het wettelijk minimum-
kapitaal - tijdstip - aansprakelijkheid zaakvoerders - noot
Frank HELLEMANS, De aanpassing van het kapitaal van
een N.V. aan de nieuwe minimumvereisten : wie doet
wat ? (1996) 190

- Eric DE BIE, Standpunt : Enkele bedenkingen betref-
fende de heropening van de vereffening van vennoot-
schappen (1996) 285

- Kh. Tongeren, 5 mei 1995 - art. 13bis Venn.W. - N.V.
in oprichting - verbintenissen overgenomen door B.V.B.A.
- geen persoonlijke aansprakelijkheid promotor - noot
Robbie TAS (1996) 568

- Gent, 31 oktober 1996 - 1. rechtsverwerking - eerst
aanspreken van de medecontractant - nadien aanspre-
ken van de beheerders van de V.Z.W. - 2. einde
aansprakelijkheid - ontslag beheerder - 3. V.Z.W. -
aansprakelijkheid beheerders - persoonlijke aanspra-
kelijkheid voor aangegane verbintenissen - quasi-
delictuele aansprakelijkheid - noot Bernard WAÛTERS

(1997) 33

- Rb. Brussel, 12 december 1996 - commissaris-revisor
- wettelijke opdracht - goedkeuring van de jaarreke-
ning zonder voorbehoud - aansprakelijkheid t.o.v.
koper van aandelen (1997) 38
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- Kh. Brugge (afdeling Oostende), 10 oktober 1996
- 1. coöperatieve vennootschap - ontstentenis van
aanpassing van de statuten aan de Wet van 20 juli 1991
- sanctie - 2. coöperatieve vennootschap - ontstentenis
van aanpassing der statuten - aansprakelijkheid van de
zaakvoerders voor niet-tijdige bijeenroeping algemene
vergadering - 3. art. 158bis - art. 103 Venn.W. - kapitaal
gedaald tot minder dan een vijfde - gevolgen voor de
vennoten van een coöperatieve vennootschap - noot
Timothy VERHOEST (1997) 172

- Gent, 9 mei 1997 - 1. C.V.B.A. - overgangsrecht - Wet
20 juli 1991 - verplichting tot aanpassing minimum-
kapitaal - gevolgen bij nalaten - 2. C.V.B.A. - overgangs-
recht - Wet 20 juli 1991 - aanpassing statuten - verplich-
ting algemene vergadering - aansprakelijkheid venno-
ten (art. 147ter Venn.W.) - noot Timothy VERHOEST,
Oprichtersaansprakelijkheid op basis van een wette-
lijke bepaling die nog niet van kracht was op het
moment van de oprichting ? (1997) 403

- Gent, 22 mei 1997 - 1.a. aandelen op naam - bewijs
van eigendom - wijze van overdracht - inschrijving in
aandelenregister - gevolgen - b. beweerde schenking
van aandelen op naam - vormgebrek - overlijden van
de overdrager - relatieve nietigheid - 2. overnemen van
niet-volgestorte aandelen - volstortingsplicht - overne-
men van oprichtersaandelen - verbintenis tot vol-
storting van het volledige maatschappelijk kapitaal -
noot Frank HELLEMANS, Oprichtersaansprakelijkheid
is persoons- en niet aandelengebonden (1997) 500

- Kh. Dendermonde, 3 november 1997 - 1. art. 168
Wet van 20 juli 1990 - geen retroactiviteit - 2. oprichting
- aard van de rechtshandeling - gevolgen voor aanspra-
kelijkheid van de oprichters - noot (1997) 585

AARD

Zie : doel

ACCOUNTANT

- Kort Ged. Kh. Brussel, 13 oktober 1988 - 1. kleine
onderneming - individueel controlerecht - vertegen-
woordiging van vennoot - wettelijk monopolie accoun-
tant - 2. individueel controlerecht - uitgestrektheid -
bepaald door wettelijke controleopdracht commissaris
- niet terugkomen op eerdere boekjaren - 3. vertegen-
woordiging door accountant - sluit aanwezigheid van
vertegenwoordigde vennoot uit - accountant gehou-
den tot geheimhouding - noot (1989) 220

- Kort Ged. Kh. Dendermonde, 1 maart 1989 -
individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid van
vennoten - bijstand en vertegenwoordiging door ac-
countant - kosten ten laste van vennootschap - noot
Koen GEENS, Over de uitgestrektheid van de indivi-
duele onderzoeks- en controlebevoegdheid van de
vennoot en over zijn vertegenwoordiging door een
accountant (1989) 223

- Cass., 9 juni 1989 - accountant - art. 99 Wet 21 februari
1985 - verzoek tot verlening van hoedanigheid van
accountant - afgewezen door Commissie van Beroep -
geen cassatieberoep mogelijk (1989) 539

- Kort Ged. Kh. Brussel, 20 februari 1990 - uitoefening
beroep van accountant in vennootschap - burgerlijk
doel - noot (1990) 267

ACTIO MANDATI

Zie : bestuur

ACTIVA - VERKOOP

- Antwerpen, 10 mei 1993 - verkoop van activa bene-
den de werkelijke waarde - noot (1994) 52

- Rb. Mechelen, 5 oktober 1992 - 1. verkoop van het
gehele vennootschapsvermogen - ontbinding van rechts-
wege - bevoegdheid bijzondere algemene vergadering
- 2. bescherming gezinswoning ingebracht in vennoot-
schap - toepasselijkheid art. 215, 1 B.W. - noot

(1994) 462

ADMINISTRATIEKANTOOR

- Frans BOUCKAERT, Nederlandse administratie-
kantoren en Belgisch internationaal privaatrecht

(1989) 182

- Luc DE BROE, Fiscale aspecten van het certificeren
van Belgische aandelen middels een Nederlandse stich-
ting-administratiekantoor (1991) 115

ADVOCAAT

- Stefaan RAES, De bijstand van een advocaat als
raadsman op de vergadering van een orgaan van een
rechtspersoon (1989) 36

- Kort Ged. Kh. Kortrijk, 5 augustus 1987 - 1. algemene
vergadering - aanwezigheid raadsman van een aandeel-
houder - onaantastbare beoordeling van deze vergade-
ring betreffende openbaar karakter - 2. algemene verga-
dering - aanwezigheid raadsman van een aandeelhou-
der - vereist door recht van verdediging noch door
bijstandsplicht raadsman - noot (1989) 76

- Kort Ged. Kh. Dendermonde, 11 juni 1987 - alge-
mene vergadering - aanwezigheid raadsman van een
aandeelhouder, tevens bestuurder - toegelaten - noot

(1989) 77

AFSCHRIJVING

Zie : vennootschapsbelasting
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ALGEMENE VERGADERING

- Kort Ged. Kh. Brussel, 5 januari 1988 - 1. N.V. - aan-
delen op naam - statutaire bepaling m.b.t. de termijn
voor het versturen van de uitnodiging voor de A.V. -
vertrekpunt en berekening- 2. algemene vergadering -
volmacht - draagwijdte - openbaar bod tot aankoop van
aandelen - beslissingsbevoegdheid van de aandeelhou-
ders - noot Johan TYTECA, Agenda van de algemene
vergadering, volmachten, O.B.A.’s en de rechter

(1988) 160

- Kort Ged. Kh. Brussel, 6 november 1987 - 1. statutaire
formaliteiten om toegelaten te worden tot de algemene
vergadering - depot-bepaling - strekking - toepassing
in redelijkheid - 2. wederrechtelijke uitsluiting van een
aandeelhouder uit een algemene vergadering - recht
van de aandeelhouder om de geldigheid van haar
besluiten te betwisten - belang - 3. verplichting van de
bestuurders om op de vergadering antwoord te geven
op vragen van de aandeelhouder - noot Jan RONSE, De
depotbepaling en het vraagrecht (1988) 314

- Stefaan RAES, De bijstand van een advocaat als
raadsman op de vergadering van een orgaan van een
rechtspersoon (1989) 36

- Kort Ged. Kh. Kortrijk, 5 augustus 1987 – 1. al-
gemene vergadering - aanwezigheid raadsman van een
aandeelhouder - onaantastbare beoordeling van deze
vergadering betreffende openbaar karakter - 2. alge-
mene vergadering - aanwezigheid raadsman van een
aandeelhouder - vereist door recht van verdediging
noch door bijstandsplicht raadsman - 3. vordering in kort
geding tot nietigverklaring besluit algemene vergade-
ring - enkel indien wordt aangetoond dat besluit onher-
stelbare schade veroorzaakt - noot (1989) 76

- Kort Ged. Kh. Dendermonde, 11 juni 1987 - alge-
mene vergadering - aanwezigheid raadsman van een
aandeelhouder, tevens bestuurder - toegelaten - noot

(1989) 77

- Kort Ged. Kh. Brussel, 20 september 1988 - alge-
mene vergadering - wederrechtelijke uitsluiting van
een aandeelhouder tot de stemming - vordering in kort
geding tot opschorting van besluiten - belang - noot
Marieke WYCKAERT, De wederrechtelijke uitsluiting
van een aandeelhouder uit de algemene vergadering -
de overdracht van nog niet gedrukte titels aan toonder

(1989) 156

- Cass., 13 april 1989 - stemrechtbedingen - ingegeven
door bedrog of tegen vennootschapsbelang - nietig -
aandeelhouder wordt recht niet ontnomen om te
participeren aan maatschappelijke besluitvorming -
verenigbaar met vennootschapsbelang - vrij van be-
drog - geldig - noot Marieke WYCKAERT, De geldig-
heid van stemovereenkomsten betreffende de besluit-
vorming ter algemene vergadering - De ad nutum her-
roepbaarheid van het bestuursmandaat (1989) 321

- Bergen, 23 maart 1989 – 1. algemene vergadering -
bevoegdheid van de rechtbank - geen indeplaatsstelling

van beoordeling door aandeelhouders - geen bevoegd-
heid om voorafgaandelijk op te leggen in een bepaalde
zin te stemmen - enkel sanctionering mogelijk van een
met misbruik uitgebrachte stem - rechter in kort geding
evenmin bevoegd – 2. kapitaalvermindering - oproe-
ping tot algemene vergadering - agendapunten - vernie-
tiging titels niet impliciet begrepen in kapitaalvermin-
dering tot nul - noot Luc NEEFS en Dominique BLOM-
MAERT, Bevoegdheid van de rechter in kort geding bij
misbruik van minderheidspositie (1989) 343

- Kh. Brussel, 11 april 1989 - 1. coöperatieve vennoot-
schap - twee groepen aandeelhouders met gelijke
stemkracht - patstelling in de algemene vergadering en
op het vlak van het bestuur - 2. inschrijving van twee
nieuwe vennoten in het aandelenregister zonder aan-
vaarding door de C.V. - bijeenroeping van algemene
vergadering - uitsluiting van een vennoot - gedwongen
ontslag als afgevaardigd bestuurder - 3. vordering tot
nietigverklaring van toetreding en van besluiten van de
algemene vergadering - beginsel van uitvoering te
goeder trouw van de overeenkomst van vennootschap
- nietigheid van toetreding - bedrieglijk maneuver -
noot Hilde LAGA, Toetredingsvoorwaarden in de sta-
tuten van een C.V. en het beding ten behoeve van een
derde (1989) 357

- Kh. Kortrijk, 11 oktober 1985 - 1. algemene verga-
dering - depotbepaling - onduidelijk m.b.t. termijn van
neerlegging - in ieder geval enige tijd voor algemene
vergadering - reden - niet beïnvloed door familiaal
karakter aandeelhouderschap - 2. algemene vergade-
ring - uitsluiting aandeelhouder - beslissingsbevoegdheid
- algemene vergadering - niet voorzitter - 3. algemene
vergadering - wederrechtelijk uitgesloten aandeelhou-
der - nietigheidsvordering - voorwaarde - statutenwijzi-
gingen - andere beslissingen - noot (1989) 367

- Antwerpen, 6 maart 1989 - algemene vergadering -
geen toegang voor gevolmachtigde raadsman - heeft
niet noodzakelijk nietigheid van besluiten tot gevolg -
algemeen rechtsbeginsel van het verdedigingsrecht
niet van toepassing - noot (1989) 430

- Kort Ged. Kh. Turnhout, 6 juni 1989 - algemene
vergadering - 1. bijeenroeping - niet door bevoegd per-
soon - gevolgen - 2. verdagingsrecht - bevoegdheid raad
van bestuur - 3. notulering - uitwerking en onderteke-
ning pas na vergadering - geen nietigheid - 4. besluitvor-
ming - opschorting wegens nietigheid - voorwaarden -
5. incoherentie tussen twee statutaire bepalingen -
aanpassing - correctie - geen statutenwijziging - noot
Marieke WYCKAERT, De verdaging van de algemene
vergadering door de raad van bestuur - De notulen van
een algemene vergadering (1990) 55

- Kort Ged. Kh. Brussel, 7 maart 1989 - C.V. - 1. alge-
mene vergadering - vraagrecht der aandeelhouders -
bestuurder - aandeelhouder zelf niet aanwezig - geen
klaagrecht - opschorting van de besluitvorming -
voorwaarden - 2. aanstelling van een voorlopig be-
windvoerder - voorwaarden - controle op de jaarreke-
ning - behoort aan iedere aandeelhouder - onnodig en
onwenselijk er een derde mee te belasten - bevoegd-
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heid behorende aan aandeelhouder-naakte eigenaar of
aandeelhouder-vruchtgebruiker - vraag voor rechter
ten gronde - noot (1990) 567

- Kort Ged. Kh. Hasselt, 25 oktober 1990 - prima facie
vaststaand aandeelhouderschap - aandeelhouder niet
opgeroepen tot de algemene vergadering - opschorting
- noot Wilfried KUPERS, De overdracht van nomina-
tieve aandelen van een N.V. door middel van een
betekening op grond van artikel 1690 van het Burger-
lijk Wetboek (1991) 183

- Kh. Namen, 22 februari 1990 - l.a. algemene verga-
dering - notulen - bewijskracht - b. Voorkooprecht -
inroepen te goeder trouw door titularis vergt consis-
tente houding - 2. omstandigheden waarin voorkoop-
recht niet moet nageleefd worden - iemand van de-
zelfde groep - contractuele betekenis van term ‘groep’
- 3. niet-naleving statutair voorkooprecht - schadeloos-
stelling in specifieke vorm - derde-medeplichtigheid -
4.a. samenstelling algemene vergadering - stemming
over betwiste rechten van een aandeelhouder door alle
andere aandeelhouders - b. nietigheid - onregelmatig
karakter van een algemene vergadering - bewijsrisico
- ontvankelijkheid - noot Hilde LAGA, Het leerstuk van
de derde-medeplichtigheid aan andermans contract-
breuk toegepast op de schending van statutaire
aanvaardings- en voorkooprechtclausules (1991) 234

- Antwerpen, 18 juni 1991 - 1. vrijwillige tussenkomst
- vorm - 2. oprichter - handelen voor rekening van een
derde - verbintenis tot overdracht - stroman - 3. meer-
hoofdigheid van de vennootschap - openbare orde - 4.
algemene vergadering - stromangeldigheid t.a.v. de
vennootschap - noot (1991) 517

- Kh. Tongeren, 19 november 1990 - 1. vrijwillige
tussenkomst - vorm - 2. overdracht van aandelen voor
de oprichting - nietigheid - 3. algemene vergadering
gehouden na nietige overdracht - noot Nicolas HOL-
LANDERS DE OUDERAEN, Artikel 46 Venn.W. en de
naamlening (1991) 520

- Kort Ged. Kh. Brussel, 5 maart 1991 - 1. kort geding
- onregelmatige algemene vergadering - voorlopig
verbod tot uitvoering van genomen besluiten - 2. kort
geding - aanstelling voorlopig bewindvoerder - voor-
waarden - aard van deze remedie - noot (1992) 557

- Kort Ged. Kh. Brussel, 23 april 1991 - 1. kort geding
- algemene vergadering - geen prima facie vorm- of
materiële gebreken - geen schorsing van besluitvor-
ming - 2. kort geding - vennootschap in vereffening -
aanstelling voorlopig bewindvoerder - voorwaarden -
noot (1992) 560

- Kh. Brussel, 31 juli 1986 - 1. B.V.B.A. - ontbinding -
art. 1871 B.W. - a. wanprestatie van zaakvoerder -
vennoot - nalatigheid eiser - b. systematische blok-
vorming tegen eiser - eenmalige onenigheid - geen
wettige reden in de zin van art. 1871 B.W. - c. concur-
rerende bedrijvigheid ten nadele van de vennootschap
door zaakvoerder - geen bewijs - d. zware fouten begaan
door zaakvoerder - totaal gebrek aan vertrouwen tussen

de vennoten - instandhouding van de vennootschap
onmogelijk - voorstel van uittreding door eiser - geen
reactie - 2. buitengewone algemene vergadering -
kapitaalverhoging - vordering tot nietigverklaring - niet
gegrond - geldige oproeping - 3. vordering tot betaling
van kredietsaldo van de vennotenrekening - ontvanke-
lijkheid - gerechtelijke vaststelling van de schuld-
vordering - 4. benoeming van vereffenaar - noot

(1993) 99

- Kort Ged. Kh. Hasselt, 14 juli 1993 - 1. kort geding -
spoedeisendheid - bijeenroeping algemene vergadering
in toepassing van art. 103 Venn.W. - nieuw element - 2.
vordering tot vernietiging of ontbinding van aandelen-
overdracht door kopers - verzoek tot aanstelling sekwester
door kopers - gegrond - verzoek tot aanstelling voorlo-
pig bewindvoerder door kopers - ongegrond - noot

(1993) 554

- Rb. Mechelen, 5 oktober 1992 - 1. verkoop van het
gehele vennootschapsvermogen - ontbinding van rechts-
wege - bevoegdheid bijzondere algemene vergadering
- 2. bescherming gezinswoning ingebracht in vennoot-
schap - toepasselijkheid art. 215, 1 B.W. - noot

(1994) 462

- Kort Ged. Kh. Brugge, 15 juli 1993 - 1. interpretatie
van een statutaire bepaling - cumulatieve stemming -
geldigheid - 2. schorsing van de besluiten van de bui-
tengewone algemene vergadering - schending van de
statuten - ernstig en dreigend nadeel - 3. bevoegdheid
rechter in kort geding - aanstelling voorlopig bewind-
voerder - opdracht - noot (1995) 123

- Marie-Françoise CARLIER, De buitencontractuele
aansprakelijkheid van de vennoten t.a.v. de schuld-
eisers van de vennootschap (1995) 617

- H.v.J., 12 maart 1996 - 1. Tweede Richtlijn - art. 25 -
principiële bevoegdheid van algemene vergadering -
bank in moeilijkheden - 2. Tweede Richtlijn - art. 29,
lid 3, derde zin - publicatie in dagbladen - geen
schriftelijke inkennisstelling - noot Marieke WYCKAERT,
De bevoegdheid van de algemene vergadering inzake
kapitaalverhoging (1996) 170

- Kort Ged. Kh. Charleroi, 1 februari 1996 - N.V. -
blokkering in de algemene vergadering - geen bestuurs-
orgaan - aanstelling in kort geding van een voorlopig
bewindvoerder - bevoegdheden - aangifte van faillisse-
ment - kapitaalverhoging - vergoeding - noot Marieke
WYCKAERT, Waar ligt de redelijke grens aan de be-
voegdheid van een voorlopig bewindvoerder ?

(1996) 205

- Kort Ged. Kh. Brussel, 13 april 1995 - buitengewone
algemene vergadering - statutaire clausule van propor-
tionele vertegenwoordiging - afschaffing - niet-nale-
ving van art. 71 Venn.W. - nietigheid - schorsing van
besluit van de buitengewone algemene vergadering -
noot (1996) 413

-  Brussel, 18 juni 1996 - 1. art. 73, tweede lid en 201,
5° Venn.W. - verplichte bijeenroeping van de algemene
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vergadering - termijn voor bijeenroeping - datum van
de algemene vergadering - geen beoordelingsvrijheid
in hoofde van de raad van bestuur - 2. normale werking
van de vennootschapsorganen niet mogelijk - aanstel-
ling van een mandataris ad hoc - noot (1996) 494

- Kh. Brussel, 25 september 1996 - 1. beslissingen van
de algemene vergadering - rechtshandelingen - wils-
gebreken - 2. algemene vergadering - aandeelhouders,
raad van bestuur en revisor - misleid door valse gege-
vens - bedrog en dwaling - nietigverklaring van alle
beslissingen - noot (1996) 650

- Kort Ged. Kh. Brussel, 28 oktober 1996 - 1. art. 190quin-
quies Venn.W. - subjectief recht voor meerderheids-
aandeelhouders - gevolgen van uitkoopbod - 2. art.
190quinquies Venn.W. - geen aanduiding over de
procedure van het uitkoopbod of over de “te consigne-
ren prijs” - strijdigheid met Grondwet en met Europees
Verdrag voor de Rechten van de Mens - bijkomende
precisering nodig - noot (1996) 653

- Kort Ged. Kh. Verviers, 31 januari 1997 - vordering
tot gedwongen overname - geen bewijs van gegronde
reden - ontslag als bestuurder - bevoegdheid algemene
vergadering - geen misbruik van meerderheid

(1997) 156

- Brussel, 21 mei 1997 - art. 73 Venn.W. - begrip
“landelijk verspreid blad” (1997) 331

- Voorz. Kh. Brussel, uitspraak doende op eenzijdig
verzoekschrift, 13 mei 1997 - N.V. - bijeenroeping alge-
mene vergadering - opschorting - noot (1997) 506

BANK

- Wilfried WILMS, Wegwijs in de Europese bankwet-
geving (1990) 241

BANKCOMMISSIE

- Kort Ged. Kh. Brussel, 29 februari 1988 - openbaar
bod - contractueel overgenomen aanbevelingen van
de Bankcommissie - interpretatie - noot Stefaan VAN
CROMBRUGGE, Maatschappelijk belang en groepsbe-
lang - Contractuele overname van een aanbeveling van
de Bankcommissie (1988) 224

BEDING TEN BEHOEVE VAN EEN DERDE

Zie : statuten

BEDRIJFSLEIDERSVERZEKERING

- Antwerpen, 12 mei 1987 – bedrijfsleidersverzekering
- geheime commissielonen - noot Stefaan VAN CROM-
BRUGGE, De bedrijfsleidersverzekering (1988) 63

- Brussel, 16 mei 1989 - bedrijfsleidersverzekering
(1989) 338

- Brussel, 5 april 1989 - bedrijfsleidersverzekering -
noot (1989) 339

- Gent, 26 februari 1991 – bedrijfsleidersverzekering -
noot (1991) 181

BEDRIJFSREVISORAAT

- Kort Ged. Kh. Brussel, 21 juni 1988 - duur van het
mandaat van commissaris-revisor - commissaris-revisor
benoemd vóór de inwerkingtreding van de Wet van
2 februari 1985 tot hervorming van het bedrijfsrevisoraat
- geen toepassing van art. 29 van de Wet - verstrijken van
het mandaat na verloop van drie jaar vanaf de inwer-
kingtreding van deze wet - noot Jean-Philippe BONTE,
Bedrijfsrevisoraat en overgangsrecht (1988) 465

- Kort Ged. Kh. Brussel, 31 oktober 1989 - 1. kort
geding - na uitspraak zetelend zoals in kort geding
(art. 15ter Wet 20-9-48) - nieuw gegeven en nieuwe
vordering - rechtsmacht voorzitter niet uitgeput - 2.
bedrijfsrevisor - voorlopige aanstelling - opvolging tus-
sen oude en nieuwe revisor - noot (1991) 103

- Kort Ged. Kh. Brussel, 3 oktober 1989 - bedrijfs-
revisor - aanstelling door voorzitter rechtbank van
koophandel - hoger beroep en niet-uitvoering door
werkgever - vordering op eenzijdig verzoekschrift door
meerderheid van de ondernemingsraad tot voorlopige
aanstelling van de bedrijfsrevisor aangesteld in de
beschikking waartegen beroep - dwangsom - noot

(1991) 105

- Voorz. Kh. Brussel, zetelend zoals in kort geding,
27 september 1989 - bedrijfsrevisor - taak t.o.v. onder-
nemingsraad - noodzaak van aanwezigheid van ver-
trouwen - noot Jean-Philippe BONTE, Bedrijfsrevisor
en ondernemingsraad (1991) 108

- Inge DEMUYNCK, De bedrijfsrevisor : controleur en/
of adviseur ? Problemen van onafhankelijkheid en in-
terprofessionele samenwerking (1992) 17

- Voorz. Kh. Brussel, zetelend zoals in kort geding,
21 december 1990 - bedrijfsrevisor - rol - nood aan ver-
trouwen vanwege gehele ondernemingsraad - noot

(1992) 49

Zie ook : sekwester - voorlopig bewindvoerder

BEDRIJFSSLUITING

- Luik, 30 juni 1993 - 1. procespartijen - afgevaardigde
van een representatieve vakorganisatie - geen be-
voegdheid om in eigen naam op te treden ter beharti-
ging van collectieve belangen - 2. kort geding -
vordering op eenzijdig verzoekschrift - absolute nood-
zakelijkheid ter zake niet aangetoond - nut voor de
betrokken partijen om zich desalniettemin over de
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grond van de zaak te beraden - 3. bedrijfssluiting -
belangen van de werknemers in het kader van hun
ontslag - onzekerheid over aanwezigheid van vol-
doende fondsen in België - aanstelling revisor teneinde
geldstromen naar buitenlands moederbedrijf na te
gaan - geen aanstelling voorlopig bewindvoerder of
sekwester - noot (1993) 549

BEDRIJFSTAK

Zie : inbreng bedrijfstak

BELEGGING

Zie : financieel recht

BELEGGINGSADVIES

- Voorz. Kh. Brussel, zetelend zoals in kort geding,
21 september 1992 - 1. naam van een nooit opgerichte
vennootschap - handelsnaam - 2. inbreuk op art. 161 van
de Wet van 4 december 1990 op de financiële transacties
en de financiële markten - kan worden afgeleid op basis
van vermoedens - 3. inbreuk op art. 15 van de Wet van
10 juni 1964 op het openbaar aantrekken van spaargel-
den - K.B. van 9 januari 1991 op het openbaar karakter
van verrichtingen - openbaar aantrekken van spaargel-
den onwettig daar de betrokkene niet statuut heeft van
gevolmachtigde agent - 4. wijziging statutair doel - niet
voldoende om onwettig beroep op spaarwezen te
verminderen - 5. activiteit van vermogensbeheer en
beleggingsadvies - toepassingsgebied van boek IV van
de Wet op de financiële transacties en de financiële
markten - vergoeding hoeft niet exclusief door cliënt
betaald te worden - 6. bevel tot staking gegrond op art.
220 Wet op de financiële transacties en de financiële
markten - niet alleen mogelijk tegen de vennootschap
maar ook tegen de natuurlijke persoon die voor haar is
opgetreden - 7. bevel tot staking gegrond op voornoemd
art. 220 - dwangsom mogelijk - noot Johan TYTECA, De
vordering tot staking gegrond op art. 220 Wet op de
financiële transacties en de financiële markten

(1993) 41

BELEGGINGSONDERNEMINGEN, BEMIDDE-
LAARS EN BELEGGINGSADVISEURS

- Lucie LAMBRECHT, Het statuut van en het toezicht
op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en
de beleggingsadviseurs (1996) 217

BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET
VERANDERLIJK KAPITAAL

- Els VERHOYEN, Standpunt : Compartimentering bin-
nen de Belgische BEVEK (1991) 161

BEROEPSVERENIGING

- Cass., 19 mei 1987 - beroepsvereniging - optreden in
rechte ter verdediging van het beroepsbelang der leden
- art. 10 Wet 31 maart 1989, noot Stefaan RAES, Het
optreden in rechte van de orde ter verdediging van het
beroepsbelang (1988) 57

BESCHERMING PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

- Saskia BELLINKX, De Privacywet en de onderne-
mingswereld : wie ziet het bos nog door de bomen ?

(1997) 3

BESLAG

- Gent, 15 september 1994 - 1. pandverzilvering - onvol-
ledige beschrijving in beslagexploot - schending van
art. 1389, 4˚ Ger.W. - 2. nietigheidsgrond niet in limine
litis opgeworpen (art. 864, lid 1 Ger.W.) - gevolgen - 3.
onderscheid tussen beslag op handelszaak en beslag op
roerend goed - 4. aanduiding van pandverzilveraar -
noot Frans BOUCKAERT (1995) 330

- Rb. Brussel, 15 juni 1995 - verkoop van aandelen -
nietigverklaring - tegenstelbaarheid - gevolg voor bewa-
rend beslag (1996) 407

- Beslagrechter Antwerpen, 24 januari 1994 - faillisse-
ment - uitgesproken in Frankrijk - uitwerking in België
- noot (1996) 516

- Cass., 6 december 1996 - 1. rechtspersoonlijkheid -
inhoud - recht van de rechtspersoon - 2. ondernemin-
gen als onderdeel van publiekrechtelijke overheid -
gevolg - 3. uitvoerend beslag onder derden - principe
- enkel ten laste van de schuldenaar - vermogensrech-
telijke banden van derde met schuldenaar - gevolg -
noot (1997) 489

BESTUUR

- Dirk VAN GERVEN, Kan het ad nutum-karakter van
de opdracht van bestuurder in een N.V. worden afge-
zwakt ? Enkele woorden over het ontslag van bestuur-
ders in een N.V. (1988) 48

- Kort Ged. Kh. Brussel, 10 september 1987 - artikel
60 Vennootschappenwet - mogelijke overtreding -
geen nietigheid van beraadslaging - geen rechtsmiddel
om zich te verzetten tegen de overdracht van aandelen
- geen rechtsmiddel om zich te verzetten tegen de uit-
oefening van de rechten verbonden aan de aandelen -
noot (1988) 70

- Cass., 12 november 1987 - handelingen van de raad
van bestuur - doeloverschrijdend karakter - inroep-
baarheid door derden - noot Liesbeth LIEFSOENS, Kan
een wederpartij het doeloverschrijdend karakter inroe-
pen van een handeling verricht door een orgaan
namens een N.V. of een B.V.B.A. ? (1988) 107
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- Kh. Brussel, 27 januari 1988 – 1. Coöp. V. - volledig
geleid door directeur - aansprakelijkheid – 2. Coöp. V.
- afgevaardigd bestuurder - delegatie aan incompetent
directeur - aansprakelijkheid - causaal verband met
faillissement - noot Jozef LIEVENS, De aansprakelijkheid
van de oprichters en bestuurders van een Coöp. V.

(1988) 220

- Kort Ged. Kh. Gent, 18 mei 1988 - kort geding -
overdracht door raad van bestuur van een optierecht
op aandelen aan een derde - voorwaarden - gevolgen
- rol van de raad van bestuur - belang van de vennoot-
schap - in- of terugkoop van bevoorrechte niet stem-
gerechtigde aandelen (K.B. nr. 20 van 23 maart 1982)
- gevolgen - noot (1988) 300

- Kort Ged. Kh. Brussel, 6 november 1987 - verplich-
ting van de bestuurders om op de (algemene) vergade-
ring antwoord te geven op vragen van de aandeelhou-
der - noot Jan RONSE, De depotbepaling en het vraag-
recht (1988) 314

- Cass., 9 november 1987 - N.V. - kapitaalverhoging -
bedrog vanwege de bestuurders - vordering tot nietig-
verklaring tegen de N.V. - noot Marieke WYCKAERT,
Bedrog van de raad van bestuur bij kapitaalverhoging

(1988) 355

- Kort Ged. Kh. Brussel, 15 januari 1988 - B.V.B.A. -
uitbating van medisch instituut - benoeming van een
voorlopig bewindvoerder - voorwaarden - noot Johan
TYTECA, De aanstelling van een voorlopig bewind-
voerder - “Overlopende rekeningen en rechtsverwer-
king” (1988) 384

- Stefaan RAES, De bijstand van een advocaat als
raadsman op de vergadering van een orgaan van een
rechtspersoon (1989) 36

- Cass., 28 oktober 1988 - aansprakelijkheidsvordering
wegens overtreding van Vennootschappenwet - ont-
breken van bewijs van oorzakelijk verband - verwer-
ping van de vordering - beslissing naar recht verant-
woord - noot (1989) 42

- Brussel, 14 september 1988 - 1. art. 63ter Venn.W. -
art. 1382 B.W. - onderlinge verhouding - bewijslast -
foutbegrip - causaliteitsvereiste - 2. feitelijk bestuurder
- daadwerkelijk en positief beheer - onderneming in
moeilijkheden als kredietnemer - Belgische staat ver-
leent waarborg in kader expansiewetgeving - N.M.K.N.
als autonoom kredietverstrekker stelt aanwerving ex-
pert als kredietopeningsvoorwaarde - 3. kennelijk
grove fout - exceptioneel karakter - in casu niet voor-
handen - 4. bijdrage tot het faillissement - andere oor-
zaken - noot Jozef Lievens, Artikel 63ter en de aanspra-
kelijkheid van de feitelijke bestuurder (1989) 55

- Kh. Brussel, 26 oktober 1988 – 1. gebruik van statu-
taire aanvaardingsclausule om aansprakelijkheids-
vordering te voorkomen - niet geoorloofd – 2. margi-
nale toetsing - niet vereist indien te toetsen beslissing
geen beleidsbeslissing is en niet aan het vennootschap-
pelijk belang raakt – 3. gebruik statutaire aanvaardings-

clausule om verkopers voordeel van voorwetenschap
te gunnen - strijdig met gelijkheid marktdeelnemers en
met markttransparantie - noot Koen GEENS, Mag de
raad van bestuur oneigenlijk gebruikmaken van een
statutaire aanvaardingsclausule om de verkoper het
voordeel te gunnen van voorwetenschap ? (1989) 58

- Rb. Kortrijk, 18 november 1988 - huurovereenkomst
tussen twee vennootschappen afgesloten door natuur-
lijke personen die in beide vennootschappen bestuur-
der zijn en die in een van beide een meerderheids-
participatie bezitten - overtreding van art. 60 Venn.W.
- geen nietigheid van de rechtshandeling - rechtshan-
deling niet nodig of niet dienstig ter verwezenlijking
van maatschappelijk doel - nietigheid op deze grond -
noot Hilde LAGA, Artikel 60 van de Vennootschappen-
wet (1989) 134

- Kort Ged. Kh. Brussel, 18 oktober 1988 - beslissingen
van de raad van bestuur die invloed kunnen hebben op
de positie van partijen - voorlopige maatregelen - opschor-
ting - aanstelling van een gerechtelijk bestuurder ad hoc
- bevoegdheden - noten K.G., Enige bijzondere aspecten
van de beschikking en B.V.B., Over de aanstelling van
een bestuurder ad hoc (1989) 145

- Kort Ged. Kh. Brussel, 27 september 1988 - 1. voor-
lopig bewindvoerder - aanstelling niet noodzakelijk - 2.
mede-zaakvoerder - aanstelling niet noodzakelijk

(1989) 217

- Benoît VAN CAILLIE, Bedenkingen betreffende
opnemingen ten titel van bezoldigingen door bestuur-
ders van naamloze vennootschappen en zaakvoerders
van besloten vennootschappen met beperkte aanspra-
kelijkheid (1989) 273

- Cass., 13 april 1989 - art. 55, 3e lid Venn.W. - openbare
orde - opheffing of beperking van revocatierecht alge-
mene vergadering nietig - testamentair beding - ver-
plichting om stemrecht uit te oefenen t.v.v. ad nominatim
benoemde bestuurder - geen afbreuk aan vrijheid ven-
nootschapsorganen - geldig beding - noot Marieke
WYCKAERT, De geldigheid van stemovereenkomsten
betreffende de besluitvorming ter algemene vergadering
- De ad nutum herroepbaarheid van het bestuurs-
mandaat (1989) 321

- Gent, 1 maart 1989 - bestuur - aansprakelijkheid - na
faillissement - 1. décharge - tegenwerpelijk aan curator
bij vordering op grond van art. 62, eerste lid Venn.W. -
niet tegenwerpelijk aan curator bij vordering op grond
van art. 62, tweede lid Venn.W. en 1382 B.W. - 2. inbreuk
op oud art. 140 Venn.W. - zaakvoerders enige vennoten
- geen oorzakelijk verband tussen niet-samenroeping
van algemene vergadering en schade ontstaan sinds
moment waarop die had moeten samenkomen - 3.
voortzetten van een verlieslatende activiteit - ontbinding
zou geen verbetering van financiële toestand meege-
bracht hebben - bovendien niet kennelijk onredelijk in
licht van toen gekende feiten - geen fout - 4.
indiensthouding en vergoeding van werknemers die
grotendeels arbeid leveren voor B.V.B.A. waarin de
zaakvoerders ook enige vennoten en zaakvoerders
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waren - geen fout - 5. prestaties aan B.V.B.A. waarin de
zaakvoerders ook enige vennoten en zaakvoerders
waren - geen bewijs van abnormaal lage prijzen - geen
fout - verplichting tot aanstelling van lasthebber ad hoc
- moet bij gebrek aan schade niet worden onderzocht
- noot (1989) 434

- Kh. Brussel, 14 februari 1989 - 1. bestuur - aansprake-
lijkheid - na faillissement - a. bevoegde rechtbank -
vordering gegrond op art. 133 jo. art. 63ter Venn.W. -
rechtbank van koophandel - b. B.V.B.A. - aansprakelijk-
heid op grond van art. 133bis Venn.W. - niet toepasselijk
in geval van faillissement binnen derde boekjaar na
oprichting - 2. zaakvoerder - bezoldiging - geen anders-
luidende statutaire clausule - geen andersluidende be-
slissing algemene vergadering - gerechtigd op bezoldi-
ging - voorafnemingen - geen inbreuk op statuten - geen
bestuursfout - geen quasi-delictuele fout - art. 446
Faill.W. - voorwaarden tot niet-tegenwerpelijkheid ter
zake niet vervuld - noot (1989) 436

- Kh. Luik, 8 februari 1989 - bestuur - aansprakelijkheid
- na faillissement - aangaan van overeenkomst op
ogenblik dat vennootschap kennelijk niet in staat was
haar verbintenissen na te komen - quasi-delictuele fout
t.o.v. medecontractant - noot (1989) 439

- Kh. Luik, 7 december 1988 - bestuur - aansprakelijk-
heid - na faillissement - 1. bevoegde rechtbank - inbreuk
op art. 62 Venn.W. en 1382 B.W. - rechtbank van eerste
aanleg - 2. individuele schuldeisers - geen vorderings-
recht - monopolie van curator - noot Marieke WYCKAERT,
De aansprakelijkheid van bestuurders of zaakvoerders
na faillissement van hun vennootschap (1989) 441

- Kh. Brussel, 21 februari 1990 - V.Z.W. - handels-
karakter - statutair doel - handelingen in strijd met
statutair doel - ontbinding - V.O.F. tussen bestuurders
- faillissement - noot Hilde LAGA, Kanttekening bij de
faillietverklaring van een directeur en afgevaardigd-be-
stuurder van een V.Z.W. (1990) 129

- Kh. Leuven, 9 januari 1990 - B.V.B.A. - zaakvoerders
- aansprakelijkheid - actio mandati - 1. fout in bestuur
- beoordeling - geen hoofdelijkheid - wel aansprake-
lijkheid in solidum mogelijk - 2. contract met niet-ge-
registreerde aannemer - niet op zichzelf beleidsfout -
wel aansprakelijk voor eventuele gevolgen daarvan -
3. kosteloosheid van mandaat - geen vrijbrief - noot

(1990) 459

- Gent, 7 november 1989 - faillissement - aansprakelijk-
heid van bestuurder wegens laattijdige aangifte van
faillissement - collectieve schade - geen coëxistentie -
alleen curator heeft vorderingsrecht - noot (1990) 545

- Kort Ged. Kh. Turnhout, 6 juni 1989 - algemene
vergadering - 1. bijeenroeping - niet door bevoegd
persoon - gevolgen - 2. verdagingsrecht - bevoegdheid
raad van bestuur - 3. notulering - uitwerking en on-
dertekening pas na vergadering - geen nietigheid -
4. besluitvorming - opschorting wegens nietigheid -
voorwaarden - 5. incoherentie tussen twee statutaire
bepalingen - aanpassing - correctie - geen statutenwijzi-

ging - noot Marieke WYCKAERT, De verdaging van de
algemene vergadering door de raad van bestuur - De
notulen van een algemene vergadering (1990) 55

- Cass., 23 mei 1990 - handelsvennootschap - misdrij-
ven in of ter gelegenheid van bestuur - strafrechtelijke
aansprakelijkheid - feitelijke bestuurders - noot Stefaan
RAES, De strafrechtelijke aansprakelijkheid voor mis-
drijven van rechtspersonen (1991) 49

- Cass., 7 september 1990 - bestuurders - aansprakelijk-
heid - laattijdige aangifte van faillissement - enkel foutief
indien schuld wordt bewezen - enkele feit van niet-
aangifte binnen drie dagen na door rechtbank van
koophandel vastgestelde tijdstip van staking van beta-
ling levert dit bewijs niet - bewijs vereist dat bestuurders
konden en moesten weten dat vennootschap zich in
staat van faillissement bevond - noot Marieke WYCKAERT,
Bestuurdersaansprakelijkheid en aangifte van faillisse-
ment (1991) 86

- Kort Ged. Kh. Tongeren, 11 mei 1990 - 1. gerechte-
lijk commissaris - commissaris-revisor - 2. onregelmatig-
heden in het bestuur - vermoedens - 3. Feitelijke om-
standigheden - noot (1991) 97

- Kh. Hasselt, 22 november 1990 - 1. mandaat zaak-
voerder - in beginsel bezoldigd -2. bezoldiging zaak-
voerder - bevoegdheid algemene vergadering - impli-
ciete goedkeuring - noot (1991) 229

- Arbh. Antwerpen, 10 januari 1991 - V.O.F. - N.V. als
zaakvoerder - art. 63bis Venn.W. - orgaan van dagelijks
bestuur - inroepbaarheid van mandaatoverschrijding
door wederpartij - noot Hilde LAGA, De vertegenwoor-
diging van een N.V. als zaakvoerster in een V.O.F.

(1991)  417

- Vred. Brasschaat, 15 mei 1991 - 1. vordering tot nie-
tigverklaring huurovereenkomst wegens bedrog - 2.
vestiging vennootschap van verhuurders in verhuurd
pand - ontbinding huurovereenkomst wegens gebrek
rustig genot - 3. vordering in vrijwaring van vennoot-
schap tegen zaakvoerders - bevoegdheid vrederechter -
vereiste van bewijs van fout - 4. vordering tot schadever-
goeding vanwege vennoten tegen zaakvoerders - be-
voegdheid vrederechter - 5. tegenstrijdigheid van belan-
gen - begrip - gevolgen - 6. verhaalbaarheid kosten
vennoten gedaan om vertegenwoordiging in rechte van
vennootschap te verzekeren - noot Hans VAN GOMPEL,
Over zaakvoerders-verhuurders en aandeelhouders van
een vennootschap-huurder : een ‘ogenschijnlijk’ huur-
probleem met (gegronde) vennootschapsrechtelijke
implicaties (1991) 436

- Kh. Tongeren, 2 maart 1992 - N.V. - faillissement -
1. compensatie - 2. bestuurdersaansprakelijkheid voor
door andere bestuurder aangegane schulden jegens
vennootschap - 3. bestuurdersaansprakelijkheid we-
gens ontoereikend actief - noot (1992) 180

- Bernard TILLEMAN, De plicht tot geheimhouding
en discretie van bestuurders (1992) 277
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- Kort Ged. Rb. Gent, 13 februari 1990 - 1. voorzitter
rechtbank van eerste aanleg - bevoegdheid - ratione
materiae - ratione loci - 2. bestuurder - informant t.a.v.
de banken m.b.t. financiële situatie van de vennoot-
schap - faillissement - noot (1992) 325

- Kort Ged. Rb. Gent, 4 juni 1987 - N.V. - bestuurder
- confidentialiteitsverplichting - noot (1992) 327

- Hilde LAGA, Standpunt : Kan de raad van bestuur
geldig besluiten zonder effectief bijeen te komen ?

(1992) 340

- Kh. Brussel, 31 juli 1986 - 1. B.V.B.A. - ontbinding -
art. 1871 B.W. - a. wanprestatie van zaakvoerder - ven-
noot - nalatigheid eiser - b. systematische blokvorming
tegen eiser - eenmalige onenigheid - geen wettige reden
in de zin van art. 1871 B.W. - c. concurrerende bedrijvig-
heid ten nadele van de vennootschap door zaakvoerder
- geen bewijs - d. zware fouten begaan door zaakvoerder
- totaal gebrek aan vertrouwen tussen de vennoten -
instandhouding van de vennootschap onmogelijk -
voorstel van uittreding door eiser - geen reactie - 2. bui-
tengewone algemene vergadering - kapitaalverhoging -
vordering tot nietigverklaring - niet gegrond - geldige
oproeping - 3. vordering tot betaling van kredietsaldo
van de vennotenrekening - ontvankelijkheid - gerechte-
lijke vaststelling van de schuldvordering - 4. benoeming
van vereffenaar - noot (1993) 99

- Hilde LAGA, Standpunt : De vertegenwoordiging van
een vennootschap bij de uitoefening van een bestuur-
dersmandaat (1993) 313

- Kort Ged. Kh. Gent, 11 februari 1992 - 1. rechtbank
van koophandel - volstrekte bevoegdheid - geschil rond
eigendomsrecht op aandelen - rechtbank bevoegd op
grond van art. 574, 1˚ Ger.W. - 2. rechter zetelend in kort
geding - bevoegd zodra vordering spoedeisend is - 3. le
criminel tient le civil en état - niet toepasselijk indien
uitslag strafonderzoek niet determinerend - 4. vordering
in kort geding tot aanstelling van voorlopig bewindvoer-
der - ongegrond indien blijkt dat eiser niet alleen reeds
maanden op de hoogte was maar ook zelf als bestuurder
het thans door hem gelaakte wanbeheer in de hand heeft
gewerkt, minstens mogelijk maakte en duldde - 5. be-
twisting over eigendomsrecht op aandelen - alle aande-
len in handen van andere aandeelhouder die actuele
feitelijke bevoorrechte positie in vennootschap heeft -
aanstelling sekwester over de helft van alle aandelen
waarover betwisting bestaat - noot (1993) 562

- Philippe COLLE, Over vrijwaringsregelingen ten
gunste van vennootschapsbestuurders (1994) 3

-  Kh. Brussel, 3 mei 1993 - 1. adviesovereenkomst van
bepaalde duur tussen N.V. en haar gedelegeerd be-
stuurder - vroegtijdige opzegging - vordering van een
schadevergoeding - geen schending van herroepbaar-
heid ad nutum - 2. schadevergoeding is gelijk aan nog
verschuldigde honoraria - 3. kantonnement is een recht
- uitzondering - te bewijzen door schuldeiser - noot
Dirk VAN GERVEN, De herroeping van een gedele-
geerd bestuurder van een N.V. (1994) 108

- Vred. Oostende, 23 november 1993 - 1. V.Z.W. -
herkwalificatie tot onregelmatige V.O.F. - onbeperkte
en hoofdelijke aansprakelijkheid van de vennoten -
voorafgaandelijke veroordeling van de vennootschap
- 2. afwezigheid van actief tien maanden na de oprich-
ting - onvoldoende bewijs van foutieve appreciatie -
geen aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad - noot

(1994) 361

- François VINCKE, Standpunt : Een eerste poging om
“corporate governance” toe te passen op Belgische
vennootschappen (1995) 41

- Cass., 27 mei 1994 - 1. bestuur - aansprakelijkheid -
verjaringstermijn van vijf jaar - ook toepasselijk op quasi-
delictuele fout - 2. eenvoudige bankbreuk - voltooid bij
niet-aangifte binnen wettelijke termijn - aanvang verjaring
- noot Marieke WYCKAERT, De verjaring van de aan-
sprakelijkheidsvordering lastens bestuurders en zaak-
voerders (1995) 54

- Eric DE BIE, Het cumulatief stemrecht en de evenre-
dige vertegenwoordiging van aandeelhouders in de
raad van bestuur van een N.V. (1995) 69

- Rb. Antwerpen, 12 juni 1995 - V.Z.W. - aansprakelijk-
heid beheerder - fout - schade - noot Bernard Waûters,
De aquiliaanse aansprakelijkheid van de individuele
beheerders van een V.Z.W. (1996) 67

-  Gent, 16 november 1995 - staking van betaling -
aansprakelijkheid van de zaakvoerders - kennisvereiste
- toetsing in concreto (1996) 108

- Kh. Brussel, 31 januari 1997 - 1. raad van bestuur -
statutair meerderheidsquorum - toepassing - 2. artikel
60 Venn.W. - nietigheidsvordering - enkel door ven-
nootschap - 3. kapitaalopvraging door de raad van
bestuur - belang van de vennootschap - afwending van
bevoegdheid - noot (1997) 159

BEURS en BEURSVERRICHTINGEN

- Kort Ged. Kh. Brussel, 4 oktober 1988 – 1. Aanvaar-
ding van de algemene regeling van de bankverrichtingen
- gevolgen voor de erkenning van het retentierecht –
2. bank belast met het ontvangen en uitvoeren van
beursorders - hoedanigheid van commissionair - verbod
van tegenpartij bij beursorder - voorrecht van de com-
missionair - retentierecht - samenhang tussen de aange-
kochte effecten en de schuld van cliënten tot betaling
van de prijs - exceptio non adimpleti contractus – 3. re-
portverrichting - contante betaling van de prijs - vervolg
van een eerste aankoop op termijn - eigendom van de
ordergevers op de effecten aangekocht op termijn -
noot Johan TYTECA, Report - rechtspositie van de bank

(1989) 227

- Kh. Brussel, 25 januari 1989 - 1. termijncontracten in
deviezen - art. 1965 B.W. (exceptie van het spel) - begrip
weddenschap - bewijs van weddenschap - inroepen van
het middel - de hoedanigheid van de contractant bij
deviezenverrichtingen op termijn - 2. bank - geen ver-
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plichting tot aanvaarding van orders - noot Wilfried
KUPERS, Termijncontracten in deviezen en art. 1965
B.W. (1989) 552

Zie ook : financieel recht
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Zie : gerechtelijk recht, vertegenwoordiging

BEVOORRECHTE INFORMATIE

- Koen GEENS, Standpunt : Hoe duidelijk moet infor-
matie zijn om bevoorrecht te zijn ? (1991) 221

BEWAARGEVING

- Antwerpen, 20 augustus 1990 - 1. commissie - on-
middellijke eigendomsoverdracht naar opdrachtgever -
2. bewaargeving - geen eigendomsoverdracht - 3. revin-
dicatie van aandelen t.o.v. de failliete boedel - indivi-
dualisatie en bewijs ervan - 4. vervangbaar gestelde
aandelen - C.I.K. - bijzondere revindicatie - bewijs van
eigendom van aandelen - akkoord met stelsel van ver-
vangbaarheid - geen vormvereiste verbonden aan het
akkoord - gevolgen van deponering in C.I.K. - tijdstip
waarop stelsel van vervangbaarheid van toepassing
wordt - noot Edwin HUYGHE, Bewaargeving - revindi-
catie van vervangbaar gestelde aandelen (1990) 538

BIJKANTOREN

- Lucie LAMBRECHT, Het statuut van en het toezicht
op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en
de beleggingsadviseurs (1996) 217

BOD - OPENBAAR BOD - UITKOOPBOD

- Brussel, 1 maart 1988 - wettig belang - openbaar bod
- systematische aankoop van aandelen op of buiten
beurs - toegestaan kapitaal - overval - afwending van
bevoegdheid - uitsluiting van voorkeurrecht - verwa-
tering van belang bieder - kapitaalverhoging geheel
onderschreven door dochtervennootschap - noot Koen
GEENS, Het toegestaan kapitaal als afweermechanisme
tegen overvallen : het wettig belang van de ‘bieder’
(Cerus) en het vennootschapsbelang van de ‘doelwit-
vennootschap’ (GMB) (1988) 115

- Kort Ged. Kh. Brussel, 5 januari 1988 - algemene
vergadering - volmacht - draagwijdte - openbaar bod
tot aankoop van aandelen - beslissingsbevoegdheid
van de aandeelhouders - noot Johan TYTECA, Agenda
van de algemene vergadering, volmachten O.B.A.’s en
de rechter (1988) 160

- Kort Ged. Kh. Brussel, 29 februari 1988 - 1. openbaar
bod - contractueel overgenomen aanbevelingen van
de Bankcommissie - interpretatie - 2. maatschappelijk

belang - groepsbelang - taak van de gemeenschappe-
lijke bestuurders van moeder- en dochtermaatschappij
- noot Stefaan VAN CROMBRUGGE, Maatschappelijk
belang en groepsbelang - Contractuele overname van
een aanbeveling van de Bankcommissie   (1988) 224

- Dirk VAN GERVEN, Het openbaar bod op stemrecht-
verlenende en daarmee gelijkgestelde effecten : de
nieuwe procedure doorgelicht (1990) 141

- Jan WOUTERS, Harmonisering van de regels betref-
fende openbare biedingen in de Europese Gemeen-
schap (deel I) (1991) 3

- Jan WOUTERS, Harmonisering van de regels betref-
fende openbare biedingen in de Europese Gemeen-
schap (deel II) (1991) 59

- Stefan VANDEGINSTE, Standpunt : Is  artikel 16 Wet
2 maart 1989 strijdig met het EEX-verdrag ? (1991) 357

- Stefan VANDEGINSTE, Het toepassingsgebied van
de Belgische regeling inzake openbare overname-
aanbiedingen vanuit grensoverschrijdend perspectief

(1991) 400

- Kort Ged. Rb. Brussel, 16 juli 1990 - 1. art. 16-17 Wet
2 maart 1989 - vorderingsrecht Bankcommissie - be-
voegdheid van de voorzitter van de rechtbank van eerste
aanleg zetelend in kort geding - verhouding - 2. hoog-
dringendheid - voorwaarden van een imminent O.O.A.
gekend - door aandeelhouder te nemen maatregelen -
3. tergend en roekeloos geding - noot Koen VANHAE-
RENTS, De exclusieve bevoegdheid van de Commissie
voor het Bank- en Financiewezen onder artikel 16 van
de Wet van 2 maart 1989 blijkbaar verkeerd begrepen

(1991) 423

- Kort Ged. Kh. Brussel, 25 november 1991 - l.a.
nietigheid dagvaarding - dekking door vrijwillige ver-
schijning - b. eigen aard beleggingsvennootschappen
- vermelding van hun mandatarissen - 2. openbaar bod
- vraag van aandeelhouders van doelwitvennootschap
aan bieder om op straffe van een dwangsom te
antwoorden op bepaalde vragen rond dit bod - a. be-
voegdheid van de rechtbank - b. hoogdringendheid -
c. aard van de vragen - noot (1992) 368

- Voorz. Kh. Brussel, 5 december 1991 - openbaar
bod - vonnis waarbij de prijs wordt verhoogd t.v.v.
bepaalde aandeelhouders - verlenging van het bod
t.v.v. andere aandeelhouders op eenzijdig verzoek-
schrift - noot Koen VANHAERENTS, Tussenkomst van
de voorzitter in kort geding bij een openbaar over-
name-aanbod - Afdwingen van het recht op informatie

(1992) 376

- Kh. Brussel, 10 september 1992 - 1. dagvaarding -
vermelding van naam, voornaam en woonplaats eiser -
beleggingsvennootschappen - beleggingsfondsen - sanc-
tie - 2. K.B. 8 november 1989, art. 30 en 11, § 5 - bron van
subjectief recht voor betrokken aandeelhouders - bur-
gerlijke rechtbank bevoegd, ongeacht tussenkomst en
bevoegdheden C.B.F. - 3. K.B. 8 november 1989, art. 30
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- individueel recht voor iedere aandeelhouder - hoeda-
nigheid en belang - geen actio popularis - 4. vrijwillige
tussenkomst C.B.F. - voorwaarden - 5. vrijwillige bewa-
rende tussenkomst - voorwaarden - le criminel tient le
civil en état - raakt de openbare orde - 6. K.B. 8 novem-
ber 1989, art. 30 - niet van toepassing op verbintenissen
opgenomen in het kader van een gerechtelijke veroor-
deling t.v.v. bepaalde aandeelhouders die vrijwillig
wordt uitgebreid tot alle aandeelhouders die zich in
dezelfde omstandigheden bevinden - niet van toepas-
sing op verbintenissen aangegaan voor de opening van
het openbaar bod - 7. K.B. 8 november 1989, art. ll, § 5
- niet van toepassing op een kapitaalverhoging die te
situeren valt in een controleverwerving van veel eerdere
datum - 8. tergend en roekeloos geding - voorwaarden
- noot Bart SERVAES, De bevoegdheid van de rechtban-
ken bij een vrijwillig openbaar bod (1992) 437

- Kort Ged. Kh. Nijvel, 9 september 1991 - 1. dagvaar-
ding - betekening van beschikking tot verkorting van
dagvaardingstermijnen - geldigheid - sanctie - 2. O.O.A.
- informatierecht van de aandeelhouders - kort geding
- draagwijdte - noot (1992) 469

- Voorz. Kh. Nijvel, 10 september 1991 - O.O.A. -
informatierecht van de aandeelhouders - kort geding -
draagwijdte - wettig belang van derden bij respect van
zakengeheimen - noot (1992) 473

- Kort Ged. Kh. Nijvel, 2 oktober 1991 - 1. derdenverzet
- ontvankelijkheid - gevolgen - 2. O.O.A. - kort geding
- informatierecht van aandeelhouders - kort geding -
draagwijdte - wettig belang van derden bij respect van
zakengeheimen - onderzoeksmaatregel - noot

(1992) 474

- Kort Ged. Kh. Nijvel, 23 oktober 1991 - O.O.A. - kort
geding - informatierecht van aandeelhouders - kort
geding - draagwijdte - onderzoeksmaatregel - verklaring
van C.B.F. - noot (1992) 479

- Voorz. Kh. Brussel, uitspraak doende op eenzijdig
verzoekschrift, 12 maart 1993 - 1. openbaar bod - een-
zijdig verzoekschrift - absolute noodzakelijkheid - 2.
openbaar bod - informatierecht van de aandeelhouders
- gelijkheid van de aandeelhouders - noot Frank HELLE-
MANS (1993) 326

- Kort Ged. Kh. Brussel, beschikking alvorens recht
te doen, 18 maart 1993 - openbaar bod - inzage van een
nog niet door de Commissie voor Bank- en Financie-
wezen goedgekeurde prospectus - art. 17 van het K.B.
van 8 november 1989 op de openbare overname-
aanbiedingen en de wijzigingen in de controle op
vennootschappen - zetelen achter gesloten deuren -
noot Frank HELLEMANS (1993) 329

- Kort Ged. Kh. Brussel, 25 maart 1993 - 1. openbaar
bod - eenzijdig verzoekschrift - hoogdringendheid en
absolute noodzakelijkheid - snelle instaatstelling van het
derdenverzet - 2. openbaar bod - informatierecht van de
aandeelhouders - gelijkheid van de aandeelhouders -
globale strategie - 3. inzage in een nog niet door de
Commissie voor Bank- en Financiewezen goedgekeurde

prospectus - art. 17 van het K.B. van 8 november 1989
op de openbare overnameaanbiedingen en de wijzigin-
gen in de controle op de vennootschappen - noot Frank
HELLEMANS (1993) 330

- Voorz. Kh. Brussel, zetelend zoals in kort geding,
15 april 1993 - 1. openbaar bod - vordering op grond van
art. 16 van de Wet van 2 maart 1989 op de openbaarma-
king van belangrijke deelnemingen in ter beurze geno-
teerde vennootschappen en tot reglementering van de
openbare overnameaanbiedingen - 2. openbaar bod -
advies van de raad van bestuur van de doelwitvennoot-
schap - interpretatie van art. 15 van het K.B. van 8 no-
vember op de openbare overnameaanbiedingen en de
wijzigingen in de controle op vennootschappen in het
licht van de principes van transparantie, van de goede
werking van de markt en van de gelijkheid van de
aandeelhouders - concrete toepassing - noot Frank HEL-
LEMANS, Bijzondere verplichtingen bij het achtereen-
volgens uitbrengen van twee openbare overnameaan-
biedingen op verbonden ondernemingen in het kader
van een globaal herstructureringsplan (1993) 335

- Voorz. Kh. Brussel, uitspraak doende op eenzijdig
verzoekschrift, 20 oktober 1993 - 1. openbaar bod -
vordering op eenzijdig verzoekschrift - verbod tot ver-
vreemding van effecten - ontvankelijk en gegrond - 2.
beperking van de geldingsduur van de beschikking -
met noot (1994) 89

- Kort Ged. Kh. Brussel, 8 november 1993 - 1. vor-
dering op eenzijdig verzoekschrift - verbod tot ver-
vreemding van effecten - absolute noodzakelijkheid -
2.a. vordering in kort geding - hoogdringendheid -
voorlopige maatregel - b. openbaar bod - biedprijs die
lager is dan de intrinsieke waarde van de betrokken
effecten - lage prijs enkel in het voordeel van de bieder
- c. waardevermindering in het uitsluitend voordeel
van de moedervennootschap - slaagkansen van de vor-
dering tot vaststelling van misbruik van meerderheid -
d. beperking van de geldingsduur van de beschikking
- noot Frank HELLEMANS, Het gelijkheidsbeginsel in
openbare biedingen. Slotbedenkingen bij de openbare
overnameaanbiedingen op COFIBEL en COFIMINES

(1994) 96

- Cass., 10 maart 1994 - 1.a. art. 144 Grondwet - be-
voegdheid van de burgerlijke rechtbanken - b. art. 15,
§ 2, 8˚ Wet 2 maart 1989 en art. 41, § 1 K.B. 8 november
1989 - subjectief recht om effecten over te dragen aan
controleverwerver - bevoegdheid van de C.B.F. wijzigt
de aard van dat recht niet - 2. overeenkomst van
gezamenlijke controle - bewijs door middel van vermoe-
dens - 3. art. 41, § 1 K.B. 8 november 1989 - openbare-
ordekarakter - noot Hilde LAGA, Het cassatiearrest van
10 maart 1994 inzake Wagons-Lits en het verplicht
openbaar bod (art. 41 K.B. van 8 november 1989)

(1995) 176

- R.v.St., 14 juli 1994 - vordering tot schorsing van de
beslissingen tot aanvaarding van een bod - niet ontvan-
kelijk - afwezigheid van een regelmatig bod - noot Wou-
ter DEVROE, Kandidaat-kopers van de nationale inves-
teringsmaatschappij ongelijk behandeld ? (1995) 309
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- Kh. Antwerpen, 26 oktober 1995 - 1. Commissie voor
het Bank- en Financiewezen - deontologische verplich-
ting - K.B. 8 november 1989 - toepassingsgebied - 2.
Commissie voor het Bank- en Financiewezen - bevoegd-
heid - wettelijke grondslag - noot (1996) 409

- Kort Ged. Kh. Antwerpen, 2 december 1996 - 1.
vordering tot uitvaardiging van een verbod bijkomende
informatie te verspreiden - art. 41 K.B. van 8 november
1989 - gebrek aan bewijs - belang en hoedanigheid - 2.
art. 1165 B.W. - gevolg van overeenkomst voor derden
- 3. lastgeving - confidentialiteitsclausule - bewijs van
mandaat (1997) 44

- Jean-Pierre BLUMBERG en Jan VAN LANCKER, De
emittent en de Nieuwe Markt (1997) 185

- Ann DIRKX, Het openbaar uitkoopbod of de squeeze-
out-procedure naar Belgisch recht (1997) 427

- Johan TYTECA, Kroniek financieel recht (november
1996 - oktober 1997) (1997) 550

BOEKHOUDRECHT

- Stefaan VAN CROMBRUGGE, Kroniek boekhoud-
recht (september - november 1987) (1988) 37

- Antwerpen, 15 september 1987 - vrijstelling wegens
aanvullende investeringen - afschrijfbare waarde - ver-
houding tussen fiscaal recht en boekhoudrecht - noot
Stefaan VAN CROMBRUGGE, De verhouding tussen het
boekhoudrecht en het fiscaal recht (1988) 154

- Antwerpen, 9 februari 1988 - 1. inbreng - vrijheid van
overeenkomst - overdreven inbrengwaarde - vrije prijs-
vorming - simulatie - 2. afschrijfbaarheid - goederen
geboekt als algemene kosten - 3. overdreven inbreng-
waarde - criteria - 4. goodwill - feitelijke beoordeling -
5. inbrengwaarde onroerende goederen - schatting ver-
kooprechten door ontvanger registratierechten - feitelijk
vermoeden - noot Stefaan VAN CROMBRUGGE, Inbreng-
waarde (1988) 204

- Stefaan VAN CROMBRUGGE, Kroniek boekhoud-
recht (december 1987 - mei 1988) (1988) 349

- Kort Ged. Kh. Brussel, 15 januari 1988 - schuld-
vorderingen boekhoudkundig nooit behandeld als
vorderingen - mogelijke rechtsverwerking - noot Johan
TYTECA, De aanstelling van een voorlopig bewind-
voerder - “Overlopende rekeningen” en rechtsverwer-
king (1988) 384

- Kh. Brussel, 20 mei 1988 – 1. Eigen vermogen – 2.
Achterstelling van voorschotten - noot Stefaan VAN
CROMBRUGGE, Uitgiftepremies - Achtergestelde lenin-
gen of voorschotten (1988) 460

- Stefaan VAN CROMBRUGGE, Kroniek boekhoud-
recht (juni - november 1988) (1989) 24

- Brussel, 27 september 1988 - verhouding tussen
boekhoudrecht en fiscaal recht - waardeverminderin-
gen en schuldvorderingen - noot (1989) 48

- Stefaan VAN CROMBRUGGE, Het tijdstip van boeking
en aftrekbaarheid van de bijzondere aanslag op ge-
heime commissielonen (1989) 176

- Stefaan VAN CROMBRUGGE, Kroniek boekhoud-
recht (december 1988 - mei 1989) (1989) 403

- Cass., 12 mei 1989 - meerwaarde - onaantastbaarheids-
voorwaarde - bindende kracht van de jaarrekening -
noot Stefaan VAN CROMBRUGGE, De bindende kracht
van de jaarrekening (1989) 423

- Stefaan VAN CROMBRUGGE, Kroniek boekhoud-
recht (juni - november 1989) (1990) 31

- Stefaan VAN CROMBRUGGE, Kroniek boekhoud-
recht (december 1989 - mei 1990) (1990) 299

- Stefaan VAN CROMBRUGGE, Kroniek boekhoud-
recht (juni - november 1990) (1991) 22

- Kort Ged. Kh. Tongeren, 4 april 1990 - 1. verzoek tot
benoeming van een gerechtelijk commissaris - uitstel en
vertraging - 2. boekhouding - verduistering van bewijs-
stukken - 3. benoeming van een sekwester - volstrekte
noodzakelijkheid - eenzijdig verzoekschrift - noot Nicolas
HOLLANDERS de OUDERAEN, De gerechtelijke commis-
saris : ook op eenzijdig verzoekschrift ? (1991) 98

- Stefaan VAN CROMBRUGGE, Kroniek boekhoud-
recht (december 1990 - mei 1991) (1991) 256

- Brussel, 10 maart 1992 - bindende kracht van de
jaarrekening - noot (1992) 251

- Stefaan VAN CROMBRUGGE, Kroniek boekhoud-
recht (juni 1991 - mei 1992) (1992) 290

- Gent, 17 december 1992 - voorzieningen voor risico’s
en kosten - noot (1993) 78

- Stefaan VAN CROMBRUGGE, Kroniek boekhoud-
recht (juni 1992 - mei 1993) (1993) 297

- Antwerpen, 4 oktober 1993 - verwerving op lijfrente
- fiscale gevolgen van het boekhoudrecht - noot

(1994) 85

- Stefaan VAN CROMBRUGGE, Kroniek boekhoud-
recht (juni 1993 - mei 1994) (1994) 315

- Stefaan VAN CROMBRUGGE, Kroniek boekhoud-
recht (juni 1994 - mei 1995) (1995) 377

- Frank HELLEMANS, Standpunt : Wat voegt de figuur
van de tijdelijke vereniging nog toe ? (1995) 665

- Stefaan VAN CROMBRUGGE, Kroniek boekhoud-
recht (juni 1995 - april 1996) (1996) 272
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- H.v.J., 27 juni 1996 - Vierde Richtlijn - jaarrekening -
balans - tijdstip van realisering van de winst - noot
Stefaan Van CROMBRUGGE, De realisatie van dividen-
den in het Belgisch boekhoudrecht (1996) 401

- Stefaan VAN CROMBRUGGE, De realisatie van divi-
denden in het Belgisch boekhoudrecht (1996) 404

- Stefaan VAN CROMBRUGGE, De wijziging van waar-
deringsregels om fiscale redenen (1997) 24

- Sylvia HUYSMAN, Investering versus kost(1997) 51

- Stefaan VAN CROMBRUGGE, Kroniek boekhoud-
recht (mei 1996 - april 1997) (1997) 206

- H.v.J., 15 mei 1997 - art. 52 E.G.-Verdrag - overbren-
ging van verliezen uit vorige boekjaren - mogelijkheid
voor Lid-Staat om te eisen dat verliezen economisch
verband houden met inkomsten in die Lid-Staat - geen
mogelijkheid voor Lid-Staat om te eisen dat belasting-
plichtige in de verliesjaren aldaar een boekhouding
heeft gevoerd en bewaard overeenkomstig de geldende
nationale regels - noot Jan WOUTERS, Verliesverrekening
van vaste inrichtingen en het Europese vestigingsrecht

(1997) 302

Zie ook : jaarrekening

BORGSTELLING

- Cass., 25 oktober 1990 - gewone Comm.V. - borg-
stelling - gehoudenheid beherend vennoot - voorrecht
van uitwinning - noot Odile VAN DER ZEE, De aanspra-
kelijkheid van een besturend vennoot in een gewone
commanditaire vennootschap in geval van borgstelling
en het voorrecht van een eerdere uitwinning

(1992) 173

- Brussel, 15 september 1992 - l. ontvankelijkheid van
de vordering van de curator ingesteld voor rekening van
de massa - geen invloed van een door één van de
schuldeisers begane fout -  2. vennootschapsgroep -
toelaatbaarheid van wederzijdse steun in het belang van
de groep - aanwending door de dominerende  vennoot-
schap, uitsluitend in haar eigen belang, van haar invloed
in een dochtervennootschap - niet-aanvaardbaar - 3.
fout van de bank bij het aanvaarden van een borgstelling
in het kader van een aan de moedervennootschap
toegestaan investeringskrediet - krediet verleend om de
aankoop van effecten van de dochtervennootschap te
financieren - aanvaarde borgstelling op haar beurt ge-
waarborgd door activa van de dochtervennootschap -
4.a. geen fout vanwege huisbank van de dochter-
vennootschap bij borgstelling voor een aan de moeder-
vennootschap toegestaan krediet - geen kennis van de
oorzaak van het krediet - 4.b. geen schade voor dochter-
vennootschap of haar aandeelhouders ten gevolge van
borgstelling door huisbank - noot Alain FRANÇOIS,
Aspecten van aansprakelijkheid van de bankier-
kredietverlener in het Wiskeman-arrest (1994) 275

- Flip PETILLION, De hoedanigheid van de curator
van een N.V. of B.V.B.A. tegenover de hoofdelijke borg
van de vennootschap (1995) 26

- Cass., 15 december 1994 - art. 13 Belgisch-Liberiaans
Verdrag - vennootschap erkend naar Liberiaans recht -
geen borgstellingsplicht - noot Flip PETILLION, Het
vorderingsrecht van buitenlandse vennootschappen en
offshore-vennootschappen in het bijzonder

(1995) 411

- Gent, 13 oktober 1995 - N.V. - persoonlijke borgstelling
bestuurder - nietigverklaring wegens gevaar voor belan-
gen van het gezin (art. 224, § 1, 4˚ B.W.) - noot Bernard
WAÛTERS, Persoonlijke borgstelling voor schulden van
de vennootschap en de belangen van het gezin

(1996) 117

BUITENLANDSE VENNOOTSCHAP

- Kh. Gent, 11 december 1987 - faillissement buiten-
landse vennootschap - territoriale bevoegdheid recht-
bank van koophandel - werkelijke zetel (1988) 376

- Luc DE BROE, Standpunt : Nederlandse en Duitse
commanditaire vennootschappen : fiscale consequen-
ties van een twijfelachtig advies van de Commissie voor
Boekhoudkundige Normen (1995) 38

- H.v.J., 12 april 1994 - overdrachtsbelasting op onroe-
rende goederen - vrijstelling bij interne reorganisatie
N.V. en B.V. - niet toepasselijk indien goederen afkom-
stig zijn van vennootschap opgericht naar het recht van
één der andere lidstaten - strijdig met art. 52 en 58 E.G.-
Verdrag - noot Jan WOUTERS, Vestigingsvrijheid van
vennootschappen, groepsreorganisaties en discrimi-
nerende belastingen (1995) 400

- Cass., 15 december 1994 - art. 13 Belgisch-Liberiaans
Verdrag - vennootschap erkend naar Liberiaans recht -
geen borgstellingsplicht - noot Flip PETILLION, Het
vorderingsrecht van buitenlandse vennootschappen en
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(1995) 411

B.V.B.A.

- Koen GEENS en Marieke WYCKAERT, De B.V.B.A.
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mentaar op de bepalingen van de Handelsvennoot-
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ding van de Wet van 14 juli 1987 (1988) 5

- Stefaan VAN CROMBRUGGE en Paul BEGHIN, K.B.
nr. 15 - Uitgifte van bevoorrechte aandelen door een
B.V.B.A. (1988) 196

- Kort Ged. Kh. Brussel, 14 januari 1988 - overdracht
van aandelen in een B.V.B.A. - aantekening in het
register van vennoten - ontstentenis van instemming van
de vennoten - nietigheid van de overdracht  (1988) 235
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- R.v.St., 10 november 1987 – 1. B.V.B.A. - volmacht -
geldigheidsonderzoek overbodig - ongeldige meerhand-
tekeningsclausule – 2. B.V.B.A. - meerhandtekenings-
clausule vanaf zeker bedrag - ongeldig - noot Koen GEENS,
De tegenwerpelijkheid van de meerhandtekenings-
clausule in een B.V.B.A. (1988) 358

- Gerda VAN CUTSEM, Vergelijkende studie oprichtin-
gen coöperatieve vennootschappen, Eenpersoons-
B.V.B.A., B.V.B.A. (1989) 18

- Gent, 22 juni 1994 - onregelmatige V.O.F - regularisatie
door oprichting van een B.V.B.A. - gebrek aan bewijs
van overname van schuldvordering - noot (1994) 529

- Gent, 5 oktober 1994 - B.V.B.A. - kennelijk ontoerei-
kend kapitaal - 1. geen vorderingsrecht van de indivi-
duele schuldeiser - 2. tijdstip van beoordeling - 3.
onderscheid tussen oprichtersaansprakelijkheid en
aansprakelijkheid voor het effectief gevoerde beleid -
noot Marieke WYCKAERT, De beoordeling van het
kennelijk ontoereikend karakter van het aanvangs-
kapitaal : zin en onzin van het financieel plan

(1995) 197

- Voorz. Kh. Tongeren, uitspraak doende op eenzij-
dig verzoekschrift, 3 februari 1994 - pandverzilvering -
aandelen in een B.V.B.A. - machtiging tot verkoop  -
geen publieke fondsen - aanstelling beursvennootschap
- noot Ivan PEETERS (1995) 512

- Voorz. Kh. Tongeren, uitspraak doende op eenzijdig
verzoekschrift, 7 februari 1994 - aanstelling van een
voorlopig bewindvoerder op verzoek van een schuld-
eiser-pandhouder van de aandelen van de vennoot-
schap - behoorlijk instandhouden van de onderneming
- samenvallend belang van de pandhoudende schuld-
eiser met het oog op de overname van de aandelen door
een derde - noot Ivan PEETERS, Pandverzilvering -
aandelen in een B.V.B.A. - publieke fondsen - procedure
- positie van de pandhoudende schuldeiser

(1995) 513

- Antwerpen, 5 maart 1996 - B.V.B.A. - vordering tot
nietigverklaring van verkoopovereenkomst - belangen-
conflict van de enige zaakvoerder - bevoegdheids-
afwending - noot Philippe ERNST, Het tegenstrijdige
belang van de enige zaakvoerder van een meerhoofdige
B.V.B.A. : art. 133, § 2 Venn.W. (1996) 501

- Kh. Tongeren, 5 mei 1995 - art. 13bis Venn.W. - N.V.
in oprichting - verbintenissen overgenomen door B.V.B.A.
- geen persoonlijke aansprakelijkheid promotor - noot
Robbie TAS (1996) 568

- Gent, 20 september 1996 - B.V.B.A. - volstorting van
de aandelen - bewijs - noot (1997) 581

COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP

- Luc DE BROE, Standpunt : Nederlandse en Duitse
commanditaire vennootschappen : fiscale consequen-

ties van een twijfelachtig advies van de Commissie voor
Boekhoudkundige Normen (1995) 38

COMM. V. AAND.

- Luc DECONINCK, De commanditaire vennootschap
op aandelen : rechtshistorisch curiosum of bruikbare
vennootschapsvorm ? (1989) 186

COMMISSARIS

- Kh. Brussel, 27 januari 1988 - commissaris - taak
(1988) 220

- Kort Ged. Kh. Brussel, 21 juni 1988 - duur van het
mandaat van commissaris-revisor - commissaris-revisor
benoemd vóór de inwerkingtreding van de Wet van
2 februari 1985 tot hervorming van het bedrijfsrevisoraat
- geen toepassing van art. 29 van de Wet - verstrijken
van het mandaat na verloop van drie jaar vanaf de
inwerkingtreding van deze Wet - noot Jean-Philippe
BONTE, Bedrijfsrevisoraat en overgangsrecht

(1988) 465

- Voorz. Kh. Brussel, zetelend zoals in kort geding,
9 november 1992 - commissaris - herbenoeming - ver-
vanging gerechtvaardigd omwille van internationalise-
ring - noot (1993) 38

- H.v.J., 13 juli 1993 - recht van vrije vestiging -
uitoefening openbaar gezag - erkend commissaris bij
verzekeringsonderneming - noot Jan WOUTERS, Erken-
de commissarissen bij financiële instellingen en vrije
vestiging in Europees Gemeenschapsverband

(1993) 464

- Antwerpen, 3 mei 1993 - commissaris-revisor -
ondernemingsraad - gerechtelijke aanstelling - noot Ber-
nard TILLEMAN, Nieuwe aandeelhouders, nieuwe com-
missaris-revisor ? (1996) 319

- Kort Ged. Kh. Brussel, 17 mei 1995 - commissaris-
revisor - ondernemingsraad - gerechtelijke aanstelling
- noot Bernard TILLEMAN, Nieuwe aandeelhouders,
nieuwe commissaris-revisor ? (1996) 331

- Kort Ged. Kh. Brussel, 13 januari 1995 - commissa-
ris-revisor - ondernemingsraad - gerechtelijke aanstel-
ling - noot Bernard TILLEMAN, Nieuwe aandeelhou-
ders, nieuwe commissaris-revisor ? (1996) 332

- Kh. Brussel, 25 september 1996 - 1. beslissingen van
de algemene vergadering - rechtshandelingen - wils-
gebreken - 2. algemene vergadering - aandeelhouders,
raad van bestuur en revisor - misleid door valse gege-
vens - bedrog en dwaling - nietigverklaring van alle
beslissingen - noot (1996) 650

- Rb. Brussel, 12 december 1996 - commissaris-revisor
- wettelijke opdracht - goedkeuring van de jaarrekening
zonder voorbehoud - aansprakelijkheid t.o.v. koper van
aandelen (1997) 38
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COMMISSIE VOOR BANK- EN FINANCIEWEZEN

- Kort Ged. Rb. Brussel, 16 juli 1990 - 1. art. 16-17 Wet
2 maart 1989 - vorderingsrecht Bankcommissie - be-
voegdheid van de voorzitter van de rechtbank van eerste
aanleg zetelend in kort geding - verhouding - 2. hoog-
dringendheid - voorwaarden van een imminent O.O.A.
gekend - door aandeelhouder te nemen maatregelen -
3. tergend en roekeloos geding - noot Koen VANHAE-
RENTS, De exclusieve bevoegdheid van de Commissie
voor het Bank- en Financiewezen onder artikel 16 van
de Wet van 2 maart 1989 blijkbaar verkeerd begrepen

(1991) 423

- Chris SUNT en Jan VAN LANCKER, De beursgeno-
teerde vennootschap en de beurshervorming

(1996) 75

- Lucie LAMBRECHT, Het statuut van en het toezicht
op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en
de beleggingsadviseurs (1996) 217

- Kh. Antwerpen, 26 oktober 1995 - 1. Commissie voor
het Bank- en Financiewezen - deontologische verplich-
ting - K.B. 8 november 1989 - toepassingsgebied - 2.
Commissie voor het Bank- en Financiewezen - bevoegd-
heid - wettelijke grondslag - noot (1996) 409

- Kort Ged. Kh. Antwerpen, 2 december 1996 - 1.
vordering tot uitvaardiging van een verbod bijkomende
informatie te verspreiden - art. 41 K.B. van 8 november
1989 - gebrek aan bewijs - belang en hoedanigheid - 2.
art. 1165 B.W. - gevolg van overeenkomst voor derden
- 3. lastgeving - confidentialiteitsclausule - bewijs van
mandaat (1997) 44

- Frank HELLEMANS, Robbie TAS en Marieke WY-
CKAERT, De K.B.’s van 4 maart 1997 tot uitvoering van
de Wet van 13 april 1995 : een overzicht (1997) 134

- Jean-Pierre BLUMBERG en Jan VAN LANCKER, De
emittent en de Nieuwe Markt (1997) 185

- Ann DIRKX, Het openbaar uitkoopbod of de squeeze-
out-procedure naar Belgisch recht (1997) 427

- Johan TYTECA, Kroniek financieel recht (november
1996 - oktober 1997) (1997) 550

Zie ook : bod - openbaar bod - uitkoopbod

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE
NORMEN

Zie : fiscaal recht

CONCENTRATIE

- Alain VANDERELST en Frank WIJCKMANS, E.E.G.
concentratiecontrole : een nieuw rechtsinstrument,
nieuwe uitdagingen (1990) 335

- Commissie van de Europese Gemeenschappen,
28 april 1992 - noot Frank HELLEMANS en Peter
WYTINCK, Accor - Wagons Lits : de E.E.G. kartelrechtelijke
keerzijde (1992) 343

Zie ook : mededingingsrecht

CONTROLE

- Kort Ged. Kh. Brussel, 27 september 1988 - indivi-
duele onderzoeksbevoegdheid vennoot - begrensd
zoals en door wettelijke controleopdracht van commis-
saris (1989) 217

- Kort Ged. Kh. Brussel, 13 oktober 1988 - 1. kleine
onderneming - individueel controlerecht - vertegen-
woordiging van vennoot - wettelijk monopolie accoun-
tant - 2. individueel controlerecht - uitgestrektheid -
bepaald door wettelijke controleopdracht commissaris
- niet terugkomen op eerdere boekjaren - 3. vertegen-
woordiging door accountant - sluit aanwezigheid van
vertegenwoordigde vennoot uit - accountant gehou-
den tot geheimhouding - noot (1989) 220

- Kort Ged. Kh. Dendermonde, 1 maart 1989 -
individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid van
vennoten - bijstand en vertegenwoordiging door ac-
countant - kosten ten laste van vennootschap - noot
Koen GEENS, Over de uitgestrektheid van de indivi-
duele onderzoeks- en controlebevoegdheid van de
vennoot en over zijn vertegenwoordiging door een
accountant (1989) 223

Aandeelhouderscontrole

- Koen GEENS, De wijziging van controle in een
vennootschap die een openbaar beroep op het spaar-
wezen heeft gedaan (1990) 102

Controle op de jaarrekening (art. 64 Venn.W.)

- Wilfried KUPERS, Revisorale controle bij inbrengen
in natura in de coöperatieve vennootschap(1990) 175

- Kort Ged. Kh. Brussel, 15 juni 1989 - B.V.B.A. -
onderzoeks- en controlerecht van individuele aandeel-
houder - omvang - kosten - noot (1990) 565

- Kort Ged. Kh. Brussel, 7 maart 1989 - C.V. - 1.
algemene vergadering - vraagrecht der aandeelhou-
ders - bestuurder - aandeelhouder zelf niet aanwezig -
geen klaagrecht - opschorting van de besluitvorming -
voorwaarden - 2. aanstelling van een voorlopig be-
windvoerder - voorwaarden - controle op de jaarreke-
ning - behoort aan iedere aandeelhouder - onnodig en
onwenselijk er een derde mee te belasten - bevoegd-
heid behorende aan aandeelhouder-naakte eigenaar of
aandeelhouder-vruchtgebruiker - vraag voor rechter
ten gronde - noot (1990) 567
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- Kort Ged. Kh. Brussel, 20 december 1988 - 1. kort
geding - hoogdringendheid - voorwaarden - 2. on-
derzoeks- en controlebevoegdheid individuele aandeel-
houder - strekt zich niet uit tot opvraging van regelmatig
goedgekeurde en neergelegde jaarrekeningen - strekt
zich evenmin uit over het verleden - aanstelling deskun-
dige ter controle van voorbije en lopende jaarrekeningen
- geen hoogdringendheid - vordering aandeelhouder
ingesteld met onvergeeflijke lichtzinnigheid en in het
kader van familiale moeilijkheden - tegenvordering van
B.V.B.A. wegens tergend en roekeloos geding - gegrond
- noot Paul VANDEPITTE en Jean-Marc GOLLIER, De
individuele controlebevoegdheid van de vennoot in
kleine en middelgrote vennootschappen : enkele be-
schouwingen (1990) 571

- Kort Ged. Kh. Dendermonde, 20 maart 1991 -
individuele controle- en onderzoeksbevoegdheid van
vennoten - 1. Bevoegdheid rechter in kort geding - 2.
omvang - 3. vertegenwoordigende accountant - keuze

(1991) 430

- Jan WOUTERS, Controle over een vennootschap als
regelgevend criterium (1993) 109

- Johan TYTECA, Wet van 22 maart 1993 op het statuut
van en het toezicht op de kredietinstellingen

(1993) 187

Zie ook : bod - openbaar bod - uitkoopbod

COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP

- Kh. Brussel, 27 januari 1988 - 1. art. 35, 6° en 123, 7°
Venn.W. - niet toepasselijk op de Coöp. V. - 2. art. 1382
B.W. - aansprakelijkheid wegens onderkapitalisatie -
voorwaarden - 3. Coöp. V. - volledig geleid door di-
recteur - aansprakelijkheid - 4. Coöp. V. - afgevaardigd
bestuurder - delegatie aan incompetent directeur -
aansprakelijkheid - causaal verband met faillissement -
noot Jozef LIEVENS, De aansprakelijkheid van de op-
richters en bestuurders van een Coöp. V.  (1988) 220

- Gerda VAN CUTSEM, Vergelijkende studie oprichtin-
gen coöperatieve vennootschappen, Eenpersoons-
B.V.B.A., B.V.B.A. (1989) 18

- Johan TYTECA, De bescherming van het maatschap-
pelijk vermogen in een coöperatieve vennootschap :
art. 77bis van de Vennootschappenwet doorgelicht

(1989) 83

- Kh. Brussel, 11 april 1989 - 1. coöperatieve vennoot-
schap - twee groepen aandeelhouders met gelijke
stemkracht - patstelling in de algemene vergadering en
op het vlak van het bestuur - 2. inschrijving van twee
nieuwe vennoten in het aandelenregister zonder aan-
vaarding door de C.V. - bijeenroeping van algemene
vergadering - uitsluiting van een vennoot - gedwongen
ontslag als afgevaardigd bestuurder - 3. vordering tot
nietigverklaring van toetreding en van besluiten van de
algemene vergadering - beginsel van uitvoering te
goeder trouw van de overeenkomst van vennootschap

- nietigheid van toetreding - bedrieglijk maneuver -
noot Hilde LAGA, Toetredingsvoorwaarden in de sta-
tuten van een C.V. en het beding ten behoeve van een
derde (1989) 357

- Kh. Brussel, 30 juni 1988 - 1. N.V. als vennoot in C.V.
- vervroegde ontbinding N.V. - van rechtswege verlies
van hoedanigheid in C.V. - 2. rechten en plichten
ontbonden N.V. in C.V. - vast te stellen bij publicatie
ontbindingsbesluit in B.S. - noot (1989) 365

- Hilde LAGA, Standpunt : Kunnen de authentieke
statuten van een C.V. bij onderhandse akte gewijzigd
worden ? (1991) 82

- Jan WOUTERS, Standpunt : Is in de coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid een
kapitaalverhoging met vennootschapsmiddelen moge-
lijk ? (1992) 241

- Henri DU FAUX, Opneming van reserves in het
kapitaal van de C.V. - Is in de coöperatieve vennoot-
schap met beperkte aansprakelijkheid een kapitaal-
verhoging met vennootschapsmiddelen mogelijk ?

(1992) 485

- Hilde LAGA, De coöperatieve vennootschap en de
Wetten van 20 juli 1991 en 29 juni 1993. Overgangs-
recht, kapitaalvermindering, kapitaalverhoging door
incorporatie van reserves en alarmbelprocedure

(1993) 498

CURATOR

- Philippe COLLE, Standpunt : De vennootschap in
vereffening, het faillissement en de (beperkingen aan
de) bevoegdheid van de curator (1990) 42

- Kh. Antwerpen, 6 september 1990 - 1. faillissement
- art. 473 - verzet - betekenis - gevolgen - 2. conflict
tussen aandeelhouders en bestuur m.b.t. volstorting
der aandelen - oplossing door bekentenis van faillisse-
ment - geen onbetwiste schulden - geen staking van
betaling - geen geschokt krediet - intrekking van
faillissement - 3. schadevergoeding aan aandeelhou-
ders wegens ten onrechte aangifte van faillissement
door bestuur - begroting - beoordelingselementen - 4.
intrekking van een faillissement na ten onrechte aan-
gifte door bestuur - ereloon en onkosten van curator -
noot Hans VAN GOMPEL, Verzet tegen een faillisse-
mentsvonnis op bekentenis verkregen na rechtsmisbruik

(1991) 92

- Kh. Hasselt, 15 november 1990 - B.V.B.A. - faillisse-
ment binnen drie jaar na oprichting - aansprakelijkheid
ex art. 123, 7° Venn.W. - vorderingsrecht curator -
kennelijk ontoereikend kapitaal - beoordelingselementen
- noot (1991) 231

- Brussel, 15 september 1992 - l. ontvankelijkheid van
de vordering van de curator ingesteld voor rekening
van de massa - geen invloed van een door één van de
schuldeisers begane fout - 2. vennootschapsgroep -
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toelaatbaarheid van wederzijdse steun in het belang
van de groep - aanwending door de dominerende
vennootschap, uitsluitend in haar eigen belang, van
haar invloed in een dochtervennootschap - niet-aan-
vaardbaar - 3. fout van de bank bij het aanvaarden van
een borgstelling in het kader van een aan de moeder-
vennootschap toegestaan investeringskrediet - krediet
verleend om de aankoop van effecten van de dochter-
vennootschap te financieren - aanvaarde borgstelling
op haar beurt gewaarborgd door activa van de dochter-
vennootschap - 4.a. geen fout vanwege huisbank van
de dochtervennootschap bij borgstelling voor een aan
de moedervennootschap toegestaan krediet - geen
kennis van de oorzaak van het krediet - 4.b. geen
schade voor dochtervennootschap of haar aandeel-
houders ten gevolge van borgstelling door huisbank -
noot Alain FRANÇOIS, Aspecten van aansprakelijkheid
van de bankier-kredietverlener in het Wiskeman-arrest

(1994) 275

- Kh. Brussel, 2 februari 1993 - 1. bevoegdheid curator
- niet beïnvloed door de ingeroepen middelen of door
het tijdstip waarop zij ingeroepen worden - 2.a. kapitaal-
vermindering - termijn van zes maanden na bekend-
making van de beslissing vervat in oud art. 72 Venn.W.
- geen invloed op bescherming krachtens het gemeen
recht - b. kapitaalvermindering - begrip “nadeel van de
rechten van derden” zoals bedoeld in oud art. 72
Venn.W. - c. kapitaalvermindering in strijd met oud
art. 72 Venn.W. - aard van de sanctie - beslissing tot
heropening der debatten - d. vordering op grond van
oud art. 72 Venn.W. - behoort tot het vermogen van de
vennootschap - 3.a. vordering op grond van art. 448
Faill.W. - komt alle schuldeisers ten goede - b. art. 448
Faill.W. - medeplichtigheid van de bevoordeelde derde
- c. sanctie vervat in art. 448 Faill.W. - niet geschikt in
geval van kapitaalvermindering - noot Eric DE BIE, Over
kapitaalverminderingen, winstuitkeringen en de be-
scherming van schuldeisers (1994) 293

- Flip PETILLION, De hoedanigheid van de curator
van een N.V. of B.V.B.A. tegenover de hoofdelijke borg
van de vennootschap (1995) 26

Zie ook : faillissement

DEONTOLOGIE

- Luc WEYTS, Notariële deontologie bij vennootschaps-
akten (1997) 243

DEPOSITOGARANTIESYSTEEM

Zie : financieel recht

DERDE-MEDECONTRACTANT

- Nico GEELHAND, De externe vertegenwoordigings-
macht van de organen van de vennootschap (art. 54,
lid 3 en 130, lid 3 Venn.W.). Een rechtsvergelijkende

schets m.b.t. de goede en kwade trouw van de derde-
medecontractant (1994) 63

DERDE-MEDEPLICHTIGHEID

- Kh. Namen, 22 februari 1990 - l.a. algemene verga-
dering - notulen - bewijskracht - b. Voorkooprecht -
inroepen te goeder trouw door titularis vergt consis-
tente houding - 2. omstandigheden waarin voorkoop-
recht niet moet nageleefd worden - iemand van de-
zelfde groep - contractuele betekenis van term ‘groep’
- 3. niet-naleving statutair voorkooprecht - schadeloos-
stelling in specifieke vorm - derde-medeplichtigheid -
4.a. samenstelling algemene vergadering - stemming
over betwiste rechten van een aandeelhouder door alle
andere aandeelhouders - b. nietigheid - onregelmatig
karakter van een algemene vergadering - bewijsrisico
- ontvankelijkheid - noot Hilde LAGA, Het leerstuk van
de derde-medeplichtigheid aan andermans contract-
breuk toegepast op de schending van statutaire aan-
vaardings- en voorkooprechtclausules (1991) 234

- Ivan PEETERS, Standpunt : Kunnen beperkingen van
de overdraagbaarheid van aandelen van een N.V.
jegens een derde-verkrijger enkel afgedwongen wor-
den op grond van het leerstuk van de derde-mede-
plichtigheid aan andermans contractbreuk ?

(1991) 511

DESKUNDIGENONDERZOEK

-  Gent, 25 oktober 1995 - 1. deskundige procespartij
- gerechtelijk deskundigenonderzoek - niet opportuun
- 2. informatie over het verkochte goed - dwaling - geen
bewijs (1996) 112

- Kort Ged. Kh. Mechelen, 9 juli 1997 - eenzijdig
verzoekschrift tot aanstelling van een deskundige -
accountant - opzettelijk verzwijgen van bepaalde gege-
vens aan de rechtbank - geen hoedanigheid van aan-
deelhouder of bestuurder - tergend en roekeloos geding
- noot (1997) 421

DOEL

- Cass., 12 november 1987 - handelingen van de raad
van bestuur - doeloverschrijdend karakter - inroepbaar-
heid door derden - noot Liesbeth LIEFSOENS, Kan een
wederpartij het doeloverschrijdend karakter inroepen
van een handeling verricht door een orgaan namens
een N.V. of een B.V.B.A. ? (1988) 107

- Rb. Kortrijk, 18 november 1988 - huurovereenkomst
tussen twee vennootschappen afgesloten door natuur-
lijke personen die in beide vennootschappen bestuur-
der zijn en die in een van beide een meerderheids-
participatie bezitten - overtreding van art. 60 Venn.W.
- geen nietigheid van de rechtshandeling - rechtshan-
deling niet nodig of niet dienstig ter verwezenlijking
van maatschappelijk doel - nietigheid op deze grond -
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noot Hilde LAGA, Artikel 60 van de Vennootschappen-
wet (1989) 134

- Kh. Luik, 30 januari 1989 - B.V.B.A. - burgerlijk doel
met inbegrip van enige commerciële activiteiten - aard
van het maatschappelijk doel - niet uitsluitend bepaald
door de vorm - nader onderzoek naar de belangrijk-
heid van de commerciële activiteiten - noot M.W., De
vorm van de vennootschap en de aard van het maat-
schappelijk doel (1989) 215

- Cass., 13 april 1989 - vennootschap met rechtspersoon-
lijkheid - bekwaamheid - beschikking om niet - ter be-
hartiging maatschappelijk doel - geldig - noot Frans
BOUCKAERT, Wettelijk specialiteitsbeginsel en doel-
overschrijding (1989) 321

- Frans BOUCKAERT, Is op verandering van aard
art. 70bis Venn.W. toepasselijk ? (1989) 518

- Ludovic DU FAUX, Standpunt : Kan het commercieel
doel van een handelsvennootschap meer in het bijzon-
der van een naamloze vennootschap of een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid worden
vervangen door een burgerlijk doel ? (1990) 120

- Kh. Brussel, 21 februari 1990 - V.Z.W. - handels-
karakter - statutair doel - handelingen in strijd met
statutair doel - ontbinding - V.O.F. tussen bestuurders
- faillissement - noot Hilde LAGA, Kanttekening bij de
faillietverklaring van een directeur en afgevaardigd-be-
stuurder van een V.Z.W. (1990) 129

- Kort Ged. Kh. Brussel, 20 februari 1990 - uitoefening
beroep van accountant in vennootschap - burgerlijk
doel - noot (1990) 267

- H.v.J., 13 november 1990 - 1. richtlijn - niet inroepbaar
tegen particulier - belet niet dat nationale rechter ver-
plicht is tot richtlijnconforme interpretatie van het natio-
nale recht - 2. doel van eerste E.E.G.-richtlijn - beperking
nietigheidsgronden en terugwerkende kracht nietigheids-
verklaring - gevolg - beperkende interpretatie nie-
tigheidsgronden in art. 11 - doel van de vennootschap
- statutair doel - noot Frans BOUCKAERT en Jan
BOUCKAERT, Het Marleasing arrest van het Europees
Hof van Justitie en de nietigheidsgronden van art. 13ter
Venn.W. (1991) 36

- Kh. Hasselt, 28 mei 1990 - B.V.B.A. - 1. werkelijk doel
strijdig met openbare orde - minder dan twee op geldige
wijze verbonden oprichters - nietigheid - 2. aansprake-
lijkheid oprichters - noot (1991) 421

EENPERSOONSVENNOOTSCHAP

- Koen GEENS, Standpunt : Kan een eenpersoonsven-
nootschap ziekenhuisgeneesheer zijn ? (1990) 374

EENVOUDIGE BANKBREUK

Zie : aansprakelijkheid

E.E.S.V.

- Kort Ged. Kh. Brussel, 10 juni 1993 - 1. belang
vrijwillige tussenkomst in kort geding - 2. E.E.S.V. -
uitsluiting lid - geldigheid niet na te gaan - opschorting
- 3. onmogelijkheid E.E.S.V. te beheren - voorlopig
bewindvoerder - noot Dirk VAN GERVEN, Uitsluiting
van een lid van een E.E.S.V. (1995) 207

- Dirk VAN GERVEN en Marieke WYCKAERT, Kro-
niek vennootschapsrecht 1995-1996 (1996) 451

EFFECTEN

Zie : financieel recht

EFFECTISERING VAN SCHULDVORDERINGEN

Zie : financieel recht

EUROPEES RECHT

- Alain VANDERELST en Frank WIJCKMANS, De
toepasselijkheid anno 1985 van artikel 85 van het EEG-
verdrag op concentraties van ondernemingen : nil novi
sub sole ? (1989) 7

- H.v.J., 27 september 1988 - vrijheid van vestiging -
recht om de oorspronkelijke vestigingsstaat te verlaten
- rechtspersonen - noot Jules STUYCK, Zetelverplaatsing
en vrije vestiging van vennootschappen in de EEG

(1989) 194

- Wouter DEVROE, Standpunt : De onverenigbaarheid
van de nieuwe Belgische Wet op het hypothecair
krediet met het E.G.-recht inzake vrije vestiging en
dienstverlening (1993) 3

- Luc HINNEKENS, De niet-erkenning van Delaware-
achtige vennootschappen ter ontwijking, via het Euro-
pees recht, van Belgisch belastingrecht (deel I)

(1993) 431

- Cass., 3 juni 1993 - basisvennootschap - vaste inrichting
- noot (1993) 474

- Brussel, 9 juni 1992 - basisvennootschap - vaste in-
richting - noot (1993) 475

- Luc HINNEKENS, De niet-erkenning van Delaware-
achtige vennootschappen ter ontwijking, via het Euro-
pees recht, van Belgisch belastingrecht (deel II)

(1993) 483

- H.v.J., 13 juli 1993 - recht van vrije vestiging -
vennootschapsbelasting - onrechtstreekse discriminatie
op grond van nationaliteit - noot Jan WOUTERS, Directe
belastingen in de rechtspraak van het Europees Hof van
Justitie : thema en variaties (1994) 27
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- H.v.J., 14 april 1994 - vrij verrichten van diensten -
overheidsopdrachten voor uitvoering van werken -
erkenning van aannemers - in aanmerking te nemen
eenheid - noot Bart SERVAES, Het ‘beschikkingsrecht’
van een moedervennootschap over de middelen van
een dochter in het kader van een openbare aanbeste-
ding (1994) 453

- Frank HELLEMANS en Robbie TAS, Inkoop van
eigen aandelen en wederzijdse deelnemingen in groeps-
verband : de Belgische regeling getoetst aan de Tweede
Richtlijn. Een kritisch-opbouwende blik op het ‘Wets-
voorstel 1005’ (1994) 539

- Christel HAVERANS, Kredietinstellingen in moeilijk-
heden : hoe zijn cliënten beschermd ? Het nieuwe depo-
sitogarantiesysteem voor kredietinstellingen. Het voor-
stel voor een Europese Richtlijn inzake beleggerscom-
pensatiestelsels (1995) 248

- Kh. Gent, 25 februari 1994 - 1. art.  189 E.G.-Verdrag
- definitieve negatieve beschikking van de E.G.-Com-
missie - bindend voor de nationale rechter - 2. steun
toegekend met miskenning van art. 93 E.G.-Verdrag -
geen gewettigd vertrouwen mogelijk - onderzoeksplicht
voor behoedzame steunontvanger - noot Hans GILLIAMS,
De Belgische rechter en de terugvordering van in strijd
met artikel 93 E.G.-Verdrag verleende overheidssteun

(1995) 335

- H.v.J., 12 april 1994 - overdrachtsbelasting op onroe-
rende goederen - vrijstelling bij interne reorganisatie
N.V. en B.V. - niet toepasselijk indien goederen afkom-
stig zijn van vennootschap opgericht naar het recht van
één der andere lidstaten - strijdig met art. 52 en 58 E.G.-
Verdrag - noot Jan WOUTERS, Vestigingsvrijheid van
vennootschappen, groepsreorganisaties en discrimi-
nerende belastingen (1995) 400

- Gent, 27 april 1995 - 1. rechter-commissaris - art. 6, lid
1 E.V.R.M. - onpartijdigheid van de rechter - 2. faillis-
sementsrechter - depistagerechter - niet dezelfde per-
soon - art. 292 Ger.W. - art. 6, lid 1 E.V.R.M. - 3. art. 6,
lid 3, b E.V.R.M. - individueel recht - 4. art. 764 Ger.W.
- voorwaarden voor nietigheid van het vonnis - 5. voor-
waarden voor faillissement (1995) 604

- H.v.J., 12 maart 1996 - 1. Tweede Richtlijn - art. 25 -
principiële bevoegdheid van algemene vergadering -
bank in moeilijkheden - 2. Tweede Richtlijn - art. 29,
lid 3, derde zin - publicatie in dagbladen - geen
schriftelijke inkennisstelling - noot Marieke WYCKAERT,
De bevoegdheid van de algemene vergadering inzake
kapitaalverhoging (1996) 170

- H.v.J., 14 februari 1995 - vrij verkeer van werknemers
- belasting op het inkomen van niet-ingezeten werkne-
mer - discriminatie - gebrek aan rechtvaardiging - noot
Wouter DEVROE, Samenhang van nationale fiscale
stelsels en algemeen belang : de rechtspraak na Bach-
mann (1996) 303

- H.v.J., 11 augustus 1995 - recht van vrije vestiging -
belasting op het inkomen van niet-ingezeten zelfstan-

dige - discriminatie - gebrek aan rechtvaardiging - noot
Wouter DEVROE, Samenhang van nationale fiscale
stelsels en algemeen belang : de rechtspraak na Bach-
mann (1996) 306

- H.v.J., 14 november 1995 - vrij verkeer van kapitaal
- vrij verkeer van diensten - rentesubsidie op bouw-
leningen - vereiste dat lening wordt aangegaan bij in
subsidiërende Lid-Staat gevestigde kredietinstelling -
discriminatie - gebrek aan rechtvaardiging - noot
Wouter DEVROE, Samenhang van nationale fiscale
stelsels en algemeen belang : de rechtspraak na Bach-
mann (1996) 308

- H.v.J., 27 juni 1996 - Vierde Richtlijn - jaarrekening -
balans - tijdstip van realisering van de winst - noot
Stefaan VAN CROMBRUGGE, De realisatie van divi-
denden in het Belgisch boekhoudrecht (1996) 401

- Kort Ged. Kh. Brussel, 28 oktober 1996 - 1.
art. 190quinquies Venn.W. - subjectief recht voor meer-
derheidsaandeelhouders - gevolgen van uitkoopbod - 2.
art. 190quinquies Venn.W. - geen aanduiding over de
procedure van het uitkoopbod of over de “te consigne-
ren prijs” - strijdigheid met Grondwet en met Europees
Verdrag voor de Rechten van de Mens - bijkomende
precisering nodig - noot (1996) 653

- H.v.J., 17 oktober 1996 - 1. richtlijn van de Raad van
23 juli 1990 betreffende de gemeenschappelijke fiscale
regeling voor moedermaatschappijen en dochter-
ondernemingen uit verschillende Lid-Staten - art. 5 -
toepassingsvoorwaarden - 2. rechtstreekse werking van
de richtlijn - voorwaarden - 3. foutieve omzetting van de
richtlijn door een Lid-Staat - geen verplichting tot
vergoeding van de schade - noot Tony BONTE

(1997) 69

- Cass., 2 december 1996 - besluit tot splitsing genomen
vóór de omzetting van de Zesde Richtlijn, doch na het
tijdstip waarop de richtlijn had moeten zijn omgezet -
kwalificatie van het besluit - gevolg - noot Jan
VANHAMME, Toepassing van de Zesde Richtlijn op
rechtsbetrekkingen daterend van vóór de fusie- en
splitsingswet van 29 juni 1993 : een geval van horizontale
rechtstreekse werking ? (1997) 78

- Peter ROORYCK, Juridische aspecten van de invoe-
ring van de euro (1997) 117

- H.v.J., 15 mei 1997 - art. 52 E.G.-Verdrag - overbren-
ging van verliezen uit vorige boekjaren - mogelijkheid
voor Lid-Staat om te eisen dat verliezen economisch
verband houden met inkomsten in die Lid-Staat - geen
mogelijkheid voor Lid-Staat om te eisen dat belasting-
plichtige in de verliesjaren aldaar een boekhouding
heeft gevoerd en bewaard overeenkomstig de gelden-
de nationale regels - noot Jan WOUTERS, Verliesver-
rekening van vaste inrichtingen en het Europese
vestigingsrecht (1997) 302

- H.v.J., 7 maart 1996 - 1. art. 1, lid 1 van de Richtlijn
van 14 februari 1977 - toepassingsgebied - 2.a. art. 3,
lid 1 van de Richtlijn van 14 februari 1977 - recht van de
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werknemer om zich te verzetten tegen de overgang van
zijn arbeidsovereenkomst of arbeidsverhouding op de
verkrijger - b. wijziging van het niveau van het toege-
kende loon - verbreking van arbeidsovereenkomst of
arbeidsverhouding door toedoen van de werkgever -
noot (1997) 317

- H.v.J., 14 november 1996 - 1. art. 3, lid 1 van de Richtlijn
van 14 februari 1977 - overgang van onderneming -
overgang van rechtswege van arbeidsovereenkomsten
en -verhoudingen - geen keuze voor verkrijger of
vervreemder - 2. art. 3, lid 1 van de Richtlijn van
14 februari 1977 - tijdstip van overgang van arbeidsover-
eenkomsten en -verhoudingen - geen keuze voor ver-
krijger of vervreemder - noot Chris ENGELS, De over-
dracht van personeel : tegelijkertijd oorzaak en gevolg
van de overdracht van onderneming ? (1997) 322

- H.v.J., 9 juli 1997 - tijdvak voorafgaand aan inwer-
kingtreding van de “Tweede Bankrichtlijn” - art. 59
E.G.-Verdrag - mogelijkheid om vergunning op te
leggen aan een reeds in een andere Lid-Staat toegelaten
kredietinstelling - principe - uitzonderingen - noot Gert
STRAETMANS, Consumentenbeleid bij financiële dien-
sten (1997) 389

EUROPESE VENNOOTSCHAP

- Koen BYTTEBIER, Binationale, horizontale groeps-
vorming : een zinvol alternatief voor de Europese
Vennootschap ? (1994) 119

EXPERT-BEWAARNEMER

Zie : voorlopig bewindvoerder - expert-bewaarnemer

FAILLISSEMENT

- Cass., 12 februari 1988 - aansprakelijkheid van de
oprichters wegens kennelijk ontoereikend kapitaal -
vordering die rechtstreeks uit het faillissement ontstaat
- bijzonder faillissementsrecht toepasselijk - termijn van
hoger beroep - art. 465 Faill.W. - noot (1988) 106

- Rb. Brugge, 31 maart 1987 - faillissement - verzwaring
passief of vermindering actief - individuele vorderings-
bevoegdheid schuldeisers - noot Koen GEENS, Eigen
vorderingen van schuldeisers na faillissement

(1988) 168

- Kh. Brussel, 27 januari 1988 - faillissement - bevoegd-
heid rechtbank van koophandel (1988) 220

- Cass., 16 juni 1988 - faillissement of vereffening -
schulden van de massa - voorwaarden - noot Jozef
LIEVENS, Vennootschap in vereffening : boedelschulden
geherdefinieerd (1988) 352

- Antwerpen, 24 mei 1988 - 1. ambtshalve uitgespro-
ken uitbreiding van faillissement - op ‘verzoekschrift’
van curator - niet optredend in hoedanigheid van

schuldeiser - geen vordering tot faillietverklaring - 2.
ambtshalve uitgesproken faillissement - geen ver-
plichting voor de rechtbank om de schuldenaar vooraf-
gaandelijk te horen - recht van verdediging gevrijwaard
door verzetsprocedure - 3. ambtshalve uitgesproken
faillissement - schuldenaar niet voorafgaandelijk ge-
hoord - geen schending van het evenredigheidsbeginsel
bij spoedeisendheid - 4. vonnis op verzet na ambts-
halve uitgesproken faillissement - uitgesproken door
dezelfde rechter - geen schending van het onpartijdig-
heidsbeginsel - 5. wapengelijkheid - toegang tot straf-
dossier - noot Stefaan RAES en Marieke WYCKAERT,
De ambtshalve faillietverklaring van een V.O.F. en haar
vennoten (1988) 362

- Kh. Gent, 11 december 1987 – 1. ambtshalve uitge-
sproken faillissement - eis op derdenverzet - voldoende
belang bij koper onroerend goed in verdachte periode
– 2. faillissement buitenlandse vennootschap - territo-
riale bevoegdheid rechtbank van koophandel - werke-
lijke zetel – 3. ambtshalve uitgesproken faillissement -
advies openbaar ministerie mondeling en in raadkamer
gegeven - geen nietigheid – 4. ambtshalve uitgesproken
faillissement - verzuim hoorplicht - recht van verdedi-
ging niet geschonden bij urgentie in het belang van de
schuldeisers – 5. uitbreiding faillissement naar de achter-
man - openbaar en duurzaam gezamenlijk handel drij-
vende personen - noot (1988) 376

- Kh. Leuven, 26 juli 1988 - bij verstek uitgesproken
faillissement op dagvaarding van schuldeiser - onder-
zoek op verzet - voorwaarden tot faillietverklaring niet
vervuld - verzet gegrond - zetelwijziging gefailleerd
verklaarde - gepubliceerd in B.B.S. - niet opgenomen
in handelsregister - dagvaarding geldig geschied op in
handelsregister vermelde maatschappelijke zetel - kos-
ten verzet en faillissement voor ex-gefailleerde - noot
M.W., Zetelverplaatsing, vennootschapsdossier en han-
delsregister  (1988) 458

- Brussel, 14 september 1988 - 1. art. 63ter Venn.W. -
art. 1382 B.W. - onderlinge verhouding - bewijslast -
foutbegrip - causaliteitsvereiste - 2. feitelijk bestuurder -
daadwerkelijk en positief beheer - onderneming in
moeilijkheden als kredietnemer - Belgische staat ver-
leent waarborg in kader expansiewetgeving - N.M.K.N.
als autonoom kredietverstrekker stelt aanwerving ex-
pert als kredietopeningsvoorwaarde - 3. kennelijk grove
fout - exceptioneel karakter - in casu niet voorhanden -
4. bijdrage tot het faillissement - andere oorzaken - noot
Jozef LIEVENS, Artikel 63ter en de aansprakelijkheid van
de feitelijke bestuurder (1989) 55

- Gent, 1 maart 1989 - bestuur - aansprakelijkheid - na
faillissement - décharge - tegenwerpelijk aan curator bij
vordering op grond van art. 62, eerste lid Venn.W. - niet
tegenwerpelijk aan curator bij vordering op grond van
art. 62, tweede lid Venn.W. en 1382 B.W. - noot

(1989) 434

- Kh. Brussel, 14 februari 1989 - 1. bestuur - aansprake-
lijkheid - na faillissement - a. bevoegde rechtbank -
vordering gegrond op art. 133 jo. art. 63ter Venn.W. -
rechtbank van koophandel - b. B.V.B.A. - aansprakelijk-
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heid op grond van art. 133bis Venn.W. - niet toepasselijk
in geval van faillissement binnen derde boekjaar na
oprichting - 2. zaakvoerder - bezoldiging - geen anders-
luidende statutaire clausule - geen andersluidende
beslissing algemene vergadering - gerechtigd op bezol-
diging - voorafnemingen - geen inbreuk op statuten -
geen bestuursfout - geen quasi-delictuele fout - art. 446
Faill.W. - voorwaarden tot niet-tegenwerpelijkheid ter
zake niet vervuld - noot (1989) 436

- Kh. Luik, 8 februari 1989 - bestuur - aansprakelijkheid
- na faillissement - aangaan van overeenkomst op
ogenblik dat vennootschap kennelijk niet in staat was
haar verbintenissen na te komen - quasi-delictuele fout
t.o.v. medecontractant - noot (1989) 439

- Kh. Luik, 7 december 1988 - bestuur - aansprakelijk-
heid - na faillissement - 1. bevoegde rechtbank - inbreuk
op art. 62 Venn.W. en 1382 B.W. - rechtbank van eerste
aanleg - 2. individuele schuldeisers - geen vorderings-
recht - monopolie van curator - noot Marieke WYCKAERT,
De aansprakelijkheid van bestuurders of zaakvoerders
na faillissement van hun vennootschap (1989) 441

- Cass., 25 september 1989 - ambtshalve uitgesproken
faillissement - voorafgaandelijke oproeping van de schul-
denaar - vereist door recht van verdediging - tenzij spoed-
eisendheid - noot Stefaan RAES, Het recht van verdedi-
ging bij ambtshalve faillietverklaring (1989) 537

- Philippe COLLE, Standpunt : De vennootschap in
vereffening, het faillissement en de (beperkingen aan
de) bevoegdheid van de curator (1990) 42

- Cass., 8 december 1988 - Vereffening - gelijkheidsbe-
ginsel - faillissement - noot (1990) 49

- Kh. Brussel, 21 februari 1990 - V.Z.W. - handelskarak-
ter - statutair doel - handelingen in strijd met statutair
doel - ontbinding - V.O.F. tussen bestuurders - faillis-
sement - noot Hilde LAGA, Kanttekening bij de failliet-
verklaring van een directeur en afgevaardigd-bestuurder
van een V.Z.W. (1990) 129

- Kh. Brussel, 27 april 1990 - 1. ambtshalve failliet-
verklaring - geldigheid - voorwaarden - 2. bestuurders
van een V.Z.W. - persoonlijk voordeel bij bepaalde
betalingen met bedrog t.o.v. of in het nadeel van de
V.Z.W. - volstaat niet om te besluiten tot het bestaan van
een onregelmatige V.O.F. tussen hen - volstaat evenmin
om te besluiten dat zij elk individueel handelaar zijn -
noot (1990) 317

- Brussel, 16 maart 1989 - N.V. - oprichtersaansprake-
lijkheid wegens kennelijk ontoereikend kapitaal - exclu-
sief vorderingsrecht van de curator (1990) 448

- Gent, 7 november 1989 - Faillissement - aansprakelijk-
heid van bestuurder wegens laattijdige aangifte van fail-
lissement - collectieve schade - geen coëxistentie - alleen
curator heeft vorderingsrecht - noot (1990) 545

- Kh. Brussel, 13 maart 1990 - faillissement - 1. ver-
zoekschrift tot vaststelling datum van staking van beta-

ling - a. niet ondertekend - geen nietigheidsgrond - b.
termijn voorgeschreven bij art. 442, 5e lid Faill.W. -
betreft enkel indiening verzoekschrift en niet uitspraak
vonnis - 2. vaststelling datum staking van betaling -
motivering - type-overweging zonder enige specifieke
referentie naar verifieerbaar overtuigingsstuk - niet naar
recht gemotiveerd - 3. lopende rekeningen - compensa-
tie tijdens verdachte periode - niet nietig onder art. 445
Faill.W. - wel vernietigbaar onder art. 446 Faill.W. - 4.
aansprakelijkheid van derde wegens fout die vermeerde-
ring van het passief of vermindering van het actief tot
gevolg heeft - coëxistentie tussen rechtsvordering van
curator en rechtsvorderingen van individuele schuld-
eisers wier vorderingen in het passief werden opgeno-
men - noot Koen VANHAERENTS, Coëxistentie tussen
rechtsvorderingen van de curator en de individuele
schuldeiser tegenover een derde aansprakelijk voor
toename van het passief van een failliete vennootschap

(1990) 549

- Brussel, 13 januari 1989 - faillissement - aansprake-
lijkheid van bankier - collectieve schade uit zijn aard -
vordering individuele schuldeiser niet ontvankelijk
voor afsluiting faillissement - noot (1990) 547

- Antwerpen, 20 augustus 1990 - 1. commissie -
onmiddellijke eigendomsoverdracht naar opdrachtge-
ver - 2. bewaargeving - geen eigendomsoverdracht - 3.
revindicatie van aandelen t.o.v. de failliete boedel -
individualisatie en bewijs ervan - 4. vervangbaar ge-
stelde aandelen - C.I.K. - bijzondere revindicatie - bewijs
van eigendom van aandelen - akkoord met stelsel van
vervangbaarheid - geen vormvereiste verbonden aan
het akkoord - gevolgen van deponering in C.I.K. - tijdstip
waarop stelsel van vervangbaarheid van toepassing
wordt - noot Edwin HUYGHE, Bewaargeving - revindi-
catie van vervangbaar gestelde aandelen (1990) 538

- Cass., 7 september 1990 - bestuurders - aansprakelijk-
heid - laattijdige aangifte van faillissement - enkel
foutief indien schuld wordt bewezen - enkele feit van
niet-aangifte binnen drie dagen na door rechtbank van
koophandel vastgestelde tijdstip van staking van beta-
ling levert dit bewijs niet - bewijs vereist dat bestuur-
ders konden en moesten weten dat vennootschap zich
in staat van faillissement bevond - noot Marieke
WYCKAERT, Bestuurdersaansprakelijkheid en aangifte
van faillissement (1991) 86

- Kh. Antwerpen, 6 september 1990 - 1. faillissement -
art. 473 - verzet - betekenis - gevolgen - 2. conflict tussen
aandeelhouders en bestuur m.b.t. volstorting der aande-
len - oplossing door bekentenis van faillissement - geen
onbetwiste schulden - geen staking van betaling - geen
geschokt krediet - intrekking van faillissement - 3. scha-
devergoeding aan aandeelhouders wegens ten onrechte
aangifte van faillissement door bestuur - begroting -
beoordelingselementen - 4. intrekking van een fail-
lissement na ten onrechte aangifte door bestuur - ere-
loon en onkosten van curator - noot Hans VAN GOM-
PEL, Verzet tegen een faillissementsvonnis op bekente-
nis verkregen na rechtsmisbruik (1991) 92
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- Kh. Hasselt, 15 november 1990 - B.V.B.A. - faillisse-
ment binnen drie jaar na oprichting - aansprakelijkheid
ex art. 123, 7° Venn.W. - vorderingsrecht curator - ken-
nelijk ontoereikend kapitaal - beoordelingselementen -
noot (1991) 231

- Kh. Tongeren, 2 maart 1992 - N.V. - faillissement -
1. compensatie - 2. bestuurdersaansprakelijkheid voor
door andere bestuurder aangegane schulden jegens
vennootschap - 3. bestuurdersaansprakelijkheid we-
gens ontoereikend actief - noot (1992) 180

- Antwerpen, 14 april 1992 - B.V.B.A. - faillissement -
volstortingsplicht - bevoegdheid curator - oprichters-
aansprakelijkheid - noot Marieke WYCKAERT, Vol-
stortingsplicht en oprichtersaansprakelijkheid : hemels-
breed verschillende verplichtingen (1992) 322

- Brussel, 16 december 1992 - art. 1865, 2˚ B.W. -
ontbinding van rechtswege door uitdoving van voor-
werp - afsluiting van faillissement wegens gebrek aan
actief - noot Bernard TILLEMAN, Het beperkte toepas-
singsgebied van artikel 1865, 2° B.W. (1993) 15

- Brussel, 17 februari 1993 - 1. faillissement - staking van
betaling - definitie - 2. faillissement na invereffeningstelling
- vaststelling van tijdstip van staking van betaling - noot

(1993) 174

- Cass., 25 juni 1993 - ambtshalve faillietverklaring -
hoger beroep tegen vonnis van de rechtbank van
koophandel waarbij het verzet van de gefailleerde wordt
verworpen - bevoegdheid van het hof van beroep -
bevestiging of vernietiging van het beroepen vonnis -
geen bevoegdheid om zelf de voorwaarden van het
faillissement te onderzoeken - noot Stefaan RAES, Geen
ambtshalve faillietverklaring in hoger beroep

(1993) 405

- Cass., 1 april 1993 - 1. ambtshalve faillietverklaring -
opgeroepen schuldenaar - verzet - art. 442 en 473
Faill.W. - 2. ambtshalve faillietverklaring - verzet van de
gefailleerde -  onpartijdigheid van de rechtbank van
koophandel - art. 6, lid 1 E.V.R.M. - noot Stefaan RAES,
Enkele aspecten van het verzet van de gefailleerde

(1994) 186

- Kh. Brussel, 2 februari 1993 - 1. bevoegdheid curator
- niet beïnvloed door de ingeroepen middelen of door
het tijdstip waarop zij ingeroepen worden - 2.a. kapitaal-
vermindering - termijn van zes maanden na bekend-
making van de beslissing vervat in oud art. 72 Venn.W.
- geen invloed op bescherming krachtens het gemeen
recht - b. kapitaalvermindering - begrip “nadeel van de
rechten van derden” zoals bedoeld in oud art. 72
Venn.W. - c. kapitaalvermindering in strijd met oud
art. 72 Venn.W. - aard van de sanctie - beslissing tot
heropening der debatten - d. vordering op grond van
oud art. 72 Venn.W. - behoort tot het vermogen van de
vennootschap - 3.a. vordering op grond van art. 448
Faill.W. - komt alle schuldeisers ten goede - b. art. 448
Faill.W. - medeplichtigheid van de  bevoordeelde derde
- c. sanctie vervat in art. 448 Faill.W. - niet geschikt in
geval van kapitaalvermindering - noot Eric DE BIE, Over

kapitaalverminderingen, winstuitkeringen en de be-
scherming van schuldeisers (1994) 293

- Kort Ged. Kh. Doornik, uitspraak doende op
eenzijdig verzoekschrift, 1 april 1994 - belangenconflict
- voorlopig bewindvoerder - noot Bernard TILLEMAN,
Een voorlopig bewindvoerder : een middel ter voorko-
ming van een faillissement (1994) 355

- Cass., 17 juni 1994 - 1. art. 178 Venn.W. - vennootschap
in vereffening - hoedanigheid van handelaar tot aan de
sluiting van de vereffening - 2. vennootschap in vereffe-
ning - staking van betaling - wankel krediet - in staat van
faillissement - noot Peter TERMOTE, Het faillissement
van de vennootschap in vereffening en de derogerende
werking van de samenloop (1994) 598

- Cass., 9 februari 1995 - ambtshalve faillietverklaring -
recht van verdediging - voorafgaande oproeping van de
schuldenaar of aanwijzing van redenen van uitzonder-
lijke spoed - omstandigheden van uitzonderlijke spoed
enkel aanwijsbaar door rechter die faillissement uit-
spreekt - noot Stefaan RAES, Ambtshalve faillietverklaring
en recht van verdediging (1995) 115

- Brussel, 7 juni 1995 - N.V. - kapitaal - faillissement -
bijstorting - bewijs - noot (1995) 595

- Gent, 27 april 1995 - 1. rechter-commissaris - art. 6, lid 1
E.V.R.M. - onpartijdigheid van de rechter - 2. faillisse-
mentsrechter - depistagerechter - niet dezelfde persoon
- art. 292 Ger.W. - art. 6, lid 1 E.V.R.M. - 3. art. 6, lid 3,
b E.V.R.M. - individueel recht - 4. art. 764 Ger.W. -
voorwaarden voor nietigheid van het vonnis - 5. voor-
waarden voor faillissement (1995) 604

- Luik, 15 september 1995 - 1. art. 1855 B.W. - ratio legis
- toepasselijk op uitsluiting van bijdrage in de verliezen
- strijdig met eigen aard van vennootschapscontract - niet
van toepassing op overdracht van aandelen tegen een
vrij overeengekomen prijs - bedoeling van de partijen
dat de verkopende aandeelhouder zich terugtrekt - 2.
faillissement heeft niet de ontbinding van de vennoot-
schap tot gevolg - overdracht van aandelen is geen over-
dracht van onderneming - gevolgen - 3. aard en gevol-
gen van abstracte bankgarantie - exceptie van openbare
orde en goede zeden - toepassing op art. 1855 - 4.
gevolgen van eigen aard van bankgarantie - verplichting
tot onmiddellijke uitvoering - 5. laattijdig opwerpen van
ernstige en kennelijke onregelmatigheid - schending
van vertrouwen van begunstigde - schadevergoeding -
noot (1995) 684

- Kh. Brussel, 17 oktober 1995 - 1. vennootschap in
vereffening - mogelijkheid tot faillietverklaring - 2. wan-
kel krediet - noot (1995) 697

-  Gent, 30 november 1995 - schuldvergelijking - voor-
waarden - driepartijencompensaties - verenigbaarheid
met art. 445 Faill.W. (1996) 107

-  Gent, 16 november 1995 - staking van betaling -
aansprakelijkheid van de zaakvoerders - kennisvereiste
- toetsing in concreto (1996) 108
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-  Brussel, 26 januari 1995 - 1. vonnis van faillietver-
klaring heeft constitutieve werking - art. 1398, lid 2
Ger.W. is niet van toepassing - 2. rechtsvordering tot
faillietverklaring - keuze van rechtsmiddel - criteria van
rechtsmisbruik - 3. onderhandelingen na opzegging
van krediet met het oog op terugbetaling - verbreking
van onderhandelingen gerechtvaardigd indien ver-
trouwen is geschokt - noot Dirk VAN GERVEN, Failliet-
verklaring op verzoek van een schuldeiser(1996) 178

- Dirk VAN GERVEN, Faillietverklaring op verzoek
van een schuldeiser (1996) 187

-  Kort Ged. Kh. Charleroi, 1 februari 1996 - N.V. -
blokkering in de algemene vergadering - geen bestuurs-
orgaan - aanstelling in kort geding van een voorlopig
bewindvoerder - bevoegdheden - aangifte van faillisse-
ment - kapitaalverhoging - vergoeding - noot Marieke
WYCKAERT, Waar ligt de redelijke grens aan de be-
voegdheid van een voorlopig bewindvoerder ?

(1996) 205

- Eric DE BIE, Standpunt : Enkele bedenkingen betref-
fende de heropening van de vereffening van vennoot-
schappen (1996) 285

- Gent, 19 april 1996 - faillissement - voorwaarden -
beoordelingstijdstip - intrekking - kosten - noot

(1996) 499

- Beslagrechter Antwerpen, 24 januari 1994 - faillis-
sement - uitgesproken in Frankrijk - uitwerking in
België - noot (1996) 516

- Joost VERLINDEN, Overzicht van de nieuwe wetten
betreffende het faillissement en het gerechtelijk ak-
koord (deel I) (1997) 513

FINANCIEEL PLAN

Zie : kapitaal

FINANCIEEL RECHT

- Johan TYTECA, Kroniek financieel recht (1 januari
1988 - 15 oktober 1988) (1988) 416

- Jean-Pierre BLUMBERG, De uitgifte van naakte
warrants of autonome inschrijvingsrechten op aande-
len in de naamloze vennootschap (1989) 122

- Rb. Antwerpen, 25 mei 1989 - 1. K.B. nr. 71 van
30 november 1939 - verbod van leuren en démarcheren
met roerende waarden - inhoud van deze verbods-
bepalingen - 2. uitgifte van effecten - tussenkomst van
een makelaar - openbaar karakter van de verrichting - 3.
prospectus - belang - personen belast met het opstellen
van het prospectus - 4. verzuim de wettelijke formalitei-
ten bij openbare uitgifte na te leven - aansprakelijkheid
- vermoeden van oorzakelijk verband tussen het ver-
zuim en de schade - noot Johan TYTECA, Leuren en

démarcheren met roerende waarden - verplichtingen bij
de openbare uitgifte van effecten (1989) 448

- Johan TYTECA, Kroniek financieel recht (1989) 489

- Johan TYTECA, Kroniek financieel recht (november
1989 - september 1990) (deel I) (1990) 410

- Sylvie DEWULF-VERSTRAETEN en Jean-Paul
KEPPENNE, Een nieuw kader voor de beleggingsin-
stellingen (1990) 465

- Johan TYTECA, Kroniek financieel recht (november
1989 - september 1990) (deel II)  (1990) 516

- Johan TYTECA, De mogelijkheid tot overdracht van
genoteerde effecten buiten de beurs (1991) 189

- Johan TYTECA, Kroniek financieel recht (oktober
1990 - oktober 1991) (1991) 479

- Thierry TILQUIN, Occasionele informatie die de
beurskoers kan beïnvloeden (1992) 191

- Kristof MACOURS en Marc TAEYMANS, De uitgifte
van thesauriebewijzen door vennootschappen

(1992) 267

- Johan TYTECA, Kroniek financieel recht (november
1991 - oktober 1992) (1992) 532

- Voorz. Kh. Brussel, zetelend zoals in kort geding,
21 september 1992 - 1. naam van een nooit opgerichte
vennootschap - handelsnaam - 2. inbreuk op art. 161 van
de Wet van 4 december 1990 op de financiële transacties
en de financiële markten - kan worden afgeleid op basis
van vermoedens - 3. inbreuk op art. 15 van de Wet van
10 juni 1964 op het openbaar aantrekken van spaargel-
den - K.B. van 9 januari 1991 op het openbaar karakter
van verrichtingen - openbaar aantrekken van spaargel-
den onwettig daar de betrokkene niet statuut heeft van
gevolmachtigde agent - 4. wijziging statutair doel - niet
voldoende om onwettig beroep op spaarwezen te
verminderen - 5. activiteit van vermogensbeheer en
beleggingsadvies - toepassingsgebied van boek IV van
de Wet op de financiële transacties en de financiële
markten - vergoeding hoeft niet exclusief door cliënt
betaald te worden - 6. bevel tot staking gegrond op
art. 220 Wet op de financiële transacties en de financiële
markten - niet alleen mogelijk tegen de vennootschap
maar ook tegen de natuurlijke persoon die voor haar is
opgetreden - 7. bevel tot staking gegrond op voornoemd
art. 220 - dwangsom mogelijk - noot Johan TYTECA, De
vordering tot staking gegrond op art. 220 Wet op de
financiële transacties en de financiële markten

(1993) 41

- Johan TYTECA, Wet van 22 maart 1993 op het statuut
van en het toezicht op de kredietinstellingen

(1993) 187

- H.v.J., 13 juli 1993 - recht van vrije vestiging -
uitoefening openbaar gezag - erkend commissaris bij
verzekeringsonderneming - noot Jan WOUTERS, Er-
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kende commissarissen bij financiële instellingen en vrije
vestiging in Europees Gemeenschapsverband

(1993) 464

- Johan TYTECA, Kroniek financieel recht (november
1992 - oktober 1993) (1993) 524

- Paul GORIS, De Wet van 4 december 1990 en de
toepasselijkheid van artikel 1965 B.W. op nieuwe
financiële instrumenten (1994) 9

- Rb. Antwerpen, 23 februari 1993 - 1. art. 505 Sw.
zoals gewijzigd door Wet 17 juli 1990 - regelmatige
totstandkoming - 2. art. 505, 2˚ Sw. - a. tenlastelegging
- precisering - ontvankelijkheid - b. materieel en moreel
element - c. ogenblikkelijk misdrijf - 3. art. 505, 2˚ Sw.
- afhaling geld van een bankrekening van een vennoot-
schap - noot Wouter en Annemie DEVROE-ROMBOUTS,
Wissel als witsel. De beteugeling van het witwassen
van gelden via geldwissel in het Belgisch financieel en
strafrecht (1994) 195

- Chris SUNT en Jan VAN LANCKER, Het wettelijk
kader voor effectisering van schuldvorderingen

(1994) 369

- Johan TYTECA, Kroniek financieel recht (november
1993 - oktober 1994) (1994) 573

- Johan TYTECA, Secundaire markten, beleggings-
ondernemingen, bemiddelaars en beleggingsadviseurs.
Een eerste bespreking van de Wet van 6 april 1995

(1995) 217

- Christel HAVERANS, Kredietinstellingen in moeilijk-
heden : hoe zijn cliënten beschermd ? Het nieuwe depo-
sitogarantiesysteem voor kredietinstellingen. Het voor-
stel voor een Europese Richtlijn inzake beleggers-
compensatiestelsels (1995) 248

- Johan TYTECA, Kroniek financieel recht (november
1994 - oktober 1995) (1995) 635

- Luik, 15 september 1995 - 1. art. 1855 B.W. - ratio legis
- toepasselijk op uitsluiting van bijdrage in de verliezen
- strijdig met eigen aard van vennootschapscontract -
niet van toepassing op overdracht van aandelen tegen
een vrij overeengekomen prijs - bedoeling van de
partijen dat de verkopende aandeelhouder zich terug-
trekt - 2. faillissement heeft niet de ontbinding van de
vennootschap tot gevolg - overdracht van aandelen is
geen overdracht van onderneming - gevolgen - 3. aard
en gevolgen van abstracte bankgarantie - exceptie van
openbare orde en goede zeden - toepassing op art.
1855 - 4. gevolgen van eigen aard van bankgarantie -
verplichting tot onmiddellijke uitvoering - 5. laattijdig
opwerpen van ernstige en kennelijke onregelmatig-
heid - schending van vertrouwen van begunstigde -
schadevergoeding - noot (1995) 684

-  Chris SUNT en Jan VAN LANCKER, De beursge-
noteerde vennootschap en de beurshervorming

(1996) 75

-  Els PONNET, De organisatie en de werking van de
secundaire markten (1996) 131

- Lucie LAMBRECHT, Het statuut van en het toezicht
op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en
de beleggingsadviseurs (1996) 217

- Johan TYTECA, Kroniek financieel recht (november
1995 - oktober 1996) (1996) 607

- Cass., 31 oktober 1995 - 1. art. 505, 2° Sw. - bijzonder
misdrijf - aflopend karakter - opeenvolgende strafbare
handelingen - 2.a. art. 505, 2° Sw. - aflopend karakter
- doelstelling - b. strafbaar karakter van latere daden
van beheer - geen vereiste dat het oorspronkelijk in
bezit, bewaring of beheer nemen in België plaatsvond
of in België strafbaar is - 3. art. 43, eerste lid en (oud)
art. 505, tweede lid Sw. - verplichte verbeurdverklaring
- art. 42, 3° en art. 43bis Sw. - facultatieve verbeurd-
verklaring - noot Frank HELLEMANS, Over het aflo-
pend, dan wel voortdurend karakter van het witwas-
misdrijf  (1996) 639

- Peter ROORYCK, Juridische aspecten van de invoe-
ring van de euro (1997) 117

- Frank HELLEMANS, Robbie TAS en Marieke
WYCKAERT, De K.B.’s van 4 maart 1997 tot uitvoering
van de Wet van 13 april 1995 : een overzicht

(1997) 134

- Jean-Pierre BLUMBERG en Jan VAN LANCKER, De
emittent en de Nieuwe Markt (1997) 185

- H.v.J., 9 juli 1997 - tijdvak voorafgaand aan inwer-
kingtreding van de “Tweede Bankrichtlijn” - art. 59
E.G.-Verdrag - mogelijkheid om vergunning op te
leggen aan een reeds in een andere Lid-Staat toegelaten
kredietinstelling - principe - uitzonderingen - noot Gert
STRAETMANS, Consumentenbeleid bij financiële dien-
sten (1997) 389

- Ann DIRKX, Het openbaar uitkoopbod of de squeeze-
out-procedure naar Belgisch recht (1997) 427

- Johan TYTECA, Kroniek financieel recht (november
1996 - oktober 1997) (1997) 550

Zie ook : beurs en beursverrichtingen

FISCAAL RECHT

- Cass., 21 december 1990 - Dubbelbelastingverdrag
België-Nederland - ondernemingswinst - interpretatie
- noot Stefaan VAN CROMBRUGGE, Evolutieve inter-
pretatiemethode van dubbelbelastingverdragen

(1991) 83

- Luc DE BROE, Fiscale aspecten van het certificeren
van Belgische aandelen middels een Nederlandse
stichting-administratiekantoor (1991) 115
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- Dirk DESCHRIJVER, Kroniek fiscaal recht voor
vennootschappen 1990 (deel I) (1991) 131

- Cass., 4 januari 1991 - inbreng - simulatie - realiteits-
beginsel - noot Myriam GHYSELEN, Simulatie in fiscaal
recht - Inbreng in vennootschap (1991) 167

- Gent, 5 maart 1991 - inkomsten van belegde kapitalen
- belastingkrediet - bezwaar en voorziening - verbod
van compensatie - noot Julien OCKERS, Voorwaarden
voor de aftrekbaarheid van het belastingkrediet

(1991) 178

- Gent, 26 februari 1991 - bedrijfsleidersverzekering -
noot (1991) 181

- Dirk DESCHRIJVER, Kroniek fiscaal recht voor
vennootschappen 1990 (deel II) (1991) 199

- Luc DE BROE, Kroniek internationaal belastingrecht
(1991) 265

- Gent, 28 mei 1991 - 1. simulatie - onrechtstreekse ver-
krijging van eigen aandelen - 2. afschrijving van goodwill
- 3. bedrijfslasten - management fee - noot Stefaan VAN
CROMBRUGGE, Simulatie en eigen aandelen - goodwill
- management fees (1991) 292

- Antwerpen, 22 april 1991 - abnormale of goedgun-
stige voordelen - verliesverrekening - noot (1991) 297

- Antwerpen, 22 april 1991 - moratoire interest - ver-
kapte lening - roerende voorheffing - noot (1991) 364

- Luik, 6 februari 1991 - simulatie - inbreng van be-
drijfstak - verliesverrekening - noot (1991) 366

- Luik, 7 maart 1990 - voordelen van alle aard - ten-
lasteneming van verlies - noot (1992) 36

- Dirk DESCHRI]VER, Kroniek fiscaal recht voor
vennootschappen 1991 (deel I) (1992) 119

- Gent, 25 februari 1992 - vrijstelling K.B. nr. 15 -
onrechtstreekse inbreng in natura (1992) 177

- Dirk DESCHRIJVER, Kroniek fiscaal recht voor
vennootschappen 1991 (deel II) (1992) 216

- Luc DE BROE, Kroniek internationaal belastingrecht
(1992) 411

- Brussel, 12 mei 1992 - vennootschapsgroep - interna-
tionale belastingplanning - noot Stefaan VAN CROM-
BRUGGE (1992) 433

- Gent, 24 september 1992 - verliesoverdracht bij
opslorping - beroepskosten - geheime commissielonen
- noot Stefaan VAN CROMBRUGGE, Verwerping beroeps-
kosten en geheime commissielonen (1993) 15

- Gent, 7 januari 1993 - onroerende voorheffing -
schuldenaar - noot Stefaan VAN CROMBRUGGE

(1993) 76

- Gent, 17 december 1992 - voorzieningen voor risico’s
en kosten - noot (1993) 78

- Dirk DESCHRIJVER, Kroniek fiscaal recht voor
vennootschappen 1992 (deel I) (1993) 131

- Dirk DESCHRIJVER, Kroniek fiscaal recht voor
vennootschappen 1992 (deel II) (1993) 207

- Antwerpen, 2 februari 1993 - verliesverrekening -
abnormale of goedgunstige voordelen - noot Stefaan
VAN CROMBRUGGE, Verliesverrekening en abnor-
male of goedgunstige voordelen bij sanering in groeps-
verhoudingen (1993) 240

- Stefaan VAN CROMBRUGGE, De invoering van het
leerstuk van fraus legis of wetsontduiking in het
Belgisch fiscaal recht (1993) 271

- Stefaan VAN CROMBRUGGE, Fusies en splitsingen
in het inkomstenbelastingrecht anno 1993 (1993) 359

- Luc DE BROE en Caroline VANDERKERKEN,
Kroniek internationaal belastingrecht (1993) 381

- Cass., 28 mei 1993 - B.T.W. - ontstaan van de belas-
tingplicht - noot Stefaan VAN CROMBRUGGE, Het
ontstaan van de belastingplicht in de B.T.W.

(1993) 408

- Antwerpen, 8 juni 1993 - B.V.B.A. - uitoefening van
medisch kabinet - veinzing in fiscale zaken(1993) 412

- Luc HINNEKENS, De niet-erkenning van Delaware-
achtige vennootschappen ter ontwijking, via het Euro-
pees recht, van Belgisch belastingrecht (deel I)

(1993) 431

- Cass., 3 juni 1993 - basisvennootschap - vaste inrichting
- noot (1993) 474

- Brussel, 9 juni 1992 - basisvennootschap - vaste in-
richting - noot (1993) 475

- Luc HINNEKENS, De niet-erkenning van Delaware-
achtige vennootschappen ter ontwijking, via het Euro-
pees recht, van Belgisch belastingrecht (deel II)

(1993) 483

- Sylvia HUYSMAN, De toepassing van artikel 79
W.I.B. 1992 op fusieverrichtingen (1994) 14

- H.v.J., 13 juli 1993 - recht van vrije vestiging -
vennootschapsbelasting - onrechtstreekse discrimina-
tie op grond van nationaliteit - noot Jan WOUTERS,
Directe belastingen in de rechtspraak van het Europees
Hof van Justitie : thema en variaties (1994) 27

- Gent, 30 september 1993 - bijzondere heffing op
roerende inkomsten - noot Julien OCKERS (1994) 48

- Antwerpen, 10 mei 1993 - verkoop van activa
beneden de werkelijke waarde - noot (1994) 52
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- Luik, 17 februari 1993 - 1. abnormale en goedgunstige
voordelen - opslorping van winstgevende vennoot-
schap door verlieslatende vennootschap - 2. abnor-
male en goedgunstige voordelen - band van weder-
zijdse afhankelijkheid - 3. abnormale en goedgunstige
voordelen - Wetten van 22 december 1989 en van 20
juli 1991 - 4. abnormale en goedgunstige voordelen -
begroting in concreto - noot (1994) 57

- Antwerpen, 4 oktober 1993 - verwerving op lijfrente
- fiscale gevolgen van het boekhoudrecht - noot

(1994) 85

- Dirk DESCHRIJVER, Kroniek fiscaal recht voor
vennootschappen 1993 (deel I) (1994) 153

- Dirk DESCHRIJVER, Kroniek fiscaal recht voor
vennootschappen 1993 (deel II) (1994) 239

- Arbitragehof, 1 juni 1994 - 1. grondwettelijke regels
van gelijkheid en niet-discriminatie - voorwaarden
voor een verschil in behandeling tussen categorieën
van personen - toepassing op art. 215, lid 3, 4˚ W.I.B.
1992 - 2. art. 215, lid 4 W.I.B. 1992 - geen reden om het
verlaagd tarief te onderwerpen aan de voorwaarde dat
het belastbaar inkomen, vermeerderd met de hoogste
bezoldiging toegekend aan een bestuurder of werkend
vennoot, 1.000.000 frank bereikt - noot Frank HELLE-
MANS en Ward ROBBEN, De ‘één miljoen-regel’ en het
gelijkheidsbeginsel (1994) 329

- Edwin VAN DER BRUGGEN, Het fiscaal regime van
naar België verplaatste vennootschappen (1994) 485

- Luc DE BROE en Caroline VANDERKERKEN,
Kroniek internationaal belastingrecht 1994(1994) 504

- Axel HAELTERMAN en Henri DERYCKE, De voor-
afgaande fiscale akkoorden : procedure en praktijker-
varingen (1995) 3

- Luc DE BROE, Standpunt : Nederlandse en Duitse
commanditaire vennootschappen : fiscale consequen-
ties van een twijfelachtig advies van de Commissie voor
Boekhoudkundige Normen (1995) 38

- Arbitragehof, nr. 89/94, 14 december 1994 - 1.
grondwettelijke regels van gelijkheid en niet-discrimi-
natie - voorwaarden voor een verschil in behandeling
tussen categorieën van personen - 2. artikel 215, derde
lid W.I.B. 1992 - onderscheid tussen twee categorieën
van vennootschappen - geen redelijke verantwoording
in het licht van de doelstelling van de betrokken
maatregel - noot (1995) 49

- Gent, 22 september 1994 - splitsing - retroactivi-
teitsclausule - onroerende voorheffing - noot Stefaan
VAN CROMBRUGGE, Retroactiviteitsclausules bij split-
sing (1995) 60

- Dirk DESCHRIJVER, Kroniek fiscaal recht voor
vennootschappen 1994 (deel I) (1995) 149

- Gent, 21 december 1993 - 1. samenwerking op
duurzame wijze onder een maatschappelijke naam -
handelsbedrijf - vennootschap onder firma - 2. ontbre-
ken van  een oprichtingsakte - relatieve nietigheid -
erkenning door derden - 3. levering van goederen of
verstrekken van diensten aan een vennoot - geen recht
op aftrek van de B.T.W. - noot (1995) 201

- Dirk DESCHRIJVER, Kroniek fiscaal recht voor
vennootschappen 1994 (deel II) (1995) 281

- H.v.J., 12 april 1994 - overdrachtsbelasting op onroe-
rende goederen - vrijstelling bij interne reorganisatie
N.V. en B.V. - niet toepasselijk indien goederen afkom-
stig zijn van vennootschap opgericht naar het recht van
één der andere lidstaten - strijdig met art. 52 en 58 E.G.-
Verdrag - noot Jan WOUTERS, Vestigingsvrijheid van
vennootschappen, groepsreorganisaties en discrimi-
nerende belastingen (1995) 400

- Luc DE BROE, Kroniek internationaal belastingrecht
1995 (1995) 550

- Henk VANHULLE, Standpunt : Aandelen met ver-
laagde voorheffing (1995) 579

- Arbitragehof, 9 november 1995, nr. 74/95 - toetsing
van de bijzondere heffing op roerende inkomsten aan
de grondwettelijke regels van gelijkheid en niet-discri-
minatie - geen reden om een onderscheid te maken
tussen inkomsten van Belgische en buitenlandse oor-
sprong - noot Annemie ROMBOUTS m.m.v. Marielle
MORIS, Hoe de ongrondwettig bevonden belasting
terugvorderen ? (1996) 37

- H.v.J., 14 februari 1995 - vrij verkeer van werknemers
- belasting op het inkomen van niet-ingezeten werkne-
mer - discriminatie - gebrek aan rechtvaardiging - noot
Wouter DEVROE, Samenhang van nationale fiscale
stelsels en algemeen belang : de rechtspraak na Bachmann

(1996) 303

-  H.v.J., 11 augustus 1995 - recht van vrije vestiging -
belasting op het inkomen van niet-ingezeten zelfstan-
dige - discriminatie - gebrek aan rechtvaardiging - noot
Wouter DEVROE, Samenhang van nationale fiscale
stelsels en algemeen belang : de rechtspraak na Bachmann

(1996) 306

- H.v.J., 14 november 1995 - vrij verkeer van kapitaal -
vrij verkeer van diensten - rentesubsidie op bouw-
leningen - vereiste dat lening wordt aangegaan bij in
subsidiërende Lid-Staat gevestigde kredietinstelling -
discriminatie - gebrek aan rechtvaardiging - noot Wouter
DEVROE, Samenhang van nationale fiscale stelsels en
algemeen belang : de rechtspraak na Bachmann

(1996) 308

- Dirk DESCHRIJVER, Kroniek fiscaal recht voor
vennootschappen 1995 (1996) 364

- Luc DE BROE, Kroniek internationaal belastingrecht
1996 (1996) 532
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- Stefaan VAN CROMBRUGGE, De wijziging van
waarderingsregels om fiscale redenen (1997) 24

- H.v.J., 26 september 1996 - 1. renteloze lening aan een
vennootschap - belastbaarheid van inbreng - 2. rente-
loze lening aan een dochtermaatschappij - belastbaarheid
bij moedermaatschappij - noot Bruno PEETERS, Rente-
loze intragroepsleningen : het inbrengrecht en de weer-
slag op de inkomstenbelasting (1997) 28

- Sylvia HUYSMAN, Investering versus kost
(1997) 51

- H.v.J., 17 oktober 1996 - 1. richtlijn van de Raad van
23 juli 1990 betreffende de gemeenschappelijke fiscale
regeling voor moedermaatschappijen en dochteronder-
nemingen uit verschillende Lid-Staten - art. 5 - toepassings-
voorwaarden - 2. rechtstreekse werking van de richtlijn
- voorwaarden - 3. foutieve omzetting van de richtlijn
door een Lid-Staat - geen verplichting tot vergoeding van
de schade - noot Tony BONTE (1997) 69

- Gent, 17 oktober 1996 - kapitaalverhoging door incor-
poratie van reserves en kapitaalvermindering - simulatie
- noot Claude CHEVALIER, Kapitaalvermindering door
terugbetaling na kapitaalverhoging door opneming van
reserves : geen simulatie (1997) 83

- Dirk DESCHRIJVER, Standpunt : Over de aftrekbaar-
heid als beroepskosten van E.G.- en andere geldboeten

(1997) 145

- Cass., 20 februari 1997 - winstbelasting - primauteit van
het boekhoudrecht - overlopende rekeningen - noot
Claude CHEVALIER, Begrip “over te dragen opbreng-
sten” werkt door op fiscaal vlak (1997) 149

- Dirk DESCHRIJVER, Kroniek fiscaal recht voor ven-
nootschappen 1996 (1997) 258

- H.v.J., 15 mei 1997 - art. 52 E.G.-Verdrag - overbren-
ging van verliezen uit vorige boekjaren - mogelijkheid
voor Lid-Staat om te eisen dat verliezen economisch
verband houden met inkomsten in die Lid-Staat - geen
mogelijkheid voor Lid-Staat om te eisen dat belasting-
plichtige in de verliesjaren aldaar een boekhouding
heeft gevoerd en bewaard overeenkomstig de geldende
nationale regels - noot Jan WOUTERS, Verliesverrekening
van vaste inrichtingen en het Europese vestigingsrecht

(1997) 302

- Antwerpen, 24 juni 1997 - advocatenvennootschap
- afschrijving goodwill - noot (1997) 401

- Luc DE BROE en Jan WERBROUCK, Kroniek inter-
nationaal belastingrecht 1997 (1997) 470

FUSIES EN SPLITSINGEN

- Gent, 20 december 1988 - overprijs op aandelen -
fusie - noot Stefaan VAN CROMBRUGGE, Overprijs op
aandelen (1989) 205

- Gent, 13 juni 1989 - Simulatie - fusie - noot Stefaan
VAN CROMBRUGGE, Fusie en economische werke-
lijkheid (1989) 428

- Brussel, 5 december 1991 - 1. sluiting van de
vereffening - bekendmaking in het Belgisch Staatsblad
- bevoegdheid van de vereffenaars - 2. stedebouwwet
- recht op planschade - geen onderscheid naargelang
aard van de overdracht - recht ontstaat bij rechtshande-
ling waardoor minderwaarde duidelijk wordt - 3. split-
sing - geen rechtsopvolging onder algemene titel - geen
rechten meer van aandeelhouders op enig actief van de
ontbonden vennootschap - noot Johan TYTECA, Split-
sing : rechtsgevolgen naar huidig en komend recht

(1992) 253

- Koen GEENS, De nieuwe wet inzake fusies en
splitsingen (1993) 53

- Stefaan VAN CROMBRUGGE, Fusies en splitsingen
in het inkomstenbelastingrecht anno 1993 (1993) 359

- Sylvia HUYSMAN, De toepassing van artikel 79
W.I.B. 1992 op fusieverrichtingen (1994) 14

- Luik, 17 februari 1993 - 1. abnormale en goedgunstige
voordelen - opslorping van winstgevende vennoot-
schap door verlieslatende vennootschap - 2. abnormale
en goedgunstige voordelen - band van wederzijdse
afhankelijkheid - 3. abnormale en goedgunstige voorde-
len - Wetten van 22 december 1989 en van 20 juli 1991
- 4. abnormale en goedgunstige voordelen - begroting in
concreto - noot (1994) 57

- Frans BOUCKAERT, Pand op handelszaak, fusies en
splitsingen. Beschouwingen in verband met de rechten
van de op de handelszaak bevoorrechte schuldeiser

(1994) 309

- Gent, 22 september 1994 - splitsing - retroactiviteits-
clausule - onroerende voorheffing - noot Stefaan VAN
CROMBRUGGE, Retroactiviteitsclausules bij splitsing

(1995) 60

- Voorz. Kh. Brugge, 31 maart 1995 - 1. “le criminel
tient le civil en état” - geen beletsel om voorlopige
maatregelen te bevelen - 2. art. 174/40 en 174/47 - recht
om zekerheid te eisen - enkel toepasselijk op nume-
rieke geldschulden die bestaan, maar nog niet zijn
vervallen (1996) 510

Zie ook : concentratie

GELIJKE BEHANDELING

- Arbitragehof, nr. 89/94, 14 december 1994 - 1. grond-
wettelijke regels van gelijkheid en niet-discriminatie -
voorwaarden voor een verschil in behandeling tussen
categorieën van personen - 2. artikel 215, derde lid
W.I.B. 1992 - onderscheid tussen twee categorieën van
vennootschappen - geen redelijke verantwoording in
het licht van de doelstelling van de betrokken maatre-
gel - noot (1995) 49
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- R.v.St., 14 juli 1994 - vordering tot schorsing van de
beslissingen tot aanvaarding van een bod - niet ontvan-
kelijk - afwezigheid van een regelmatig bod - noot
Wouter DEVROE, Kandidaat-kopers van de nationale
investeringsmaatschappij ongelijk behandeld ?

(1995) 309

- Arbitragehof, 9 november 1995, nr. 74/95 - toetsing
van de bijzondere heffing op roerende inkomsten aan
de grondwettelijke regels van gelijkheid en niet-discri-
minatie - geen reden om een onderscheid te maken
tussen inkomsten van Belgische en buitenlandse oor-
sprong - noot Annemie ROMBOUTS m.m.v. Marielle
MORIS, Hoe de ongrondwettig bevonden belasting
terugvorderen ? (1996) 37

Zie ook : aandelen - overdracht van aandelen

GELIJKHEIDSBEGINSEL

- Kort Ged. Kh. Brussel, 8 november 1993 - 1. vor-
dering op eenzijdig verzoekschrift - verbod tot ver-
vreemding van effecten - absolute noodzakelijkheid -
2.a. vordering in kort geding - hoogdringendheid -
voorlopige maatregel - b. openbaar bod - biedprijs die
lager is dan de intrinsieke waarde van de betrokken
effecten - lage prijs enkel in het voordeel van de bieder
- c. waardevermindering in het uitsluitend voordeel
van de moedervennootschap - slaagkansen van de
vordering tot vaststelling van misbruik van meerder-
heid - d. beperking van de geldingsduur van de be-
schikking - noot Frank HELLEMANS, Het gelijkheids-
beginsel in openbare biedingen. Slotbedenkingen bij
de openbare overnameaanbiedingen op COFIBEL en
COFIMINES (1994) 96

- Arbitragehof, 1 juni 1994 - 1. grondwettelijke regels
van gelijkheid en niet-discriminatie - voorwaarden
voor een verschil in behandeling tussen categorieën
van personen - toepassing op art. 215, lid 3, 4˚ W.I.B.
1992 - 2. art. 215, lid 4 W.I.B. 1992 - geen reden om het
verlaagd tarief te onderwerpen aan de voorwaarde dat
het belastbaar inkomen, vermeerderd met de hoogste
bezoldiging toegekend aan een bestuurder of werkend
vennoot, 1.000.000 frank bereikt - noot Frank HELLE-
MANS en Ward ROBBEN, De ‘één miljoen-regel’ en het
gelijkheidsbeginsel (1994) 329

GERECHTELIJK AKKOORD

- Kh. Brussel, 23 april 1990 - 1. gerechtelijk akkoord
- procedure - vrijwillige tussenkomst - vanwege schuld-
eiser - vanwege aandeelhouder - geoorloofdheid - 2.
gerechtelijk akkoord - rol en positie van de deskundige
(art. 12 R.B. 25-09-1946) - 3. gerechtelijk akkoord -
voorwaarden - ongelukkige schuldenaar te goeder
trouw - begrip - noot Marieke WYCKAERT, Het gerech-
telijk concordaat van een vennootschap opgericht met
een ontoereikend kapitaal (1990) 449

- Joost VERLINDEN, Overzicht van de nieuwe wetten
betreffende het faillissement en het gerechtelijk ak-
koord (deel I) (1997) 513

GERECHTELIJK COMMISSARIS

- Kort Ged. Kh. Tongeren, 11 mei 1990 - 1. gerechte-
lijk commissaris - commissaris-revisor - 2. onregelma-
tigheden in het bestuur - vermoedens - 3. feitelijke
omstandigheden - noot (1991) 97

- Kort Ged. Kh. Tongeren, 4 april 1990 - 1. verzoek
tot benoeming van een gerechtelijk commissaris -
uitstel en vertraging - 2. boekhouding - verduistering
van bewijsstukken - 3. benoeming van een sekwester
volstrekte noodzakelijkheid - eenzijdig verzoekschrift
- noot Nicolas HOLLANDERS de OUDERAEN, De ge-
rechtelijke commissaris : ook op eenzijdig verzoek-
schrift ? (1991) 98

GERECHTELIJKE ONTBINDING

Zie : ontbinding - vereffening

GERECHTELIJK RECHT

- Kort Ged. Kh. Luik, 16 augustus 1991 - 1. kort geding
- op eenzijdig verzoekschrift - voorwaarden - 2. onder-
neming in moeilijkheden - aanstelling voorlopig be-
windvoerder - noot Bernard TILLEMAN, De voorlopig
bewindvoerder als pre-curator ? (1992) 38

- Kort Ged. Kh. Brussel, 14 mei 1991 - B.V.B.A. -
beslag op aandelen - poging ze aan het beslag te
onttrekken - collusie tussen aandeelhouder en enige
zaakvoerder - aanstelling van een voorlopig bestuurder
naast de zaakvoerder - noot Ivan PEETERS, Beslag op
nominatieve aandelen die men bedrieglijk tracht te
vervreemden - Aanstelling van een voorlopig bestuur-
der naast de zaakvoerder in functie (1992) 45

- Brussel, 6 november 1991 - 1. art. 72bis, § 1 Venn.W.
- kapitaalvermindering - stellen van een zekerheid -
niet toepasselijk op rechtsvorderingen - eisbaarheid
van de vordering is immers vereiste voor het instellen
van een rechtsvordering - 2. art. 72bis, 1 Venn.W. - niet
toepasselijk op schuldvorderingen onder opschor-
tende voorwaarde - wel op vorderingen op termijn - 3.
rechtsvorderingen - geen vordering onder opschor-
tende voorwaarde - noot Johan TYTECA, Reële kapitaal-
vermindering : geen zekerheid voor rechtsvorderingen

(1992) 88

- Kh. Brussel, 9 januari 1991 - 1. le criminel tient le civil
en état - territoriale regel - 2. contract van vermogens-
beheer - delegatie van het effectieve beheer van het
vermogen door de vermogensbeheerder aan een derde
- aansprakelijkheid van de vermogensbeheerder voor
de bedrieglijke handelingen gesteld door deze derde -
3. werkzaamheid waarbij het vertrouwen essentieel is -
weigering om de verbintenis uit te voeren omwille van
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een vals motief - bedrog - aansprakelijkheid voor de
daaruit voortvloeiende schade - noot (1992) 108

- H.v.J., 10 maart 1992 - 1. geschillen tussen een ven-
nootschap en haar vennoten - bevoegdheidsclausule
opgenomen in de statuten - regelmatige beslissing -
artikel 17 E.E.G.-Executieverdrag - 2. vormvoorwaarden
artikel 17 - statutaire clausule - inzagerecht van de
aandeelhouder - bekendmaking statuten - 3. voldoende
nauwkeurige aanduiding rechtsbetrekking en mogelijke
geschillen - geschillen tussen een vennootschap en haar
vennoten - 4. interpretatie clausule - bevoegdheid natio-
nale rechter - noot Stefan VANDEGINSTE, De kwalifi-
catie van een statutaire clausule of overeenkomst : de
E.E.X.-invalshoek (1992) 245

- Kort Ged. Rb. Gent, 13 februari 1990 - 1. voorzitter
rechtbank van eerste aanleg - bevoegdheid - ratione
materiae - ratione loci - 2. bestuurder - informant t.a.v.
de banken m.b.t. financiële situatie van de vennoot-
schap - faillissement - noot (1992) 325

- Kh. Brussel, 22 november 1991 - Ger.W. - instelling
en tegensprekelijke behandeling van de vordering -
interpretatie in het licht van de recente financiële
hervormingen - verkorting termijnen voor concluderen
- verkorting termijnen voor vaststelling pleitdatum -
noot Stefaan RAES, Een versnelde rechtspleging voor
de bodemrechter (1992) 362

- Kort Ged. Kh. Brussel, 25 november 1991 - l. a. nie-
tigheid dagvaarding - dekking door vrijwillige verschij-
ning - b. eigen aard beleggingsvennootschappen -
vermelding van hun mandatarissen - 2. openbaar bod
- vraag van aandeelhouders van doelwitvennootschap
aan bieder om op straffe van een dwangsom te ant-
woorden op bepaalde vragen rond dit bod - a. be-
voegdheid van de rechtbank - b. hoogdringendheid -
c. aard van de vragen - noot (1992) 368

- Voorz. Kh. Brussel, 5 december 1991 - openbaar bod
- vonnis waarbij de prijs wordt verhoogd t.v.v. bepaalde
aandeelhouders - verlenging van het bod t.v.v. andere
aandeelhouders op eenzijdig verzoekschrift - noot Koen
VANHAERENTS, Tussenkomst van de voorzitter in kort
geding bij een openbaar overname-aanbod - Afdwingen
van het recht op informatie (1992) 376

- Kh. Brussel, 10 september 1992 - 1. dagvaarding -
vermelding van naam, voornaam en woonplaats eiser
- beleggingsvennootschappen - beleggingsfondsen -
sanctie - 2. K.B. 8 november 1989, art. 30 en 11, § 5 -
bron van subjectief recht voor betrokken aandeelhou-
ders - burgerlijke rechtbank bevoegd, ongeacht tussen-
komst en bevoegdheden C.B.F. - 3. K.B. 8 november
1989, art. 30 - individueel recht voor iedere aandeel-
houder - hoedanigheid en belang - geen actio popularis
- 4. vrijwillige tussenkomst C.B.F. - voorwaarden - 5.
vrijwillige bewarende tussenkomst - voorwaarden - le
criminel tient le civil en état - raakt de openbare orde
- 6. K.B. 8 november 1989, art. 30 - niet van toepassing
op verbintenissen opgenomen in het kader van een
gerechtelijke veroordeling t.v.v. bepaalde aandeelhou-
ders die vrijwillig wordt uitgebreid tot alle aandeelhou-

ders die zich in dezelfde omstandigheden bevinden -
niet van toepassing op verbintenissen aangegaan voor
de opening van het openbaar bod - 7. K.B. 8 november
1989, art. 11, § 5 - niet van toepassing op een kapitaal-
verhoging die te situeren valt in een controleverwerving
van veel eerdere datum - 8. tergend en roekeloos
geding - voorwaarden - noot Bart SERVAES, De be-
voegdheid van de rechtbanken bij een vrijwillig open-
baar bod (1992) 437

- Kort Ged. Kh. Nijvel, 9 september 1991 - 1. dagvaar-
ding - betekening van beschikking tot verkorting van
dagvaardingstermijnen - geldigheid - sanctie - 2. O.O.A.
- informatierecht van de aandeelhouders - kort geding
- draagwijdte - noot (1992) 469

- Voorz. Kh. Nijvel, 10 september 1991 - O.O.A. -
informatierecht van de aandeelhouders - kort geding -
draagwijdte - wettig belang van derden bij respect van
zakengeheimen - noot (1992) 473

- Kort Ged. Kh. Nijvel, 2 oktober 1991 - 1. derden-
verzet - ontvankelijkheid - gevolgen - 2. O.O.A. - kort
geding - informatierecht van aandeelhouders - kort
geding - draagwijdte - wettig belang van derden bij
respect van zakengeheimen - onderzoeksmaatregel -
noot (1992) 474

- Kort Ged. Kh. Nijvel, 23 oktober 1991 - O.O.A. - kort
geding - informatierecht van aandeelhouders - kort
geding - draagwijdte - onderzoeksmaatregel - verkla-
ring van C.B.F. - noot (1992) 479

- Cass., 13 september 1991 - 1. rechtsmiddelen ter
beschikking van een vereniging zonder rechtspersoon-
lijkheid na haar veroordeling - 2. aanbod en weigering
zonder reden - noot Dirk VAN GERVEN, Optreden in
rechte van een vereniging zonder rechtspersoonlijk-
heid (1993) 72

- Kh. Brussel, 22 juni 1992 - 1. recht op openbaar
omruilingsbod vervat in beding ten behoeve van
derden - a. identificatie van derden - b. opgenomen in
aandeelhoudersovereenkomst met vertrouwelijk ka-
rakter - c. geldigheidsvoorwaarden - 2. recht op open-
baar omruilingsbod - schijn van recht - nietigheid
wegens schending art. 46 Venn.W. en art. 77bis Venn.W.
- 3. exceptio obscuri libelli (art. 702 Ger.W.) - toepassings-
voorwaarden - gedeeltelijke nietigheid van exploot van
dagvaarding - 4. misbruik van meerderheid - voorwaar-
den - a. herstructurering - economisch verantwoorde
beslissing - b. verkoop van activa - geen speculatie in
hoofde van meerderheid - 5. misbruik van meerderheid
- kapitaalvermindering ter aanzuivering van verliezen
- recht om aandeelhouder te blijven - gelijke behande-
ling - beslissing verantwoord in belang van vennoot-
schap - noot (1993) 86

- Voorz. Kh. Luik, uitspraak doende op eenzijdig
verzoekschrift, 11 januari 1993 - 1. vordering op
eenzijdig verzoekschrift - a. vormvereisten - b. grond-
vereisten - 2. onderneming in moeilijkheden - aanstel-
ling voorlopig bewindvoerder - noot (1993) 178
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- Voorz. Kh. Brussel, uitspraak doende op eenzijdig
verzoekschrift, 12 maart 1993 - 1. openbaar bod -
eenzijdig verzoekschrift - absolute noodzakelijkheid -
noot Frank HELLEMANS (1993) 326

- Kort Ged. Kh. Brussel, 25 maart 1993 - 1. openbaar
bod - eenzijdig verzoekschrift - hoogdringendheid en
absolute noodzakelijkheid - snelle instaatstelling van
het derdenverzet - 2. openbaar bod - informatierecht
van de aandeelhouders - gelijkheid van de aandeel-
houders - globale strategie - 3. inzage in een nog niet
door de Commissie voor Bank- en Financiewezen
goedgekeurde prospectus - art. 17 van het K.B. van
8 november 1989 op de openbare overnameaanbie-
dingen en de wijzigingen in de controle op de vennoot-
schappen - noot Frank HELLEMANS (1993) 330

- Cass., 25 juni 1993 - ambtshalve faillietverklaring -
hoger beroep tegen vonnis van de rechtbank van
koophandel waarbij het verzet van de gefailleerde
wordt verworpen - bevoegdheid van het hof van
beroep - bevestiging of vernietiging van het beroepen
vonnis - geen bevoegdheid om zelf de voorwaarden
van het faillissement te onderzoeken - noot Stefaan
RAES, Geen ambtshalve faillietverklaring in hoger
beroep (1993) 405

- Brussel, 29 april 1993 - 1. hoger beroep - nieuwe
vordering - ontvankelijkheid - 2. vereffening - de facto
onvoltooid - geen afbreuk aan formeel gaaf vereffenings-
besluit - 3. vereffende vennootschap - onbetaalde
schuldeisers - geen vordering op vennoten - 4. vereffe-
naar - persoonlijke aansprakelijkheid - vordering onge-
grond indien hij handelde op indicatie van schuldeiser
- 5. vereffende vennootschap - geen partij in het geding
- rechtbank kan niet ingaan op aanspraken t.g.v.
contract tussen gedingpartij en vennootschap - 6.
tergend en roekeloos geding - noot David D’HOOGHE,
De voortijdige sluiting van de vereffening van handels-
vennootschappen (1993) 419

- Luik, 30 juni 1993 - 1. procespartijen - afgevaardigde
van een representatieve vakorganisatie - geen be-
voegdheid om in eigen naam op te treden ter beharti-
ging van collectieve belangen - 2. kort geding -
vordering op eenzijdig verzoekschrift - absolute nood-
zakelijkheid ter zake niet aangetoond - nut voor de
betrokken partijen om zich desalniettemin over de
grond van de zaak te beraden - 3. bedrijfssluiting -
belangen van de werknemers in het kader van hun
ontslag - onzekerheid over aanwezigheid van vol-
doende fondsen in België - aanstelling revisor teneinde
geldstromen naar buitenlands moederbedrijf na te
gaan - geen aanstelling voorlopig bewindvoerder of
sekwester - noot (1993) 549

- Kort Ged. Rb. Kortrijk, 22 mei 1992 - 1. echtgenoten
- afzonderlijke verblijfplaats - 2. onderhoudsgeld -
beoordelingselementen - 3. provisio ad litem - 4. gerech-
telijk bewaarnemer voor aandelen uit huwelijksge-
meenschap - noot (1993) 552

- Kort Ged. Kh. Hasselt, 14 juli 1993 - 1. kort geding
- spoedeisendheid - bijeenroeping algemene vergade-
ring in toepassing van art. 103 Venn.W. - nieuw

element - 2. vordering tot vernietiging of ontbinding
van aandelenoverdracht door kopers - verzoek tot
aanstelling sekwester door kopers - gegrond - verzoek
tot aanstelling voorlopig bewindvoerder door kopers -
ongegrond - noot (1993) 554

- Kort Ged. Kh. Namen, 16 juni 1993 - 1. kort geding
- bevoegdheden van de voorzitter - 2. kort geding -
actio ad futurum - bevoegdheid van de rechtbank van
koophandel - 3. gedragsnormen voor multinationals in
hun verhouding tot hun werknemers - juridische
draagwijdte - 4. aanstelling voorlopig bewindvoerder
en sekwester op verzoek van werknemers - motieven
- noot (1993) 556

- Kort Ged. Kh. Gent, 11 februari 1992 - 1. rechtbank
van koophandel - volstrekte bevoegdheid - geschil
rond eigendomsrecht op aandelen - rechtbank be-
voegd op grond van art. 574, 1° Ger.W. - 2. rechter
zetelend in kort geding - bevoegd zodra vordering
spoedeisend is - 3. le criminel tient le civil en état - niet
toepasselijk indien uitslag strafonderzoek niet determi-
nerend - 4. vordering in kort geding tot aanstelling van
voorlopig bewindvoerder - ongegrond indien blijkt dat
eiser niet alleen reeds maanden op de hoogte was maar
ook zelf als bestuurder het thans door hem gelaakte
wanbeheer in de hand heeft gewerkt, minstens moge-
lijk maakte en duldde - 5. betwisting over eigendoms-
recht op aandelen - alle aandelen in handen van andere
aandeelhouder die actuele feitelijke bevoorrechte po-
sitie in vennootschap heeft - aanstelling sekwester over
de helft van alle aandelen waarover betwisting bestaat
- noot (1993) 562

- Kort Ged. Kh. Brussel, 9 november 1984 - kort geding
- betwisting aandelenoverdracht - verbod - sekwester -
aandelenregister - noot (1993) 569

- Voorz. Kh. Brussel, uitspraak doende op eenzijdig
verzoekschrift, 20 oktober 1993 - 1. openbaar bod -
vordering op eenzijdig verzoekschrift - verbod tot
vervreemding van effecten - ontvankelijk en gegrond
- 2. beperking van de geldingsduur van de beschikking
- met noot (1994) 89

- Kort Ged. Kh. Brussel, 8 november 1993 - 1. vor-
dering op eenzijdig verzoekschrift - verbod tot ver-
vreemding van effecten - absolute noodzakelijkheid -
2.a. vordering in kort geding - hoogdringendheid -
voorlopige maatregel - b. openbaar bod - biedprijs die
lager is dan de intrinsieke waarde van de betrokken
effecten - lage prijs enkel in het voordeel van de bieder
- c. waardevermindering in het uitsluitend voordeel
van de moedervennootschap - slaagkansen van de
vordering tot vaststelling van misbruik van meerder-
heid - d. beperking van de geldingsduur van de
beschikking - noot Frank HELLEMANS, Het gelijkheids-
beginsel in openbare biedingen. Slotbedenkingen bij
de openbare overnameaanbiedingen op COFIBEL en
COFIMINES (1994) 96

- Cass., 1 april 1993 -  1. ambtshalve faillietverklaring
- opgeroepen schuldenaar - verzet - art. 442 en 473
Faill.W. - 2. ambtshalve faillietverklaring - verzet van de
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gefailleerde - onpartijdigheid van de rechtbank van
koophandel - art. 6, lid 1 E.V.R.M. - noot Stefaan RAES,
Enkele aspecten van het verzet van de gefailleerde

(1994) 186

- Kort Ged. Kh. Brussel, 23 december 1992 - 1. kort
geding - exceptie van opschorting tot uitspraak ten
gronde - uitspraak in kort geding voorlopig en niet
tegenwerpelijk aan bodemrechter - niet toewijsbaar - 2.
N.V. opgericht door GIMB en Gemeentekrediet met als
doel verrichtingen en transacties in de openbare sector
- niet voorzitter rechtbank van koophandel maar voor-
zitter rechtbank eerste aanleg bevoegd m.b.t. vorde-
ring tot stillegging van werken die deze N.V. op grond
van onderhandse gunning aan een aannemer toewees
- noot (1994) 209

- Vred. Merksem, 16 december 1993 -  1. vereniging
zonder rechtspersoonlijkheid - persoonlijke verbon-
denheid van de voorzitter - 2. openbaar karakter van
een dansgelegenheid - verschuldigd zijn van auteurs-
rechten - 3. strafbeding - ongeldig indien niet beant-
woordend aan werkelijk geleden schade - 4. nalatigheids-
interesten - vereiste van ingebrekestelling of contrac-
tuele bepaling - noot Dirk VAN GERVEN, Procederen
tegen een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid

(1994) 212

- Brussel, 15 september 1992 - l. ontvankelijkheid van
de vordering van de curator ingesteld voor rekening
van de massa - geen invloed van een door één van de
schuldeisers begane fout - 2. vennootschapsgroep -
toelaatbaarheid van wederzijdse steun in het belang
van de groep - aanwending door de dominerende
vennootschap, uitsluitend in haar eigen belang, van
haar invloed in een dochtervennootschap - niet-aan-
vaardbaar - 3. fout van de bank bij het aanvaarden van
een borgstelling in het kader van een aan de moeder-
vennootschap toegestaan investeringskrediet - krediet
verleend om de aankoop van effecten van de dochter-
vennootschap te financieren - aanvaarde borgstelling
op haar beurt gewaarborgd door activa van de dochter-
vennootschap - 4.a. geen fout vanwege huisbank van
de dochtervennootschap bij borgstelling voor een aan
de moedervennootschap toegestaan krediet - geen
kennis van de oorzaak van het krediet - 4.b. geen
schade voor dochtervennootschap of haar aandeel-
houders ten gevolge van borgstelling door huisbank -
noot Alain FRANÇOIS, Aspecten van aansprakelijkheid
van de bankier-kredietverlener in het Wiskeman-arrest

(1994) 275

- Kh. Brussel, 2 februari 1993 - 1. bevoegdheid curator
- niet beïnvloed door de ingeroepen middelen of door
het tijdstip waarop zij ingeroepen worden - 2.a. kapitaal-
vermindering - termijn van zes maanden na bekend-
making van de beslissing vervat in oud art. 72 Venn.W.
- geen invloed op bescherming krachtens het gemeen
recht - b. kapitaalvermindering - begrip “nadeel van de
rechten van derden” zoals bedoeld in oud art. 72
Venn.W. - c. kapitaalvermindering in strijd met oud
art.72 Venn.W. - aard van de sanctie - beslissing tot
heropening der debatten - d. vordering op grond van
oud art. 72 Venn.W. - behoort tot het vermogen van de

vennootschap - 3.a. vordering op grond van art. 448
Faill.W. - komt alle schuldeisers ten goede - b. art. 448
Faill.W. - medeplichtigheid van de bevoordeelde derde
- c. sanctie vervat in art. 448 Faill.W. - niet geschikt in
geval van kapitaalvermindering - noot Eric DE BIE,
Over kapitaalverminderingen, winstuitkeringen en de
bescherming van schuldeisers (1994) 293

- Kh. Kortrijk, 13 januari 1992 - 1. ontvankelijkheid van
een vrijwillige bewarende tussenkomst - vereiste belang
- toepassing in concreto - 2. ontvankelijkheid van een
vrijwillige agressieve tussenkomst - vereiste band met de
hoofdvordering - toepassing in concreto - 3. bevoegd-
heid van de rechtbank - bestaan van een arbitrage-
clausule - verschillend voorwerp van beide vorderingen
- 4. aanzienlijke waardeverminderingen - mogelijke
toepassing van art. 103 Venn.W. - nader onderzoek
noodzakelijk in het belang van de vennootschap - geen
toepassing van het beginsel ‘nemo auditur’ - 5. aanstel-
ling van een deskundige - voorlopige maatregel - noot

(1994) 344

- Kort Ged. Kh. Brugge, 29 april 1994 - kort geding
sekwester - noot Bernard TILLEMAN, Een vereffenaar
als sekwester (1994) 353

- Antwerpen, 24 oktober 1994 - 1. geschil m.b.t. schuld-
vordering in het kader van een vereniging - onbevoegd-
heid rechtbank van koophandel - 2. gebruik afkorting
V.Z.W. - vordering ontvankelijk - 3. vereniging zonder
rechtspersoonlijkheid - vertegenwoordiger handelt in
persoonlijke naam - gevolgen - noot Dirk VAN GERVEN,
Gebruik van de afkorting V.Z.W. - optreden namens een
vereniging zonder rechtspersoonlijkheid (1995) 119

- Kort Ged. Kh. Brugge, 15 juli 1993 - 1. interpretatie
van een statutaire bepaling - cumulatieve stemming -
geldigheid - 2. schorsing van de besluiten van de
buitengewone algemene vergadering - schending van
de statuten - ernstig en dreigend nadeel - 3. bevoegd-
heid rechter in kort geding - aanstelling voorlopig
bewindvoerder - opdracht - noot (1995) 123

- Cass., 10 maart 1994 - 1.a. art. 144 Grondwet - be-
voegdheid van de burgerlijke rechtbanken - b. art. 15,
§ 2, 8° Wet 2 maart 1989 en art. 41, § 1 K.B. 8 november
1989 - subjectief recht om effecten over te dragen aan
controleverwerver - bevoegdheid van de C.B.F. wijzigt
de aard van dat recht niet - 2. overeenkomst van
gezamenlijke controle - bewijs door middel van ver-
moedens - 3. art. 41, § 1 K.B. 8 november 1989 -
openbare-ordekarakter - noot Hilde LAGA, Het cassatie-
arrest van 10 maart 1994 inzake Wagons-Lits en het
verplicht openbaar bod (art. 41 K.B. van 8 november
1989) (1995) 176

- Brussel, rechtsprekend op eenzijdig verzoekschrift,
27 oktober 1994 - 1. vordering op eenzijdig verzoek-
schrift - volstrekte noodzakelijkheid - 2. art. 1961 B.W.
- voorwaarden voor een sekwester - noot Hans VAN
GOMPEL, De aanstelling bij eenzijdig verzoekschrift
van een gerechtelijk sekwester over vennootschaps-
documenten (1995) 192
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- Koen GEENS, Procesrechtelijke en executieproblemen
bij vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid

(1995) 351

- Brussel, 8 maart 1995 - 1. Wet van 12 januari 1993
betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming
van het leefmilieu - ontvankelijkheid van stakings-
vordering in hoofde van V.Z.W. - binnen statutair doel
- 2. geen moeilijk te herstellen nadeel - annulatieberoep
bij de Raad van State - 3. handeling in de zin van de Wet
van 12 januari 1993 - 4. interpretatie van leefmilieu -
vereiste van schending wetgeving inzake leefmilieu - 5.
schorsing bouwvergunning ingevolge beroep tegen
milieuvergunning - 6. beoordeling van wettigheid
overheidshandeling wanneer eveneens een annulatie-
beroep werd ingesteld bij de Raad van State - 7. uit-
zonderingsregime art. 79 Stedebouwwet - beperkende
interpretatie - 8. vereiste van kennelijke inbreuk -
beoordeling - 9. staking - herstel in natura - dwangsom
- noot Dirk VAN GERVEN, De milieuvordering ingesteld
door een plaatselijke V.Z.W. (1995) 416

- Voorz. Kh. Luik, uitspraak doende op eenzijdig
verzoekschrift, 5 september 1994 - 1. vordering op
eenzijdig verzoekschrift - hoogdringendheid en vol-
strekte noodzakelijkheid - 2. sekwester op aandelen
aan toonder - noot Marieke WYCKAERT, Een sekwester
op aandelen aan toonder, aangesteld op eenzijdig
verzoekschrift (1995) 432

- Gent, 28 april 1995 - sluiting van de vereffening van
een handelsvennootschap - geen mogelijkheid meer
om nog hoger beroep in te stellen - noot Robbie TAS,
De rechtsbekwaamheid van een handelsvennootschap
na de sluiting van haar vereffening (1995) 599

- Gent, 27 april 1995 - 1. rechter-commissaris - art. 6,
lid 1 E.V.R.M. - onpartijdigheid van de rechter - 2.
faillissementsrechter - depistagerechter - niet dezelfde
persoon - art. 292 Ger.W. - art. 6, lid 1 E.V.R.M. - 3. art. 6,
lid 3, b E.V.R.M. - individueel recht - 4. art. 764 Ger.W.
- voorwaarden voor nietigheid van het vonnis - 5.
voorwaarden voor faillissement (1995) 604

- Brussel, 20 december 1995 - 1. hoger beroep -
incidenteel beroep - ingesteld door partij die geen
geïntimeerde is - toelaatbaarheid als hoofdberoep
ingesteld bij conclusie - 2. N.V. - toegestaan kapitaal -
kapitaalverhoging met uitsluiting van het voorkeur-
recht - vordering in kort geding tot schorsing van
stemrecht verbonden aan nieuwe aandelen en
vervreemdingsverbod - a. belang van een aandeelhou-
der - b. hoogdringendheid - 3. N.V. - toegestaan kapi-
taal - formeel regelmatige kapitaalverhoging met uit-
sluiting van het voorkeurrecht - a. t.b.v. één bepaalde
persoon - statutaire machtiging - b. bedoeling om
meerderheidsaandeelhouder te minoriseren t.g.v. ge-
schil met minderheidsaandeelhouder en zo continuï-
teit van de vennootschap te verzekeren - kan niet
worden geacht de wil van de algemene vergadering te
weerspiegelen - overschrijding van bevoegdheid - c.
geen redenen om tegenvordering in te willigen die zou
leiden tot blokkering binnen vennootschap totdat ten
gronde uitspraak is gedaan - noot (1996) 54

- Gent, 10 november 1995 - optreden in eigen naam vs.
in naam van een vennootschap in oprichting - verschil-
lende hoedanigheid - art. 13bis Venn.W. - onontvan-
kelijkheid (1996) 110

- Gent, 25 oktober 1995 - 1. deskundige procespartij -
gerechtelijk deskundigenonderzoek - niet opportuun -
2. informatie over het verkochte goed - dwaling - geen
bewijs (1996) 112

- Brussel, 26 januari 1995 - 1. vonnis van failliet-
verklaring heeft constitutieve werking - art. 1398, lid 2
Ger.W. is niet van toepassing - 2. rechtsvordering tot
faillietverklaring - keuze van rechtsmiddel - criteria van
rechtsmisbruik - 3. onderhandelingen na opzegging van
krediet met het oog op terugbetaling - verbreking van
onderhandelingen gerechtvaardigd indien vertrouwen
is geschokt - noot Dirk VAN GERVEN, Faillietverklaring
op verzoek van een schuldeiser (1996) 178

- Cassatie, 10 mei 1996 - 1. art. 13bis Venn.W. - over-
name verbintenissen door vennootschap - retroactief
karakter - 2. proceshandelingen verricht in naam van
vennootschap in oprichting - bekrachtiging door ven-
nootschap conform art. 13bis Venn.W. - gevolgen wor-
den ten onrechte beperkt tot graad van hoger beroep -
noot (1996) 565

- Antwerpen, 31 mei 1994 - feitelijke vereniging -
optreden in rechte - mandaatovereenkomst - subrogatie
- noot Joeri VANANROYE, De vereniging zonder
rechtspersoonlijkheid heeft een vermogen en kan in
rechte treden (1996) 572

- Gent, 26 juni 1997 - kapitaal - volstorting - notariële
akte - uitvoerbare titel - noot (1997) 400

- Kort Ged. Kh. Mechelen, 9 juli 1997 - eenzijdig
verzoekschrift tot aanstelling van een deskundige -
accountant - opzettelijk verzwijgen van bepaalde gege-
vens aan de rechtbank - geen hoedanigheid van
aandeelhouder of bestuurder - tergend en roekeloos
geding - noot (1997) 421

- Gent, 25 juni 1997 - 1. sluiting van de vereffening van
een handelsvennootschap - passief voortbestaan gedu-
rende vijf jaar - geen verjaring van reeds lopende
procedures - 2. optreden in rechte na ontbinding -
vertegenwoordiging door vereffenaar - lopende proce-
dures - geen gedinghervatting nodig - 3. voortijdige
sluiting van de vereffening - onbetaalde schuldeisers of
lopende gedingen - nietigverklaring beslissing tot slui-
ting - noot Robbie TAS, De procesrechtelijke gevolgen
van de sluiting van de vereffening van een handels-
vennootschap (1997) 492

- Brussel, 27 juni 1997 - procedure op eenzijdig
verzoekschrift - volstrekte noodzakelijkheid - voor-
waarden - noot (1997) 577
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GERECHTELIJK SEKWESTER

- Kort Ged. Kh. Tongeren, 4 april 1990 - 1. verzoek
tot benoeming van een gerechtelijk commissaris -
uitstel en vertraging - 2. boekhouding - verduistering
van bewijsstukken - 3. benoeming van een sekwester
volstrekte noodzakelijkheid - eenzijdig verzoekschrift
- noot Nicolas HOLLANDERS de OUDERAEN, De
gerechtelijke commissaris : ook op eenzijdig verzoek-
schrift ? (1991) 98

Zie ook : voorlopig bewindvoerder

GERECHTSTAAL

- Kort Ged. Kh. Brussel, 22 november 1994 - gerech-
ten van eerste aanleg met zetel in het arrondissement
Brussel - keuze van gerechtstaal door eiser - voor-
waarde - anderstalige vermelding - sanctie - noot Frank
HELLEMANS, De eentaligheid van de procesvoering en
de (mogelijke) tweetaligheid van akten van vennoot-
schappen : een delicaat huwelijk (1995) 427

GESCHILLENREGELING

- Bernard TILLEMAN, De gedwongen uitsluiting en
uittreding (1995) 525

- Kort Ged. Kh. Brussel, 28 oktober 1996 - 1.
art. 190quinquies Venn.W. - subjectief recht voor
meerderheidsaandeelhouder - gevolgen van uitkoop-
bod - 2. art. 190quinquies Venn.W. - geen aanduiding
over de procedure van het uitkoopbod of over de “te
consigneren prijs” - strijdigheid met Grondwet en met
Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens - bij-
komende precisering noodzakelijk - noot (1996) 653

- Voorz. Kh. Kortrijk, zetelend zoals in kort ged.,
17 februari 1997 - 1. gedwongen overdracht - waarde-
bepaling van de aandelen - 2. gedwongen overdracht
- gegronde reden - blijvende en diepgaande onenig-
heid tussen de partijen - oorzaak van onenigheid - 3.
fouten in hoedanigheid van bestuurder - invloed i.g.v.
gedwongen overdracht - 4. gedwongen overdracht -
feiten die plaatsvonden vóór inwerkingtreding van de
Wet van 13 april 1995 - noot Bernard TILLEMAN, Een
eerste commentaar i.v.m. de eerste precedenten m.b.t.
de geschillenregeling (1997) 95

- Voorz. Kh. Hasselt, zetelend zoals in kort ged.,
14 februari 1997 - 1. art. 190ter Venn.W. - doelstelling
wetgever - gevolg - 2. uitsluiting van een vennoot -
vereiste van onenigheid - 3. onenigheid binnen raad
van bestuur - geen reden tot gedwongen overdracht -
4. daad van oneerlijke concurrentie - tussentijdse
wijziging van toestand - geen reden tot gedwongen
overdracht - noot (1997) 105

- Voorz. Kh. Leuven, zetelend zoals in kort ged.,
28 november 1996 - 1. gedwongen overdracht - gegronde
reden - echtscheidingsprocedure - 2. gedwongen over-

dracht - gegronde reden - verlieslatend karakter van de
vennootschap - 3. gedwongen overdracht - gegronde
reden - ontoelaatbare geldtransfers - noot (1997) 108

- Voorz. Kh. Dendermonde, zetelend zoals in kort
ged., 19 maart 1997 - 1. breuk tussen eiser en eerste en
tweede verweerders - ernstige samenwerking onmoge-
lijk - 2. geen weerlegging van concrete aantijgingen van
eiser in verband met onregelmatigheden in het bestuur
van de vennootschap - 3. ontslag van eiser als bestuurder
- misbruik van recht door verweerders - 4. gegronde
reden voldoende bewezen - bevel van overname van
aandelen (1997) 153

- Voorz. Kh. Verviers, zetelend zoals in kort ged.,
31 januari 1997 - vordering tot gedwongen overname
- geen bewijs van gegronde reden - ontslag als bestuur-
der - bevoegdheid algemene vergadering - geen mis-
bruik van meerderheid (1997) 156

- Voorz. Kh. Tongeren, zetelend zoals in kort ged.,
15 april 1997 - art. 190quater Venn.W. - gedwongen
overname - misbruik van meerderheidspositie - noot

(1997) 225

- Voorz. Kh. Brussel, zetelend zoals in kort ged.,
24 maart 1997 - 1. gedwongen overdracht - schorsing
van het stemrecht verbonden aan de over te dragen
aandelen - hangende de procedure niet mogelijk - 2.
maatregelen tegen de oneerlijke concurrentie van een
vennoot - niet mogelijk in het kader van een uitkoop-
procedure - noot (1997) 227

- Voorz. Kh. Brussel, zetelend zoals in kort ged.,
4 november 1996 - 1. art. 190ter Venn.W. - gedwongen
overdracht - tegenstem ter algemene vergadering -
geen gegronde reden - 2. art. 190ter Venn.W. - gedwon-
gen overdracht - vordering tot aanstelling van een
gerechtelijk bestuurder - geen gegronde reden - noot

(1997) 231

GEZINSWONING

- Rb. Mechelen, 5 oktober 1992 - 1. verkoop van het
gehele vennootschapsvermogen - ontbinding van rechts-
wege - bevoegdheid bijzondere algemene vergadering
- 2. bescherming gezinswoning ingebracht in vennoot-
schap - toepasselijkheid art. 215, 1 B.W. - noot

(1994) 462

GROEPSRECHT

-  Stefaan VAN CROMBRUGGE, Het Arm’s
length-criterium bij multinationale groepen in het Bel-
gisch fiscaal recht. Over winstverschuivingen en ab-
normale voordelen tussen verbonden vennootschap-
pen (1988) 75

- Brussel, 1 maart 1988 - wettig belang - openbaar bod
- systematische aankoop van aandelen op of buiten
beurs - toegestaan kapitaal - overval - afwending van
bevoegdheid - uitsluiting van voorkeurrecht - ver-
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watering van belang bieder - kapitaalverhoging geheel
onderschreven door dochtervennootschap - noot Koen
GEENS, Het toegestaan kapitaal als afweermechanisme
tegen overvallen : het wettig belang van de ‘bieder’
(Cerus) en het vennootschapsbelang van de ‘doelwit-
vennootschap’ (GMB) (1988) 115

- Kort Ged. Kh. Brussel, 29 februari 1988 - maatschap-
pelijk belang - groepsbelang - taak van de gemeen-
schappelijke bestuurders van moeder- en dochter-
maatschappij - noot Stefaan VAN CROMBRUGGE,
Maatschappelijk belang en groepsbelang - Contractue-
le overname van een aanbeveling van de Bankcommissie

(1988) 224

- H.v.J., 9 december 1987 - artikel 5, 5° Europees
Executieverdrag - begrip filiaal, agentschap of andere
vestiging - vennootschapsgroep - noot Stefaan VAN
CROMBRUGGE, Vereenzelviging van groepsvennoot-
schappen voor processuele doeleinden - Begrip filiaal
in artikel 5 Europees Executieverdrag (1988) 349

- Stefaan VAN CROMBRUGGE, De winstbepaling van
Belgische en vaste inrichtingen in het internationaal
fiscaal recht  (1988) 397

- Alain VANDERELST en Frank WIJCKMANS, De
toepasselijkheid anno 1985 van artikel 85 van het EEG-
verdrag op concentraties van ondernemingen : nil novi
sub sole ? (1989) 7

- Bernard PEETERS, Het O.E.S.O.-rapport inzake thin
capitalisation en het Belgisch fiscaal recht (1989) 103

- Antwerpen, 9 mei 1989 - opeenvolgende kapitaal-
verhogingen in een vennootschapsgroep - simulatie -
noot Stefaan VAN CROMBRUGGE, Simulatie van
kapitaalverhogingen in het kader van het primair
dividend (1989) 544

- Koen BYTTEBIER, Binationale, horizontale groeps-
vorming : een zinvol alternatief voor de Europese
Vennootschap ? (1994) 119

- Alain FRANÇOIS, Het wankele evenwicht tussen
vennootschaps- en groepsbelang. Enkele beschouwin-
gen naar geldend en komend recht betreffende het
wankele evenwicht tussen het vennootschaps- en het
groepsbelang en betreffende het misbruik van
vennootschapsgoederen als mogelijke sanctie bij
onevenwicht (1994) 221

- Brussel, 15 september 1992 - l. ontvankelijkheid van
de vordering van de curator ingesteld voor rekening
van de massa - geen invloed van een door één van de
schuldeisers begane fout -  2. vennootschapsgroep -
toelaatbaarheid van wederzijdse steun in het belang
van de groep - aanwending door de dominerende
vennootschap, uitsluitend in haar eigen belang, van
haar invloed in een dochtervennootschap - niet-aan-
vaardbaar - 3. fout van de bank bij het aanvaarden van
een borgstelling in het kader van een aan de moeder-
vennootschap toegestaan investeringskrediet - krediet
verleend om de aankoop van effecten van de dochter-

vennootschap te financieren - aanvaarde borgstelling
op haar beurt gewaarborgd door activa van de dochter-
vennootschap - 4.a. geen fout vanwege huisbank van
de dochtervennootschap bij borgstelling voor een aan
de moedervennootschap toegestaan krediet - geen
kennis van de oorzaak van het krediet - 4.b. geen
schade voor dochtervennootschap of haar aandeel-
houders ten gevolge van borgstelling door huisbank -
noot Alain FRANÇOIS, Aspecten van aansprakelijkheid
van de bankier-kredietverlener in het Wiskeman-arrest

(1994) 275

- Frank HELLEMANS en Robbie TAS, Inkoop van
eigen aandelen en wederzijdse deelnemingen in groeps-
verband : de Belgische regeling getoetst aan de Tweede
Richtlijn. Een kritisch-opbouwende blik op het ‘Wets-
voorstel 1005’ (1994) 539

GROEPSREORGANISATIE

Zie : Europees recht

HANDEL MET VOORKENNIS

- Gent, 30 april 1997 - aankoop van aandelen op
verdacht tijdstip - familiale banden tussen koper en
bestuurder - gebrek aan andere feiten die misbruik van
voorkennis doen vermoeden - geen voldoende bewijs
van misbruik van voorkennis (1997) 336

- Arrondissementsrechtbank Amsterdam, 3 ja-
nuari 1997 - handel met voorkennis - bewijs

(1997) 338

Zie ook : misbruik van voorwetenschap

HANDELSPRAKTIJKEN

- Brussel, 22 februari 1990 - 1.-2. verbod gebruik van
merk - bevoegdheden stakingsrechter - 3. vordering
wegens namaking - stakingsrechter niet bevoegd - 4.
conflict internationaal gedeponeerd merk en handels-
en vennootschapsnaam - 5. stakingsvordering tot ver-
bod van het gebruik van een handelsnaam - eerder
gebruik - 6. vordering tot verbod van gebruik van merk
door derde aan wie eerder stakingsvonnis reeds was
gemeen verklaard - gezag van gewijsde - noot

(1991) 298

- Brussel, 16 januari 1990 - 1. vordering tot wijziging
van handelsnaam - handelspubliciteit - 2. vordering tot
wijziging van vennootschapsnaam - beoordeling in
abstracto - gebruik familienaam in naam B.V.B.A. - 3.
geen met eerlijke handelspraktijken strijdige daad -
noot (1991) 304

- Antwerpen, 19 mei 1992 - 1. stakingsvordering -
daden in strijd met de eerlijke handelsgebruiken (vroe-
ger art. 54 W.H.P.) - verwarring tussen vennootschaps-
en handelsnaam met inbegrip van verwarringstichtende
publiciteit (vroeger art. 20.3 W.H.P.) - 2. geen verwarring
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tussen “KREA” en “KREA KEUKEN” - beoordeling in
concreto zowel voor vennootschaps- als handelsnaam -
3. vordering in tussenkomst en vrijwaring tegen de in-
strumenterende notaris - ongegrond daar er geen ver-
warring werd vastgesteld - noot Hans VAN GOMPEL,
Inzake de wettelijk opgelegde Krea-tiviteit van de keuze
van de benaming van een bedrijfsinrichting : mogelijke
implicaties voor de instrumenterende notaris (1993) 80

HUUR

- Vred. Brasschaat, 15 mei 1991 : 1. vordering tot
nietigverklaring huurovereenkomst wegens bedrog - 2.
vestiging vennootschap van verhuurders in verhuurd
pand - ontbinding huurovereenkomst wegens gebrek
rustig genot - 3. vordering in vrijwaring van vennoot-
schap tegen zaakvoerders - bevoegdheid vrederechter -
vereiste van bewijs van fout - 4. vordering tot schadever-
goeding vanwege vennoten tegen zaakvoerders - be-
voegdheid vrederechter - 5. tegenstrijdigheid van belan-
gen - begrip - gevolgen - 6. verhaalbaarheid kosten
vennoten gedaan om vertegenwoordiging in rechte van
vennootschap te verzekeren - noot Hans VAN GOMPEL,
Over zaakvoerders-verhuurders en aandeelhouders van
een vennootschap-huurder : een ‘ogenschijnlijk’ huur-
probleem met (gegronde) vennootschapsrechtelijke
implicaties (1991) 436

HYPOTHECAIR KREDIET

- Wouter DEVROE,  Standpunt :  De  onverenigbaarheid
van  de  nieuwe  Belgische  Wet op  het  hypothecair
krediet  met  het  E.G.-recht inzake vrije vestiging en
dienstverlening (1993) 3

- Eric BODSON en Wouter DEVROE, Standpunt :
Tweespraak : Internationaal privaatrechtelijke aspec-
ten van de nieuwe Belgische Wet op het hypothecair
krediet (1993) 320

IMMOBILIËNVENNOOTSCHAP

- Nicolas HOLLANDERS de OUDERAEN, Standpunt :
Overdracht van immobiliënvennootschappen en
registratierechten (1990) 431

INBRENG

- Antwerpen, 9 februari 1988 - 1. inbreng - vrijheid van
overeenkomst - overdreven inbrengwaarde - vrije prijs-
vorming - simulatie - 2. afschrijfbaarheid - goederen
geboekt als algemene kosten - 3. overdreven inbreng-
waarde - criteria - 4. goodwill - feitelijke beoordeling -
5. inbrengwaarde onroerende goederen - schatting
verkooprechten door ontvanger registratierechten - fei-
telijk vermoeden - noot Stefaan VAN CROMBRUGGE,
Inbrengwaarde (1988) 204

- Brussel, 30 september 1988 - inbreng van takken van
werkzaamheid - vrijstelling stopzettingsmeerwaarden -
noot Stefaan VAN CROMBRUGGE, Inbreng van takken
van werkzaamheid of van de algemeenheid van goe-
deren (1989) 46

- Cass., 4 januari 1991 - inbreng - simulatie - realiteits-
beginsel - noot Myriam GHYSELEN, Simulatie in fiscaal
recht - Inbreng in vennootschap (1991) 167

- Cass., 18 juni 1992 - N.V. - inbreng - onwettige staats-
steun - nietigheid - terugvorderbaarheid - noot Hans
GILLIAMS, Terugvordering van onrechtmatige overheids-
steun naar Belgisch recht (1993) 234

- Kh. Nijvel, 16 april 1992 - 1. N.V. - overdracht van
aandelen - art. 46 Venn.W. - toepassingsgebied - 2. N.V.
- beding van leeuwenaandeel - van openbare orde -
inbreng door een holdingmaatschappij - draagwijdte

(1993) 253

Zie ook : maatschappelijk kapitaal

INBRENG BEDRIJFSTAK

- Frans BOUCKAERT, Kan een bedrijfstak door een
buitenlandse vennootschap in een Belgische vennoot-
schap worden ingebracht of aan een Belgische ven-
nootschap worden verkocht volgens de bepalingen
van art. 174/54 e.v. Venn.W. ? (1997) 298

INBRENGWAARDE

Zie : vennootschapsbelasting

INFORMATIERECHT

- Kort Ged. Kh. Brussel, 25 maart 1993 - 1. openbaar
bod - eenzijdig verzoekschrift - hoogdringendheid en
absolute noodzakelijkheid - snelle instaatstelling van
het derdenverzet - 2. openbaar bod - informatierecht
van de aandeelhouders - gelijkheid van de aandeelhou-
ders - globale strategie - 3. inzage in een nog niet door
de Commissie voor Bank- en Financiewezen goedge-
keurde prospectus - art. 17 van het K.B. van 8 november
1989 op de openbare overnameaanbiedingen en de
wijzigingen in de controle op de vennootschappen -
noot Frank HELLEMANS (1993) 330

INFORMATIEVERSTREKKING

- Siebrecht PLATEAU en Gustaaf VAN HERCK,
Evaluatie van het K.B. van 6 maart 1990 (1994) 128



59trv 1998

INKOOP VAN EIGEN AANDELEN

- Frank HELLEMANS, Robbie TAS en Marieke
WYCKAERT, De K.B.’s van 4 maart 1997 tot uitvoering
van de Wet van 13 april 1995 : een overzicht

(1997) 134

INSCHRIJVING IN HANDELSREGISTER

Zie : vennootschapscontract

INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT

- Kh. Brussel, 13 mei 1996 - overeenkomst tot over-
dracht van Keniaanse aandelen - toepasselijk recht
ingevolge rechtskeuze - art. 1855 B.W. en (oud) art. 46
Venn.W. - onderworpenheid aan het risico van de helft
van de inbreng - noot (1997) 177

- Frans BOUCKAERT, Kan een bedrijfstak door een
buitenlandse vennootschap in een Belgische vennoot-
schap worden ingebracht of aan een Belgische ven-
nootschap worden verkocht volgens de bepalingen
van art. 174/54 e.v. Venn.W. ? (1997) 298

- Brussel, 12 juni 1996 - 1. Wet van 24 juli 1921 -
toepassingsgebied - 2.a. Wet van 24 juli 1921 - (oud) art.
24 - betekenis - b. Wet van 24 juli 1921 - Nederlandse
aandelen - lex societatis - 3. bezit - niet-deugdelijk -
vordering omtrent het eigendomsrecht - ongegrond -
noot Paul VANDEPITTE, Ongewilde buitenbezitstelling
van titels aan toonder : proeve tot begripsomschrijving
- enkele vraagstukken van internationaal privaatrecht

(1997) 409

- Cass., 6 december 1996 - 1. rechtspersoonlijkheid -
inhoud - recht van de rechtspersoon - 2. ondernemingen
als onderdeel van publiekrechtelijke overheid - gevolg
- 3. uitvoerend beslag onder derden - principe - enkel ten
laste van de schuldenaar - vermogensrechtelijke banden
van derde met schuldenaar - gevolg - noot (1997) 489

INTERNATIONALE VERENIGING

- Piet DEJONGHE en Olivier VAN HERSTRAETEN,
De internationale vereniging, onbekend maar niet
onbemind (1992) 3

JAARREKENING

- Antwerpen, 8 september 1987 - meerwaarde -
onaantastbaarheidsvoorwaarde - bindende kracht van
de jaarrekening - noot (1988) 157

- Brussel, 31 maart 1987 - bindende kracht van de
jaarrekening - afschrijvingen - noot Stefaan VAN
CROMBRUGGE, De bindende kracht van de jaarreke-
ning (1988) 158

- Corr. Kortrijk, 17 oktober 1990 - 1. vereffenaar -
jaarrekening - geen goedkeuring door algemene verga-
dering vereist - 2. vereffenaar - jaarrekening - neerleg-
ging ter griffie niet strafrechtelijk gesanctioneerd - noot

(1991) 228

- Siebrecht PLATEAU en Gustaaf VAN HERCK,
Evaluatie van het K.B. van 6 maart 1990 (1994) 128

- Rb. Gent, 15 april 1994 - niet-neerlegging van door
algemene vergadering goedgekeurde jaarrekening op
griffie rechtbank van koophandel of bij N.B.B. - gedu-
rende zes achtereenvolgende jaren - collectief misdrijf
- gevolgen inzake verjaring en bestraffing - noot
Marieke WYCKAERT, Het wanbedrijf van niet-neerleg-
ging der jaarrekening (1994) 342

Zie ook : controle (controle op de jaarrekening)

KAPITAAL

- Marieke WYCKAERT, Kan een N.V. of een B.V.B.A.
de schuldvordering tot volstorting van haar aandelen in
pand geven ? (1988) 100

- Cass., 12 februari 1988 - aansprakelijkheid van de
oprichters wegens kennelijk ontoereikend kapitaal -
vordering die rechtstreeks uit het faillissement ontstaat
- bijzonder faillissementsrecht toepasselijk - termijn van
hoger beroep - art. 465 Faill.W. - noot (1988) 106

- Kh. Brussel, 27 januari 1988 – 1. art. 35, 6° en 123, 7°
Venn. W - niet toepasselijk op de Coöp. V. – 2. art. 1382
B.W. - aansprakelijkheid wegens onderkapitalisatie -
voorwaarden - noot Jozef LIEVENS, De aansprakelijk-
heid van de oprichters en bestuurders van een Coöp. V.

(1988) 220

- Johan TYTECA, De winstuitkering in een N.V. of
B.V.B.A. : mag volgens de wet soms kapitaal worden
uitgekeerd ? (1988) 292

- Antwerpen, 24 mei 1984 - N.V. - kapitaalverhoging
- vordering tot volstorting - beschikbare schuldvordering
- actiefpost - vermogensbestanddeel - vatbaar voor in-
pandgeving - geen miskenning van begrip en waarborg-
functie van kapitaal - noot (1988) 374

- Gent, 11 maart 1988 - B.V.B.A. - 1. lening in
rekening-courant door vennoot-zaakvoerder aan ven-
nootschap - geen bewijs van onderkapitalisatie - 2.
toestaan van substantiële lening door vennoot-zaak-
voerder aan zijn vennootschap - geen bewijs van
duurzame vervanging van kennelijk ontoereikend ka-
pitaal - 3. tegoed in rekening-courant - geen omzetting
in kapitaalschuld door later ontstaan kapitaaltekort -
noot L.L. (1988) 456

- Kh. Brussel, 20 mei 1988 – 1. eigen vermogen – 2.
achterstelling van voorschotten - noot Stefaan VAN
CROMBRUGGE, Uitgiftepremies - Achtergestelde le-
ningen of voorschotten (1988) 460
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- Johan TYTECA, De bescherming van het maatschap-
pelijk vermogen in een coöperatieve vennootschap :
art. 77bis van de Vennootschappenwet doorgelicht

(1989) 83

- Bernard PEETERS, Het O.E.S.O.-rapport inzake thin
capitalisation en het Belgisch fiscaal recht (1989) 103

- Kh. Brussel, 22 juni 1992 - 1. recht op openbaar
omruilingsbod vervat in beding ten behoeve van
derden - a. identificatie van derden - b. opgenomen in
aandeelhoudersovereenkomst met vertrouwelijk ka-
rakter - c. geldigheidsvoorwaarden - 2. recht op open-
baar omruilingsbod - schijn van recht - nietigheid
wegens schending art. 46 Venn.W. en art. 77bis Venn.W.
- 3. exceptio obscuri libelli (art. 702 Ger.W.) - toepassings-
voorwaarden - gedeeltelijke nietigheid van exploot van
dagvaarding - 4. misbruik van meerderheid - voorwaar-
den - a. herstructurering - economisch verantwoorde
beslissing - b. verkoop van activa - geen speculatie in
hoofde van meerderheid - 5. misbruik van meerderheid
- kapitaalvermindering ter aanzuivering van verliezen
- recht om aandeelhouder te blijven - gelijke behande-
ling - beslissing verantwoord in belang van vennoot-
schap - noot (1993) 86

- Hilde LAGA, De coöperatieve vennootschap en de
Wetten van 20 juli 1991 en 29 juni 1993. Overgangs-
recht, kapitaalvermindering, kapitaalverhoging door
incorporatie van reserves en alarmbelprocedure

(1993) 498

- Gent, 5 oktober 1994 - B.V.B.A. - kennelijk ontoerei-
kend kapitaal - 1. geen vorderingsrecht van de indivi-
duele schuldeiser - 2. tijdstip van beoordeling - 3.
onderscheid tussen oprichtersaansprakelijkheid en
aansprakelijkheid voor het effectief gevoerde beleid -
noot Marieke WYCKAERT, De beoordeling van het
kennelijk ontoereikend karakter van het aanvangs-
kapitaal : zin en onzin van het financieel plan

(1995) 197

- Brussel, 7 juni 1995 - N.V. - kapitaal - faillissement -
bijstorting - bewijs - noot (1995) 595

- Brussel, 20 december 1995 - 1. hoger beroep -
incidenteel beroep - ingesteld door partij die geen
geïntimeerde is - toelaatbaarheid als hoofdberoep inge-
steld bij conclusie - 2. N.V. - toegestaan kapitaal -
kapitaalverhoging met uitsluiting van het voorkeurrecht
- vordering in kort geding tot schorsing van stemrecht
verbonden aan nieuwe aandelen en vervreemdings-
verbod - a. belang van een aandeelhouder - b. hoog-
dringendheid - 3. N.V. - toegestaan kapitaal - formeel
regelmatige kapitaalverhoging met uitsluiting van het
voorkeurrecht - a. t.b.v. één bepaalde persoon -
statutaire machtiging - b. bedoeling om meerderheids-
aandeelhouder te minoriseren t.g.v. geschil met
minderheidsaandeelhouder en zo continuïteit van de
vennootschap te verzekeren - kan niet worden geacht
de wil van de algemene vergadering te weerspiegelen
- overschrijding van bevoegdheid - c. geen redenen om
tegenvordering in te willigen die zou leiden tot

blokkering binnen vennootschap totdat ten gronde
uitspraak is gedaan - noot (1996) 54

- H.v.J., 12 maart 1996 - 1. Tweede Richtlijn - art. 25 -
principiële bevoegdheid van algemene vergadering -
bank in moeilijkheden - 2. Tweede Richtlijn - art. 29,
lid 3, derde zin - publicatie in dagbladen - geen
schriftelijke inkennisstelling - noot Marieke WYCKAERT,
De bevoegdheid van de algemene vergadering inzake
kapitaalverhoging (1996) 170

- Rb. Hasselt, 18 december 1995 - B.V.B.A. - verhoging
van het wettelijk minimumkapitaal - tijdstip - aansprake-
lijkheid zaakvoerders - noot Frank HELLEMANS, De
aanpassing van het kapitaal van een N.V. aan de nieuwe
minimumvereisten : wie doet wat ? (1996) 190

- Kh. Antwerpen, 9 november 1995 - 1. vordering in
aansprakelijkheid tegen de zaakvoerder van een
gefailleerde B.V.B.A. - bevoegdheid - art. 574, 2°
Ger.W. - 2. B.V.B.A. verhoging van het wettelijk mi-
nimumkapitaal - tijdstip - aansprakelijkheid zaakvoerders
- noot Frank HELLEMANS, De aanpassing van het
kapitaal van een N.V. aan de nieuwe minimumver-
eisten : wie doet wat ? (1996) 190

-  Gent, 17 oktober 1996 - kapitaalverhoging door incor-
poratie van reserves en kapitaalvermindering - simulatie
- noot Claude CHEVALIER, Kapitaalvermindering door
terugbetaling na kapitaalverhoging door opneming van
reserves : geen simulatie (1997) 83

- Kh. Brussel, 31 januari 1997 - 1. raad van bestuur -
statutair meerderheidsquorum - toepassing - 2. arti-
kel 60 Venn.W. - nietigheidsvordering - enkel door
vennootschap - 3. kapitaalopvraging door de raad van
bestuur - belang van de vennootschap - afwending van
bevoegdheid - noot (1997) 159

- Kh. Brugge (afdeling Oostende), 10 oktober 1996
- 1. coöperatieve vennootschap - ontstentenis van
aanpassing van de statuten aan de Wet van 20 juli 1991
- sanctie - 2. coöperatieve vennootschap - ontstentenis
van aanpassing der statuten - aansprakelijkheid van de
zaakvoerders voor niet-tijdige bijeenroeping algemene
vergadering - 3. art. 158bis - art. 103 Venn.W. - kapitaal
gedaald tot minder dan een vijfde - gevolgen voor de
vennoten van een coöperatieve vennootschap - noot
Timothy VERHOEST (1997) 172

- Gent, 26 juni 1997 - kapitaal - volstorting - notariële
akte - uitvoerbare titel - noot (1997) 400

- Gent, 9 mei 1997 - 1. C.V.B.A. - overgangsrecht - Wet
20 juli 1991 - verplichting tot aanpassing minimum-
kapitaal - gevolgen bij nalaten - 2. C.V.B.A. - overgangs-
recht - Wet 20 juli 1991 - aanpassing statuten - verplich-
ting algemene vergadering - aansprakelijkheid venno-
ten (art. 147ter Venn.W.) - noot Timothy VERHOEST,
Oprichtersaansprakelijkheid op basis van een wette-
lijke bepaling die nog niet van kracht was op het
moment van de oprichting ? (1997) 403
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- Gent, 20 september 1996 - B.V.B.A. - volstorting van
de aandelen - bewijs - noot (1997) 581

KAPITAALVERHOGING

- Cass., 25 september 1987 - inkomstenbelasting -
inschrijving op kapitaalverhoging van verlieslatende
werkgever als voorwaarde voor behoud dienstbetrek-
king - aftrekbare bedrijfsuitgave - noot Marieke
WYCKAERT, De gedwongen participatie van de werk-
nemer in de vennootschap-werkgever (1988) 51

- Brussel, 1 maart 1988 - 1. wettig belang - openbaar bod
- systematische aankoop van aandelen op of buiten
beurs - toegestaan kapitaal - overval - afwending van
bevoegdheid - uitsluiting van voorkeurrecht - verwatering
van belang bieder - kapitaalverhoging geheel onder-
schreven door dochtervennootschap - 2. kapitaalver-
hoging - toegestaan kapitaal - onregelmatigheden -
gevolg - noten Koen GEENS, Het toegestaan kapitaal als
afweermechanisme tegen overvallen : het wettig belang
van de bieder (Cerus) en het vennootschapsbelang van
de ‘doelwitvennootschap’ (GMB) - Marieke WYCKAERT,
De formaliteiten en de voorwaarden van een kapitaal-
verhoging buiten voorkeurrecht in het kader van het
toegestaan kapitaal (1988) 115

- Cass., 9 november 1987 - N.V. - kapitaalverhoging -
bedrog vanwege de bestuurdersvordering tot nietig-
verklaring tegen de N.V. - noot Marieke WYCKAERT,
Bedrog van de raad van bestuur bij kapitaalverhoging

(1988) 355

- Antwerpen, 6 maart 1989 - kapitaalverhoging - a.
inbreng van een schuldvordering - inbreng in natura -
geen voorkeurrecht - b. inschrijving in natura en in
speciën - uitsplitsing - c. vaste opname door belangrijk-
ste aandeelhouders - verbintenis om aandelen waarop
de leden van het syndicaat zelf niet hebben ingeschre-
ven krachtens hun voorkeurrecht, aan dezelfde prijs
aan te bieden aan de overige aandeelhouders in
verhouding tot hun aandelenbezit - afdoende maatre-
gelen ter verzekering van de uitoefening van het
voorkeurrecht van alle aandeelhouders - d. waarde van
alle nieuwe aandelen gelijk aan de waarde van de oude
aandelen zoals geschat in verslag bedrijfsrevisoren -
beurswaarde irrelevant - e. in die omstandigheden
geen bewijs dat kapitaalverhoging werd gepland met
inzicht minderheidsaandeelhouders te benadelen t.o.v.
andere aandeelhouder eerder dan in belang van ven-
nootschap - geen bewijs van misbruik van meerderheid
door voorbehouden aankoop van aandelen tegen
substantieel lagere waarde dan beurskoers - geen
bewijs van schending van art. 33bis en 34bis Venn.W.
- noot (1989) 430

- Antwerpen, 9 mei 1989 - opeenvolgende kapitaal-
verhogingen in een vennootschapsgroep - simulatie -
noot Stefaan VAN CROMBRUGGE, Simulatie van kapitaal-
verhogingen in het kader van het primair dividend

(1989) 544

Zie ook : maatschappelijk kapitaal

KAPITAALVERMINDERING

- Cass., 22 mei 1987 - naamloze vennootschap - kapitaal-
vermindering - terugbetaling aan de aandeelhouders -
wettelijke termijn van zes maanden voor de schuldeisers
van de vennootschap om op te komen tegen de ka-
pitaalvermindering - schuldvordering onder opschor-
tende voorwaarde voor de aandeelhouders (oud art. 72)
- noot Koen GEENS, Het fiscaal statuut van een kapitaal-
verhoging onmiddellijk gevolgd door een kapitaal-
vermindering (1988) 54

- Kort Ged. Kh. Brussel, 14 november 1988 - 1.
rechtsvordering - geen verbintenissen onder opschor-
tende voorwaarde - 2. art. 72bis par. 1 Venn.W. -
kapitaalvermindering door gedeeltelijke vrijstelling van
de stortingsplicht - stellen van een zekerheid - doel van
de bepaling - niet toepasselijk op rechtsvorderingen -
keuzemogelijkheid voor de vennootschap om de schuld-
vordering af te weren door betaling ervan - essentieel
voor de toepassing van dit artikel - noot Johan TYTECA,
Kapitaalvermindering door gedeeltelijke vrijstelling van
stortingsplicht en het stellen van zekerheden

(1989) 140

- Bergen, 23 maart 1989 - kapitaalvermindering -
oproeping tot algemene vergadering - agendapunten -
vernietiging titels niet impliciet begrepen in kapitaal-
vermindering tot nul (1989) 343

Zie ook : maatschappelijk kapitaal

KORT GEDING

- Kort Ged. Kh. Oudenaarde, 29 oktober 1987 - V.O.F.
voor onbepaalde tijd aangegaan - ontbinding door
eenzijdige wilsverklaring van een vennoot - uitspraak bij
voorraad in kort geding - noot J.R., De ontbinding door
eenzijdige opzegging van een V.O.F. (1988) 68

- Brussel, 1 maart 1988 - volstrekte noodzakelijkheid
- spoedeisendheid - kort geding - noot Stefaan RAES,
Volstrekte noodzakelijkheid, verzet, hoger beroep en
kort geding (1988) 115

- Kort Ged. Kh. Brussel, 6 november 1987 – 1. kort
geding - onderzoek bij voorraad van de rechten van
partijen – 2. kort geding - spoedeisend karakter – 3. kort
geding - beschikking bij voorraad (1988) 314

- Stefaan RAES, Het kort geding in vennootschaps-
zaken (1988) 327

- Kort Ged. Kh. Brussel, 21 juni 1988 - 1. kort geding
- uitspraak bij voorraad indien eiser beschikt over een
fumus boni iuris - begrip (1988) 456

- Kort Ged. Kh. Kortrijk, 25 augustus 1987 - vordering
in kort geding tot nietigverklaring besluit algemene
vergadering - enkel indien wordt aangetoond dat
besluit onherstelbare schade veroorzaakt (1989) 76
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- Kort Ged. Kh. Brussel, 18 oktober 1988 - 1. kort
geding - voorwaarden - spoedeisendheid - beschikking
bij voorraad - bewarende maatregelen - onderzoek van
de rechten van partijen - 2. betwisting omtrent de
draagwijdte van de inbreng van merken bij de oprich-
ting - beoordeling in kort geding - voorlopige maatre-
gelen - 3. beslissingen van de raad van bestuur die
invloed kunnen hebben op de positie van partijen -
voorlopige maatregelen - opschorting - aanstelling van
een gerechtelijk bestuurder ad hoc - bevoegdheden -
4. betwisting omtrent eigendomsrecht van in aandelen
converteerbare obligaties - geen wederafstand te vre-
zen - geen noot tot aanstelling van een sekwester -
noten K.G., Enige bijzondere aspecten van de beschik-
king en B.V.B., Over de aanstelling van een bestuurder
ad hoc (1989) 145

- Kort Ged. Kh. Brussel, 4 oktober 1988 - kort geding
- afweging van belangen door de rechter - weigering tot
uitvoering van een reportverrichting niet ter beoorde-
ling van de rechter in kort geding (1989) 227

- Bergen, 23 maart 1989 - 1. algemene vergadering -
bevoegdheid van de rechtbank - geen indeplaatsstelling
van beoordeling door aandeelhouders - geen bevoegd-
heid om voorafgaandelijk op te leggen in een bepaalde
zin te stemmen - enkel sanctionering mogelijk van een
met misbruik uitgebrachte stem - rechter in kort geding
evenmin bevoegd – 2. kapitaalvermindering - oproe-
ping tot algemene vergadering - agendapunten - vernie-
tiging titels niet impliciet begrepen in kapitaal-
vermindering tot nul - noot Luc NEEFS en Dominique
BLOMMAERT, Bevoegdheid van de rechter in kort ge-
ding bij misbruik van minderheidspositie (1989) 343

- Antwerpen, 6 maart 1989 - kort geding - a. inleiding
van de vordering - tijdigheid - b. onderzoek van de
rechten van partijen ten gronde - noot (1989) 430

- Kort Ged. Rb. Kortrijk, 17 november 1988 - kort
geding - spoedeisendheid - beslissing bij voorraad

(1989) 453

- Kort Ged. Kh. Brussel, 22 juni 1989 - 1. kort geding
- spoedeisendheid - formulering van de vordering - 2.
C.V. - uitsluitingsmaatregelen - niet-naleving van de
statutaire voorschriften - 3. maatregelen in kort geding
- niet mogelijk in het voordeel van passieve mede-
vennoten of in zoverre daardoor mogelijks niet-betwiste
rechtshandelingen worden geraakt - gemis aan hoeda-
nigheid en belang - 4. aanstelling voorlopig bewind-
voerder - voorwaarden (1990) 387

- Kort Ged. Kh. Brussel, 26 oktober 1989 - 1. kort
geding - aanvechting door de uitgesloten vennoot van
een C.V. van het p.v. van uitsluiting - voorwerp van de
vordering - belang en hoedanigheid - 2. prima facie
misbruik van minderheidspositie - begrip - noot

(1990) 389

- Kort Ged. Kh. Brussel, 7 maart 1989 - C.V. - 1.
algemene vergadering - vraagrecht der aandeelhou-
ders - bestuurder - aandeelhouder zelf niet aanwezig -
geen klaagrecht - opschorting van de besluitvorming -

voorwaarden - 2. aanstelling van een voorlopig be-
windvoerder - voorwaarden - controle op de jaarreke-
ning - behoort aan iedere aandeelhouder - onnodig en
onwenselijk er een derde mee te belasten - bevoegd-
heid behorende aan aandeelhouder-naakte eigenaar of
aandeelhouder-vruchtgebruiker - vraag voor rechter
ten gronde - noot (1990) 567

- Kort Ged. Kh. Brussel, 20 december 1988 - 1. kort
geding - hoogdringendheid - voorwaarden - 2. on-
derzoeks- en controlebevoegdheid individuele aandeel-
houder - strekt zich niet uit tot opvraging van regelmatig
goedgekeurde en neergelegde jaarrekeningen - strekt
zich evenmin uit over het verleden - aanstelling deskun-
dige ter controle van voorbije en lopende jaarrekeningen
- geen hoogdringendheid - vordering aandeelhouder
ingesteld met onvergeeflijke lichtzinnigheid en in het
kader van familiale moeilijkheden - tegenvordering van
B.V.B.A. wegens tergend en roekeloos geding - gegrond
- noot Paul VANDEPITTE en Jean-Marc GOLLIER, De
individuele controlebevoegdheid van de vennoot in
kleine en middelgrote vennootschappen : enkele be-
schouwingen (1990) 571

Zie ook : gerechtelijk recht

KRUISPARTICIPATIE

- Frank HELLEMANS en Robbie TAS, Kruisparti-
cipaties tussen onafhankelijke vennootschappen : de
“Reparatiewet” gerepareerd (1996) 445

LASTGEVING

- Gent, 28 april 1995 - 1. lastgeving - indeplaatsstelling
door opslorping van de lasthebber - 2. sluiting van de
vereffening van een handelsvennootschap - einde van
de lastgeving - noot Robbie TAS (1995) 597

LASTHEBBER AD HOC

- Kort Ged. Kh. Antwerpen, 20 juni 1990 - 1.
hoogdringendheid - begrip - 2. belangenconflict -
begrip - 3. aanstelling lasthebber ad hoc - noot

(1991) 434

LEEUWENAANDEEL

- Kh. Nijvel, 16 april 1992 - 1. N.V. - overdracht van
aandelen - art. 46 Venn.W. - toepassingsgebied - 2. N.V.
- beding van leeuwenaandeel - van openbare orde -
inbreng door een holdingmaatschappij - draagwijdte

(1993) 253

- Scheidsrechterlijke uitspraak, 24 februari 1992 -
art. 1855 B.W. - van openbare orde - draagwijdte -
absolute nietigheid - draagwijdte (1993) 259



63trv 1998

LEVENSVERZEKERINGSPREMIES

Zie : vennootschapsbelasting

LIJFRENTE

Zie : fiscaal recht

LOON

- Herman VAN HOOGENBEMT, Winstbewijzen voor
werknemers en sociale zekerheid (1991) 449

- Arbh. Antwerpen, 26 november 1993 - 1. dividen-
den van aan werknemers toegekende winstbewijzen -
geen loon - 2. geen omzeiling van de socialezekerheids-
wetgeving - 3. geen socialezekerheidsbijdragen - noot

(1995) 672

- Cass., 11 september 1995 - dividenden van aan
werknemers toegekende winstbewijzen - loon - noot
Jan DE WAELE en Dominique DE MAREZ, Het Agfa-
Gevaert-feuilleton : een nieuwe aflevering

(1995) 678

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

- Brussel, 16 maart 1989 - N.V. - oprichtersaanspra-
kelijkheid wegens kennelijk ontoereikend kapitaal -
exclusief vorderingsrecht van de curator (1990) 448

- Kh. Brussel, 23 april 1990 - 1. gerechtelijk akkoord -
procedure - vrijwillige tussenkomst - vanwege schuld-
eiser - vanwege aandeelhouder - geoorloofdheid - 2.
gerechtelijk akkoord - rol en positie van de deskundige
(art. 12 R.B. 25-09-1946) - 3. gerechtelijk akkoord -
voorwaarden - ongelukkige schuldenaar te goeder
trouw - begrip - noot Marieke WYCKAERT, Het gerech-
telijk concordaat van een vennootschap opgericht met
een ontoereikend kapitaal (1990) 449

- Cass., 4 januari 1991 - inbreng - simulatie - realiteits-
beginsel - noot Myriam GHYSELEN, Simulatie in fiscaal
recht - Inbreng in vennootschap (1991) 167

- Kort Ged. Kh. Leuven, 11 mei 1989 - toegestaan
kapitaal - doel van kapitaalverhoging - aangewende
middelen - schorsingsbevoegdheid van de rechter in
kort geding - noot Marieke WYCKAERT, Toetsing van
de aangewende middelen aan het doel van een kapitaal-
verhoging (1991) 317

- H.v.J., 30 mei 1991 - 1. Tweede Richtlijn - art. 25, 1°
- directe werking - 2. Tweede Richtlijn - art. 25, 1° en
41, 1° - betekenis - noot Jan BOUCKAERT, Het principe
van de bevoegdheid van de algemene vergadering tot
kapitaalverhoging (1991) 409

- Frans BOUCKAERT, Standpunt : Heeft de Wet van
12 juli 1991 op het gebruik van vreemde munten in

openbare en administratieve akten de vennootschappen-
wet gewijzigd ? (1992) 74

- Brussel, 6 november 1991 - 1. art.72bis, § 1 Venn.W.
- kapitaalvermindering - stellen van een zekerheid - niet
toepasselijk op rechtsvorderingen - eisbaarheid van de
vordering is immers vereiste voor het instellen van een
rechtsvordering - 2. art.72bis, 1 Venn.W. - niet toepasse-
lijk op schuldvorderingen onder opschortende voor-
waarde - wel op vorderingen op termijn - 3. rechtsvor-
deringen - geen vordering onder opschortende voor-
waarde - noot Johan TYTECA, Reële kapitaalvermin-
dering : geen zekerheid voor rechtsvorderingen

(1992) 88

- Jan WOUTERS, Standpunt : Is in de coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid een kapi-
taalverhoging met vennootschapsmiddelen mogelijk ?

(1992) 241

- H.v.J., 24 maart 1992 - Tweede Richtlijn - art. 25.1 en
29.1 - betekenis - directe werking - noot Jan WOUTERS,
Kapitaalverhogingen bij ondernemingen in moeilijk-
heden : de Tweede Richtlijn waakt ! (1992) 311

- Antwerpen, 14 april 1992 - B.V.B.A. - faillissement -
volstortingsplicht - bevoegdheid curator - oprichters-
aansprakelijkheid - noot Marieke WYCKAERT, Vol-
stortingsplicht en oprichtersaansprakelijkheid : he-
melsbreed verschillende verplichtingen (1992) 322

- Henri DU FAUX, Opneming van reserves in het
kapitaal van de C.V. - Is in de coöperatieve vennoot-
schap met beperkte aansprakelijkheid een kapitaal-
verhoging met vennootschapsmiddelen mogelijk ?

(1992) 485

- Kh. Brussel, 2 februari 1993 - 1. bevoegdheid curator
- niet beïnvloed door de ingeroepen middelen of door
het tijdstip waarop zij ingeroepen worden - 2.a. kapitaal-
vermindering - termijn van zes maanden na bekend-
making van de beslissing vervat in oud art. 72 Venn.W.
- geen invloed op bescherming krachtens het gemeen
recht - b. kapitaalvermindering - begrip   “nadeel van
de rechten van derden” zoals bedoeld in oud art. 72
Venn.W. - c. kapitaalvermindering in strijd met oud
art. 72 Venn.W. - aard van de sanctie - beslissing tot
heropening der debatten - d. vordering op grond van
oud art. 72 Venn.W. - behoort tot het vermogen van de
vennootschap - 3.a. vordering op grond van art. 448
Faill.W. - komt alle schuldeisers ten goede - b. art. 448
Faill.W. - medeplichtigheid van de bevoordeelde derde
- c. sanctie vervat in art. 448 Faill.W. - niet geschikt in
geval van kapitaalvermindering - noot Eric DE BIE,
Over kapitaalverminderingen, winstuitkeringen en de
bescherming van schuldeisers (1994) 293

- Kort Ged. Kh. Hasselt, 1 maart 1994 - N.V. -
kapitaalverhoging -  toegestaan kapitaal - doelgebonden
bevoegdheid - inbreng in natura - verwatering van aan-
deel minderheidsaandeelhouder tot onder blokkerings-
minderheid - mogelijk rechtsmisbruik - opschorting
stemrecht voortvloeiend uit kapitaalverhoging -  noot
Marieke WYCKAERT, Wordt het toegestaan kapitaal ooit
wel eens ‘eigenlijk’ aangewend ? (1994) 358
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- Kort Ged. Kh. Brussel, 2 februari 1994 - 1. beslissing
tot kapitaalvermindering - bescherming van de schuld-
eisers - onderscheid tussen schulden die ontstaan en
vervallen zijn vóór het tijdstip van bekendmaking en
die welke nadien vervallen zijn - toepassing van
art. 72bis, 1 Venn.W. op geëchelonneerde schulden
ontstaan vóór de kapitaalvermindering maar waarvan
de opeisbaarheid in de toekomst ligt - 2. beoordeling
door de rechter van de noodzaak tot het stellen van een
zekerheid - noot Johan TYTECA, Kapitaalvermindering
en de bescherming van de schuldeisers (1994) 466

MAATSCHAPPELIJK VERMOGEN

Zie : kapitaal

MANAGEMENT BUY-OUT

- Pascal FAES, De (leveraged) management buy-out :
een pleidooi voor de aanpassing van de vennootschaps-
wetgeving (1988) 431

MANDATARIS AD HOC

- Brussel, 18 juni 1996 - 1. art. 73, tweede lid en 201,
5° Venn.W. - verplichte bijeenroeping van de algemene
vergadering - termijn voor bijeenroeping - datum van
de algemene vergadering - geen beoordelingsvrijheid
in hoofde van de raad van bestuur - 2. normale werking
van de vennootschapsorganen niet mogelijk - aanstel-
ling van een mandataris ad hoc - noot (1996) 494

MEDEDINGINGSRECHT

- Sylvie DEWULF-VERSTRAETEN, Bedenkingen bij
de toepassing van het concentratietoezicht in België

(1994) 262

MEERHOOFDIGHEID

- Antwerpen, 18 juni 1991 - 1. vrijwillige tussenkomst
- vorm - 2. oprichter - handelen voor rekening van een
derde - verbintenis tot overdracht - stroman - 3. meer-
hoofdigheid van de vennootschap - openbare orde - 4.
algemene vergadering - stroman - geldigheid t.a.v. de
vennootschap - noot (1991) 517

MERK

- Brussel, 22 februari 1990 - 1.-2. verbod gebruik van
merk - bevoegdheden stakingsrechter - 3. vordering
wegens namaking - stakingsrechter niet bevoegd - 4.
conflict internationaal gedeponeerd merk en handels-
en vennootschapsnaam - 5. stakingsvordering tot ver-
bod van het gebruik van een handelsnaam - eerder
gebruik - 6. vordering tot verbod van gebruik van merk

door derde aan wie eerder stakingsvonnis reeds was
gemeen verklaard - gezag van gewijsde - noot

(1991) 298

MILIEURECHT

- Brussel, 8 maart 1995 - 1. Wet van 12 januari 1993
betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming
van het leefmilieu - ontvankelijkheid van stakings-
vordering in hoofde van V.Z.W. - binnen statutair doel
- 2. geen moeilijk te herstellen nadeel - annulatieberoep
bij de Raad van State - 3. handeling in de zin van de Wet
van 12 januari 1993 - 4. interpretatie van leefmilieu -
vereiste van schending wetgeving inzake leefmilieu - 5.
schorsing bouwvergunning ingevolge beroep tegen
milieuvergunning - 6. beoordeling van wettigheid
overheidshandeling wanneer eveneens een annulatie-
beroep werd ingesteld bij de Raad van State - 7. uitzon-
deringsregime art. 79 Stedebouwwet - beperkende
interpretatie - 8. vereiste van kennelijke inbreuk -
beoordeling - 9. staking - herstel in natura - dwangsom
- noot Dirk VAN GERVEN, De milieuvordering ingesteld
door een plaatselijke V.Z.W. (1995) 416

MILIEUVERENIGING

- Joost VERLINDEN, Het vorderingsrecht van milieu-
verenigingen na de Wet van 12 januari 1993(1993) 287

MINDERJARIGEN

- Bernard WAÛTERS, Minderjarigen en vennootschap-
pen (1995) 80

MISBRUIK VAN MEERDERHEIDSPOSITIE

- Antwerpen, 15 december 1987 - B.V.B.A. - vordering
tot gerechtelijke ontbinding - gericht tegen de vennoot-
schap - ook gericht tegen de overige vennoten -
ontvankelijk te hunnen opzichte - handelwijze van
meerderheid der vennoten - bestaan en werking ven-
nootschap niet onmogelijk - loutere nastreving belangen
van de meerderheid met uitsluiting van de enige andere
vennoot - samenwerking en vertrouwen onmogelijk -
grond tot gerechtelijke ontbinding - noot M.W., De
gerechtelijke ontbinding van een B.V.B.A. (1988) 453

- Kort Ged. Kh. Brussel, 18 mei 1990 - voorlopig
bewindvoerder - aanstelling - voorwaarden - misbruik
van meerderheid - taak - nazicht van de boekhouding
- noot (1991) 432

- Kh. Brussel, 22 juni 1992 - 1. recht op openbaar
omruilingsbod vervat in beding ten behoeve van
derden - a. identificatie van derden - b. opgenomen in
aandeelhoudersovereenkomst met vertrouwelijk ka-
rakter - c. geldigheidsvoorwaarden - 2. recht op open-
baar omruilingsbod - schijn van recht - nietigheid
wegens schending art. 46 Venn.W. en art. 77bis Venn.W.
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- 3. exceptio obscuri libelli (art. 702 Ger.W.) - toepassings-
voorwaarden - gedeeltelijke nietigheid van exploot van
dagvaarding - 4. misbruik van meerderheid - voorwaar-
den - a. herstructurering - economisch verantwoorde
beslissing - b. verkoop van activa - geen speculatie in
hoofde van meerderheid - 5. misbruik van meerderheid
- kapitaalvermindering ter aanzuivering van verliezen
- recht om aandeelhouder te blijven - gelijke behande-
ling - beslissing verantwoord in belang van vennoot-
schap - noot (1993) 86

- Kort Ged. Kh. Brussel, 8 november 1993 - 1. vor-
dering op eenzijdig verzoekschrift - verbod tot ver-
vreemding van effecten - absolute noodzakelijkheid -
2.a. vordering in kort geding - hoogdringendheid -
voorlopige maatregel - b. openbaar bod - biedprijs die
lager is dan de intrinsieke waarde van de betrokken
effecten - lage prijs enkel in het voordeel van de bieder
- c. waardevermindering in het uitsluitend voordeel van
de moedervennootschap - slaagkansen van de vorde-
ring tot vaststelling van misbruik van meerderheid - d.
beperking van de geldingsduur van de beschikking -
noot Frank HELLEMANS, Het gelijkheidsbeginsel in
openbare biedingen. Slotbedenkingen bij de openbare
overnameaanbiedingen op COFIBEL en COFIMINES

(1994) 96

- Kort Ged. Kh. Hasselt, 1 maart 1994 - N.V. - ka-
pitaalverhoging - toegestaan kapitaal - doelgebonden
bevoegdheid - inbreng in natura - verwatering van
aandeel minderheidsaandeelhouder tot onder blokke-
ringsminderheid - mogelijk rechtsmisbruik - opschorting
stemrecht voortvloeiend uit kapitaalverhoging - noot
Marieke WYCKAERT, Wordt het toegestaan kapitaal ooit
wel eens ‘eigenlijk’ aangewend ? (1994) 358

MISBRUIK VAN MINDERHEIDSPOSITIE

- Kort Ged. Kh. Brussel, 26 oktober 1989 - 1. kort
geding - aanvechting door de uitgesloten vennoot van
een C.V. van het p.v. van uitsluiting - voorwerp van de
vordering - belang en hoedanigheid - 2. prima facie
misbruik van minderheidspositie - begrip - noot

(1990) 389

MISBRUIK VAN VOORWETENSCHAP

-  Sonja BOELAERT en Peter VERBANCK , Misbruik
van voorwetenschap. Bespreking van de strafbepalin-
gen op het stuk van insider trading in het wetsontwerp
nr. 533 - onderzoek naar de fiscale behandeling van
strafrechtelijk beteugelde handelingen (1988) 237

- Kh. Brussel, 26 oktober 1988 – 1. misbruik van
voorwetenschap - insiders en outsiders – 2. gebruik
statutaire aanvaardingsclausule om verkopers voordeel
van voorwetenschap te gunnen - strijdig met gelijkheid
marktdeelnemers en met markttransparantie - noot
Koen GEENS, Mag de raad van bestuur oneigenlijk ge-

bruik maken van een aanvaardingsclausule om de ver-
koper het voordeel te gunnen van voorwetenschap ?

(1989) 58

Zie ook : handel met voorkennis

MORATOIRE INTERESTEN

- Antwerpen, 27 maart 1990 - moratoire interest -
roerende voorheffing - noot Stefaan VAN CROMBRUGGE,
Moratoire interest versus interest van een verkapte
lening (1990) 446

NAAM

- Gent, 19 januari 1988 - vennootschap onder firma -
naamwijziging - niet-neerlegging ter griffie of op het
handelsregister - tegenwerpelijkheid aan de andere
procespartij vanaf de bekendmaking in het Belgisch
Staatsblad - noot Dirk VAN GERVEN, Wijziging van de
naam van een vennootschap onder firma   (1988) 152

- Brussel, 22 februari 1990 - 1.-2. verbod gebruik van
merk - bevoegdheden stakingsrechter - 3. vordering
wegens namaking - stakingsrechter niet bevoegd - 4.
conflict internationaal gedeponeerd merk en handels-
en vennootschapsnaam - 5. stakingsvordering tot ver-
bod van het gebruik van een handelsnaam - eerder
gebruik - 6. vordering tot verbod van gebruik van merk
door derde aan wie eerder stakingsvonnis reeds was
gemeen verklaard - gezag van gewijsde - noot

(1991) 298

- Brussel, 16 januari 1990 - 1. vordering tot wijziging van
handelsnaam - handelspubliciteit - 2. vordering tot wijzi-
ging van vennootschapsnaam - beoordeling in abstracto
- gebruik familienaam in naam B.V.B.A. - 3. geen met
eerlijke handelspraktijken strijdige daad - noot

(1991) 304

- Brussel, 14 februari 1989 - vordering tot wijziging van
handelsnaam - neologisme - noot (1991) 306

- Kort. Ged. Kh. Brussel, 2 oktober 1990 - 1. overname
handelsfonds - verwarring vennootschapsnamen van
overdragende en overnemende vennootschappen - 2.
tegenvordering in besluiten die niet werden neerge-
legd ter griffie - schending rechten van verdediging -
onontvankelijk - noot Dirk VAN GERVEN, Juridische
bescherming van de naam in het handelsverkeer

(1991) 308

- Kort Ged. Kh. Kortrijk, 16 januari 1992 - ven-
nootschapsnaam - vordering tot staking - 1. betrokken
vennootschap opgericht met medeweten van eisers -
samenwerkingsovereenkomst - 2. management-
vennootschap - draagwijdte van de toelating om de
vennootschapsnaam van eisers te gebruiken - bewijslast
- noot (1992) 185
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- Voorz. Kh. Brussel, zetelend zoals in kort geding,
21 september 1992 - 1. naam van een nooit opgerichte
vennootschap - handelsnaam - 2. inbreuk op art. 161 van
de Wet van 4 december 1990 op de financiële transacties
en de financiële markten - kan worden afgeleid op basis
van vermoedens - 3. inbreuk op art. 15 van de Wet van
10 juni 1964 op het openbaar aantrekken van spaargel-
den - K.B. van 9 januari 1991 op het openbaar karakter
van verrichtingen - openbaar aantrekken van spaargel-
den onwettig daar de betrokkene niet statuut heeft van
gevolmachtigde agent - 4. wijziging statutair doel - niet
voldoende om onwettig beroep op spaarwezen te
verminderen - 5. activiteit van vermogensbeheer en
beleggingsadvies - toepassingsgebied van boek IV van
de Wet op de financiële transacties en de financiële
markten - vergoeding hoeft niet exclusief door cliënt
betaald te worden - 6. bevel tot staking gegrond op art.
220 Wet op de financiële transacties en de financiële
markten - niet alleen mogelijk tegen de vennootschap
maar ook tegen de natuurlijke persoon die voor haar is
opgetreden - 7. bevel tot staking gegrond op voornoemd
art. 220 - dwangsom mogelijk - noot Johan TYTECA, De
vordering tot staking gegrond op art. 220 Wet op de
financiële transacties en de financiële markten

(1993) 41

- Antwerpen, 19 mei 1992 - 1. stakingsvordering -
daden in strijd met de eerlijke handelsgebruiken (vroe-
ger art. 54 W.H.P.) - verwarring tussen vennootschaps-
en handelsnaam met inbegrip van verwarringstichtende
publiciteit (vroeger art. 20.3 W.H.P.) - 2. geen verwar-
ring tussen “KREA” en “KREA KEUKEN” - beoordeling
in concreto zowel voor vennootschaps- als handels-
naam - 3. vordering in tussenkomst en vrijwaring tegen
de instrumenterende notaris - ongegrond daar er geen
verwarring werd vastgesteld - noot Hans VAN GOM-
PEL, Inzake de wettelijk opgelegde Krea-tiviteit van de
keuze van de benaming van een bedrijfsinrichting :
mogelijke implicaties voor de instrumenterende nota-
ris (1993) 80

NATIONALITEIT

- R.v.St., 29 juni 1987, nr. 28.267 - zetelverplaatsing -
invloed op bestaan van de rechtspersoon naar Belgisch
recht - feitelijk karakter - geen beslissing door bevoegd
orgaan - invloed op de nationaliteit van de rechtsper-
soon - noot Koen LENAERTS, Het personeel statuut van
een Belgische vennootschap bij overbrenging van de
werkelijke zetel naar het buitenland (1988) 110

NIETIGHEID

- H.v.J., 13 november 1990 - 1. richtlijn - niet inroepbaar
tegen particulier - belet niet dat nationale rechter
verplicht is tot richtlijnconforme interpretatie van het
nationale recht - 2. doel van eerste E.E.G.-richtlijn -
beperking nietigheidsgronden en terugwerkende kracht
nietigheidsverklaring - gevolg - beperkende interpreta-
tie nietigheidsgronden in art. 11 - doel van de vennoot-
schap - statutair doel - noot Frans BOUCKAERT en Jan
BOUCKAERT, Het Marleasing arrest van het Europees

Hof van Justitie en de nietigheidsgronden van art. 13ter
Venn.W. (1991) 36

- Kh. Namen, 22 februari 1990 - l.a. algemene vergade-
ring - notulen - bewijskracht - b. voorkooprecht -
inroepen te goeder trouw door titularis vergt consistente
houding - 2. omstandigheden waarin voorkooprecht
niet moet nageleefd worden - iemand van dezelfde
groep - contractuele betekenis van term ‘groep’ - 3. niet
naleving statutair voorkooprecht - schadeloosstelling in
specifieke vorm - derde-medeplichtigheid - 4.a. samen-
stelling algemene vergadering - stemming over betwiste
rechten van een aandeelhouder door alle andere aan-
deelhouders - b. nietigheid - onregelmatig karakter van
een algemene vergadering - bewijsrisico - ontvankelijk-
heid - noot Hilde LAGA, Het leerstuk van de derde-me-
deplichtigheid aan andermans contractbreuk toegepast
op de schending van statutaire aanvaardings- en voor-
kooprechtclausules (1991) 234

- Kort Ged. Kh. Leuven, 11 mei 1989 - toegestaan
kapitaal - doel van kapitaalverhoging - aangewende
middelen - schorsingsbevoegdheid van de rechter in
kort geding - noot Marieke WYCKAERT, Toetsing van
de aangewende middelen aan het doel van een kapitaal-
verhoging (1991) 317

- Kh. Hasselt, 28 mei 1990 - B.V.B.A. - 1. werkelijk doel
strijdig met openbare orde - minder dan twee op
geldige wijze verbonden oprichters - nietigheid - 2.
aansprakelijkheid oprichters - noot (1991) 421

- Vred. Brasschaat, 15 mei 1991 : 1. vordering tot
nietigverklaring huurovereenkomst wegens bedrog - 2.
vestiging vennootschap van verhuurders in verhuurd
pand - ontbinding huurovereenkomst wegens gebrek
rustig genot - 3. vordering in vrijwaring van vennoot-
schap tegen zaakvoerders - bevoegdheid vrederechter -
vereiste van bewijs van fout - 4. vordering tot schadever-
goeding vanwege vennoten tegen zaakvoerders - be-
voegdheid vrederechter - 5. tegenstrijdigheid van belan-
gen - begrip - gevolgen - 6. verhaalbaarheid kosten ven-
noten gedaan om vertegenwoordiging in rechte van
vennootschap te verzekeren - noot Hans VAN GOMPEL,
Over zaakvoerders-verhuurders en aandeelhouders van
een vennootschap-huurder : een ‘ogenschijnlijk’ huur-
probleem met (gegronde) vennootschapsrechtelijke
implicaties (1991) 436

- Kh. Tongeren, 19 november 1990 - 1. vrijwillige
tussenkomst - vorm - 2. overdracht van aandelen voor de
oprichting - nietigheid - 3. algemene vergadering gehou-
den na nietige overdracht - noot Nicolas HOLLANDERS
DE OUDERAEN, Artikel 46 Venn.W. en de naamlening

(1991) 520

- Gent, 4 oktober 1995 - 1. nietigverklaring van een
N.V. - voorwaarden - toepassing op patrimonium-
vennootschappen - 2.a. aandelen aan toonder - waarde-
papieren - voorwaarden - b. onlichamelijke roerende
goederen - handgift - voorwaarde - noot Jan BYTTEBIER,
De handgift van vennootschapsaandelen aan toonder

(1996) 122
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- Kh. Brussel, 31 januari 1997 - 1. raad van bestuur -
statutair meerderheidsquorum - toepassing - 2. artikel
60 Venn.W. - nietigheidsvordering - enkel door ven-
nootschap - 3. kapitaalopvraging door de raad van
bestuur - belang van de vennootschap - afwending van
bevoegdheid - noot (1997) 159

- Gent, 25 juni 1997 - 1. sluiting van de vereffening van
een handelsvennootschap - passief voortbestaan gedu-
rende vijf jaar - geen verjaring van reeds lopende
procedures - 2. optreden in rechte na ontbinding -
vertegenwoordiging door vereffenaar - lopende proce-
dures - geen gedinghervatting nodig - 3. voortijdige
sluiting van de vereffening - onbetaalde schuldeisers of
lopende gedingen - nietigverklaring beslissing tot slui-
ting - noot Robbie TAS, De procesrechtelijke gevolgen
van de sluiting van de vereffening van een handels-
vennootschap (1997) 492

- Gent, 22 mei 1997 - 1.a. aandelen op naam - bewijs van
eigendom - wijze van overdracht - inschrijving in
aandelenregister - gevolgen - b. beweerde schenking
van aandelen op naam - vormgebrek - overlijden van de
overdrager - relatieve nietigheid - 2. overnemen van niet-
volgestorte aandelen - volstortingsplicht - overnemen
van oprichtersaandelen - verbintenis tot volstorting van
het volledige maatschappelijk kapitaal - noot Frank
HELLEMANS, Oprichtersaansprakelijkheid is persoons-
en niet aandelengebonden (1997) 500

Zie ook : aandelen – overdracht van aandelen, gerech-
telijk recht, overheidssteun

Zie ook : N.V.

NIEUWE FINANCIËLE INSTRUMENTEN

Zie : financieel recht

NOTULEN

- Kh. Namen, 22 februari 1990 - l.a. algemene vergade-
ring - notulen - bewijskracht - b. Voorkooprecht -
inroepen te goeder trouw door titularis vergt consistente
houding - 2. omstandigheden waarin voorkooprecht
niet moet nageleefd worden - iemand van dezelfde
groep - contractuele betekenis van term ‘groep’ - 3. niet
naleving statutair voorkooprecht - schadeloosstelling in
specifieke vorm - derde-medeplichtigheid - 4.a. samen-
stelling algemene vergadering - stemming over betwiste
rechten van een aandeelhouder door alle andere aan-
deelhouders - b. nietigheid - onregelmatig karakter van
een algemene vergadering - bewijsrisico - ontvankelijk-
heid - noot Hilde LAGA, Het leerstuk van de derde-me-
deplichtigheid aan andermans contractbreuk toegepast
op de schending van statutaire aanvaardings- en voor-
kooprechtclausules (1991) 234

N.V.

- Dirk VAN GERVEN, Kan het ad nutum-karakter van de
opdracht van bestuurder in een N.V. worden afge-
zwakt ? Enkele woorden over het ontslag van bestuur-
ders in een N.V. (1988) 48

- Jean-Pierre BLUMBERG, De uitgifte van naakte
warrants of autonome inschrijvingsrechten op aande-
len in de naamloze vennootschap (1989) 122

- Kh. Brussel, 30 juni 1988 - 1. N.V. als vennoot in C.V.
- vervroegde ontbinding N.V. - van rechtswege verlies
van hoedanigheid in C.V. - 2. rechten en plichten ont-
bonden N.V. in C.V. - vast te stellen bij publicatie ont-
bindingsbesluit in B.S. - noot (1989) 365

- Koen GEENS, Vooronderstelt een aanvaardings-
clausule in een naamloze vennootschap dat de aande-
len op naam zijn ? (1989) 414

- Kh. Brussel, 3 mei 1993 - 1. adviesovereenkomst van
bepaalde duur tussen N.V. en haar gedelegeerd bestuur-
der - vroegtijdige opzegging - vordering van een scha-
devergoeding - geen schending van herroepbaarheid ad
nutum - 2. schadevergoeding is gelijk aan nog verschul-
digde honoraria - 3. kantonnement is een recht -
uitzondering - te bewijzen door schuldeiser - noot Dirk
VAN GERVEN, De herroeping van een gedelegeerd
bestuurder van een N.V. (1994) 108

- Kort Ged. Kh. Brussel, 23 december 1992 - 1. kort
geding - exceptie van opschorting tot uitspraak ten
gronde - uitspraak in kort geding voorlopig en niet
tegenwerpelijk aan bodemrechter - niet toewijsbaar - 2.
N.V. opgericht door GIMB en Gemeentekrediet met als
doel verrichtingen en transacties in de openbare sector
- niet voorzitter rechtbank van koophandel maar voor-
zitter rechtbank eerste aanleg bevoegd m.b.t. vorde-
ring tot stillegging van werken die deze N.V. op grond
van onderhandse gunning aan een aannemer toewees
- noot (1994) 209

- Kort Ged. Kh. Hasselt, 1 maart 1994 - N.V. - kapitaal-
verhoging -  toegestaan kapitaal - doelgebonden be-
voegdheid - inbreng in natura - verwatering van aandeel
minderheidsaandeelhouder tot onder blokkeringsmin-
derheid - mogelijk rechtsmisbruik - opschorting stem-
recht voortvloeiend uit kapitaalverhoging - noot Marieke
WYCKAERT, Wordt het toegestaan kapitaal ooit wel
eens ‘eigenlijk’ aangewend ? (1994) 358

- Kh. Nijvel, 26 juli 1994 - 1. inbreng - wilsgebrek -
bewijslast - bevestiging - 2. N.V. - nietigheidsgronden -
ontbreken van affectio societatis - fictief karakter - 3.
ontbinding om wettige redenen - blijvende slechte
verstandhouding tussen de aandeelhouders - geen ver-
lamming van de werking van de vennootschap - bete-
kenis van de vennootschap voor de betrokkenen - noot

(1994) 530
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OBLIGATIES

- Gent, 23 februari 1988 - obligatielening - noot Stefaan
VAN CROMBRUGGE, Werkelijkheid of simulatie van
een obligatielening (1988) 371

- Kort Ged. Kh. Brussel, 18 oktober 1988 - betwisting
omtrent eigendomsrecht van in aandelen converteerbare
obligaties - geen wederafstand te vrezen - geen nood
tot aanstelling van een sekwester - noot K.G., Enige
bijzondere aspecten van de beschikking (1989) 145

- Kh. Brugge, 3 december 1992 - 1.a. stemovereen-
komsten - evenredige vertegenwoordiging - geldigheid
- voorwaarden - b. statutaire clausule - evenredige
vertegenwoordiging - geldigheid - voorwaarden - c.
evenredige vertegenwoordiging - kan geldig besluiten
buiten statuten worden geregeld - d. stemovereenkomst
- partijen - 2.a. converteerbare obligaties en preferente
aandelen - overdracht - miskenning ‘voorkeurrecht’ -
brengt geen nietigheid van de overdracht met zich als
blijkt dat de betrokken aandeelhouder van zijn rechten
geen gebruik zou hebben gemaakt - b. conversie van
obligaties - termijnen en voet - noot (1993) 30

OMRUILINGSBOD

Zie : aandelen - overdracht van aandelen

OMZETTING

-  Kh. Brussel, 20 mei 1988 – omzetting  (1988) 460

ONDERHOUDSGELD

- Kort Ged. Rb. Kortrijk, 22 mei 1992 - 1. echtgenoten
- afzonderlijke verblijfplaats - 2. onderhoudsgeld - be-
oordelingselementen - 3. provisio ad litem - 4. gerech-
telijk bewaarnemer voor aandelen uit huwelijksge-
meenschap - noot (1993) 552

ONDERNEMING - BEGRIP

- H.v.J., 2 oktober 1991 - verordening tot harmonisatie
van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het
wegvervoer - 1. ondernemingsbegrip - 2 en 3. sanc-
tionering - aard van de te treffen maatregelen - noot Jan
WOUTERS en Peter WYTINCK, Het begrip “onderne-
ming” en de strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechts-
personen in het Europees Gemeenschapsrecht

(1992) 158

ONDERNEMINGSRAAD

- Kort Ged. Kh. Brussel, 31 oktober 1989 - 1. kort
geding - na uitspraak zetelend zoals in kort geding
(art. 15ter Wet 20-9-48) - nieuw gegeven en nieuwe
vordering - rechtsmacht voorzitter niet uitgeput - 2.

bedrijfsrevisor - voorlopige aanstelling - opvolging tus-
sen oude en nieuwe revisor - noot (1991) 103

- Kort Ged. Kh. Brussel, 3 oktober 1989 - bedrijfs-
revisor - aanstelling door voorzitter rechtbank van
koophandel - hoger beroep en niet-uitvoering door
werkgever - vordering op eenzijdig verzoekschrift door
meerderheid van de ondernemingsraad tot voorlopige
aanstelling van de bedrijfsrevisor aangesteld in de
beschikking waartegen beroep - dwangsom - noot

(1991) 105

- Voorz. Kh. Brussel, zetelend zoals in kort geding,
27 september 1989 - bedrijfsrevisor - taak t.o.v. onder-
nemingsraad - noodzaak van aanwezigheid van ver-
trouwen - noot Jean-Philippe BONTE, Bedrijfsrevisor
en ondernemingsraad (1991) 108

ONEERLIJKE CONCURRENTIE

- Kort Ged. Kh. Brussel, 24 maart 1997 - 1. gedwon-
gen overdracht - schorsing van het stemrecht verbon-
den aan de over te dragen aandelen - hangende
procedure niet mogelijk - 2. maatregelen tegen de
oneerlijke concurrentie van een vennoot - niet moge-
lijk in het kader van een uitkoopprocedure - noot

(1997) 227

ONTBINDING - VEREFFENING

- Kh. Oudenaarde, 7 juli 1987 - B.V.B.A. - vordering tot
ontbinding om wettige redenen - uitsluitend in te
stellen door een vennoot - ontoelaatbaarheid van de
vordering van erfgenaam die slechts de blote eigen-
dom van aandelen heeft verkregen - noot    (1988) 67

- Kort Ged. Kh. Oudenaarde, 29 oktober 1987 - V.O.F.
voor onbepaalde tijd aangegaan - ontbinding door
eenzijdige wilsverklaring van een vennoot - uitspraak
bij voorraad in kort geding - noot J.R., De ontbinding
door eenzijdige opzegging van een V.O.F.    (1988) 68

- Gent, 26 januari 1988 - vereniging van alle aandelen in
een hand - liquidatieaanslag - vrijstelling - keuze van de
minst belaste weg - noot Stefaan VAN CROMBRUGGE,
Simulatie bij vrijgestelde liquidatie (1988) 149

- Antwerpen, 22 september 1987 - liquidatieaanslag -
non bis in idem - noot Stefaan VAN CROMBRUGGE, De
liquidatieaanslag en de gewone vennootschapsbelasting

(1988) 298

- Cass., 16 juni 1988 - faillissement of vereffening -
schulden van de massa - voorwaarden - noot Jozef
LIEVENS, Vennootschap in vereffening : boedelschulden
geherdefinieerd (1988) 352

- Antwerpen, 15 december 1987 - B.V.B.A. - vordering
tot gerechtelijke ontbinding - gericht tegen de vennoot-
schap - ook gericht tegen de overige vennoten -
ontvankelijk te hunnen opzichte - handelwijze van
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meerderheid der vennoten - bestaan en werking ven-
nootschap niet onmogelijk - loutere nastreving belangen
van de meerderheid met uitsluiting van de enige andere
vennoot - samenwerking en vertrouwen onmogelijk -
grond tot gerechtelijke ontbinding - noot M.W., De
gerechtelijke ontbinding van een B.V.B.A. (1988) 453

- Arbrb. Kortrijk, 6 september 1988 - 1. inver-
effeningstelling van vennootschap - Rijksdienst voor
Sociale Zekerheid - vordering tegen vennootschap tot
vaststelling van schuldvordering en tot bekomen van
uitvoerbare titel - 2. invereffeningstelling van vennoot-
schap - wettelijke samenloop onder schuldeisers -
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid als algemeen bevoor-
rechte schuldeiser - gelijkheidsbeginsel - schorsing van
loop der intresten van schuldvorderingen - noot Trees
VUYLSTEKE, De schorsing van de loop der interesten
van een algemeen bevoorrechte schuldvordering bij de
vereffening van een vennootschap (1989) 56

- Antwerpen, 10 januari 1989 - liquidatieaanslag -
vereniging van alle aandelen in een hand - belastbare
grondslag - noot Stefaan VAN CROMBRUGGE, Belast-
bare grondslag van de liquidatieaanslag (1989) 203

- Kh. Brussel, 30 juni 1988 - 1. N.V. als vennoot in C.V.
- vervroegde ontbinding N.V. - van rechtswege verlies
van hoedanigheid in C.V. - 2. rechten en plichten ont-
bonden N.V. in C.V. - vast te stellen bij publicatie
ontbindingsbesluit in B.S. - noot (1989) 365

- Kh. Tongeren, 16 november 1989 - 1. B.V.B.A. -
overdracht van aandelen - bewijs - 2. Overdracht van
aandelen onder bezwarende titel tussen echtgenoten -
nietigheid - 3. B.V.B.A. - vordering tot ontbinding -
gronden - noot (1990) 263

- Corr. Kortrijk, 17 oktober 1990 - 1. vereffenaar -
jaarrekening - geen goedkeuring door algemene verga-
dering vereist - 2. vereffenaar - jaarrekening - neerleg-
ging ter griffie niet strafrechtelijk gesanctioneerd - noot

(1991) 228

- Kh. Hasselt, 8 april 1991 - B.V.B.A. - gerechtelijke
ontbinding - gronden - noot (1991) 315

- Rb. Hasselt, 26 juni 1990 - geen openbaarmaking
statuten V.Z.W. - feitelijke vereniging - onderworpen
aan Wet van 27 juni 1921 - ontbinding van rechtswege
- noot Dirk VAN GERVEN, De ontbinding van een
vereniging zonder rechtspersoonlijkheid (1992) 104

- Brussel, 5 december 1991 - 1. sluiting van de ver-
effening - bekendmaking in het Belgisch Staatsblad -
bevoegdheid van de vereffenaars - 2. stedebouwwet -
recht op planschade - geen onderscheid naargelang aard
van de overdracht - recht ontstaat bij rechtshandeling
waardoor minderwaarde duidelijk wordt - 3. splitsing -
geen rechtsopvolging onder algemene titel - geen rech-
ten meer van aandeelhouders op enig actief van de
ontbonden vennootschap - noot Johan TYTECA, Split-
sing : rechtsgevolgen naar huidig en komend recht

(1992) 253

- Bernard TILLEMAN, De gerechtelijke ontbinding :
een laatste redmiddel (1992) 491

- Kh. Hasselt, 29 april 1992 - C.V. - gerechtelijke
ontbinding - voorwaarden - uitputting van alle andere
mogelijke uitwegen (vrijwillige ontbinding, uitsluiting
en intrede nieuwe vennoten) - noot (1992) 553

- Kh. Gent, 5 januari 1989 - 1.a. overdracht van aandelen
in B.V.B.A. aan andere aandeelhouder onder opschor-
tende voorwaarde - komt tot stand van zodra voor-
waarde is vervuld - tegenwerpelijk aan B.V.B.A. die
daarvan in kennis werd gesteld overeenkomstig art. 1690
B.W. - b. vordering - toelaatbaarheid - aandeelhou-
derschap - te beoordelen op dag van gedinginleidende
dagvaarding - 2. gerechtelijke ontbinding - a. enkel
uitspreekbaar op verzoek van vennoot - vordering
zonder voorwerp in hoofde van eisers die bij behande-
ling en uitspraak geen aandeelhouder meer zijn - b. geen
remedie tegen niet-naleving Venn.W. of statuten indien
eisers in het verleden nooit enig initiatief namen om
deze aan te klagen of te vermijden - evenmin indien
conflicten met andere vennoten het voortbestaan van de
B.V.B.A. niet hopeloos compromitteerden, meerderheid
niet voortdurend in strijd met belangen van de B.V.B.A.
handelde, bestuur t.g.v. onenigheid niet onmogelijk is
geworden of minderheid niet voortdurend wordt ver-
drukt, en objectieve belangenafweging niet in redelijk-
heid tot ontbinding doet besluiten - 3. eis tot afgifte van
overgedragen aandelen - enkel mogelijk voor overnemer
- niet voor aandelen op naam - noot (1992) 554

- Brussel, 16 december 1992 - art. 1865, 2˚ B.W. - ont-
binding van rechtswege door uitdoving van voorwerp
- afsluiting van faillissement wegens gebrek aan actief
- noot Bernard TILLEMAN, Het beperkte toepassings-
gebied van artikel 1865, 2˚ B.W. (1993) 15

- Kh. Brussel, 31 juli 1986 - 1. B.V.B.A. - ontbinding -
art. 1871 B.W. - a. wanprestatie van zaakvoerder -
vennoot - nalatigheid eiser - b. systematische blok-
vorming tegen eiser - eenmalige onenigheid - geen
wettige reden in de zin van art. 1871 B.W. - c. concur-
rerende bedrijvigheid ten nadele van de vennootschap
door zaakvoerder - geen bewijs - d. zware fouten begaan
door zaakvoerder - totaal gebrek aan vertrouwen tussen
de vennoten - instandhouding van de vennootschap
onmogelijk - voorstel van uittreding door eiser - geen
reactie - 2. buitengewone algemene vergadering - kapitaal-
verhoging - vordering tot nietigverklaring - niet gegrond
- geldige oproeping - 3. vordering tot betaling van
kredietsaldo van de vennotenrekening - ontvankelijk-
heid - gerechtelijke vaststelling van de schuldvordering
- 4. benoeming van vereffenaar - noot (1993) 99

- Frans BOUCKAERT, Standpunt : Wie is bevoegd om
op te komen voor de rechten van een vennootschap
die vereffend werd ? (1993) 164

- Kh. Turnhout, 8 maart 1993 - 1. B.V.B.A. - vordering
tot nietigverklaring van verkoopovereenkomst - belangen-
conflict - 2. B.V.B.A. - zoekgeraakte affectio societatis -
gerechtelijke ontbinding - aanstelling vereffenaar - noot

(1993) 176
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- Brussel, 29 april 1993 - 1. hoger beroep - nieuwe
vordering - ontvankelijkheid - 2. vereffening - de facto
onvoltooid - geen afbreuk aan formeel gaaf vereffenings-
besluit - 3. vereffende vennootschap - onbetaalde
schuldeisers - geen vordering op vennoten - 4. vereffe-
naar - persoonlijke aansprakelijkheid - vordering onge-
grond indien hij handelde op indicatie van schuldeiser
- 5. vereffende vennootschap - geen partij in het geding
- rechtbank kan niet ingaan op aanspraken t.g.v.
contract tussen gedingpartij en vennootschap - 6.
tergend en roekeloos geding - noot David D’HOOGHE,
De voortijdige sluiting van de vereffening van handels-
vennootschappen (1993) 419

- Thierry TILQUIN, De herroeping van de staat van
vereffening (1993) 443

- Kort Ged. Kh. Brugge, 29 april 1994 - kort geding
sekwester - noot Bernard TILLEMAN, Een vereffenaar
als sekwester (1994) 353

- Rb. Mechelen, 5 oktober 1992 - 1. verkoop van het
gehele vennootschapsvermogen - ontbinding van rechts-
wege - bevoegdheid bijzondere algemene vergadering
- 2. bescherming gezinswoning ingebracht in vennoot-
schap - toepasselijkheid art. 215, 1 B.W. - noot

(1994) 462

- Kh. Nijvel, 26 juli 1994 - 1. inbreng - wilsgebrek -
bewijslast - bevestiging - 2. N.V. - nietigheidsgronden
- ontbreken van affectio societatis - fictief karakter - 3.
ontbinding om wettige redenen - blijvende slechte
verstandhouding tussen de aandeelhouders - geen
verlamming van de werking van de vennootschap -
betekenis van de vennootschap voor de betrokkenen
- noot (1994) 530

- Cass., 17 juni 1994 - 1. art. 178 Venn.W. - vennoot-
schap in vereffening - hoedanigheid van handelaar tot
aan de sluiting van de vereffening - 2. vennootschap in
vereffening - staking van betaling - wankel krediet - in
staat van faillissement - noot Peter TERMOTE, Het
faillissement van de vennootschap in vereffening en de
derogerende werking van de samenloop (1994) 598

- Gent, 22 juni 1994 - aansprakelijkheid van de vereffe-
naar, niet-betaling van een belastingschuld - onvoldoen-
de bewijs dat de rangorde van de schuldeisers werd
gerespecteerd en dat de activa niet volstonden om de
belastingschuld te betalen (1994) 612

- Kh. Brussel, 13 september 1994 - 1. vennootschap in
vereffening - behoud van hoedanigheid van handelaar
- 2. niet-betaling van een opeisbare schuld - toestand
van staking van betaling - 3. wankelen van krediet -
noot (1994) 613

- Gent, 28 april 1995 - 1. lastgeving - indeplaatsstelling
door opslorping van de lasthebber - 2. sluiting van de
vereffening van een handelsvennootschap - einde van
de lastgeving - noot Robbie TAS (1995) 597

- Gent, 28 april 1995 - sluiting van de vereffening van
een handelsvennootschap - geen mogelijkheid meer

om nog hoger beroep in te stellen - noot Robbie TAS,
De rechtsbekwaamheid van een handelsvennootschap
na de sluiting van haar vereffening (1995) 599

- Kh. Brussel, 17 oktober 1995 - 1. vennootschap in
vereffening - mogelijkheid tot faillietverklaring - 2.
wankel krediet - noot (1995) 697

- Eric DE BIE, Standpunt : Enkele bedenkingen betref-
fende de heropening van de vereffening van vennoot-
schappen (1996) 285

- Antwerpen, 5 maart 1996 - vordering tot heropening
van een gesloten vereffening - geen verschoonbare
dwaling - gebrek aan belang (1996) 318

- Bernard TILLEMAN, Het statuut van de vereffenaar :
benoeming, beëindiging, bezoldiging en besluitvor-
ming (deel I) (1996) 339

- Bernard TILLEMAN, Het statuut van de vereffenaar :
benoeming, beëindiging, bezoldiging en besluitvor-
ming (deel II) (1996) 423

- Frank HELLEMANS, Robbie TAS en Marieke
WYCKAERT, De K.B.’s van 4 maart 1997 tot uitvoering
van de Wet van 13 april 1995 : een overzicht

(1997) 134

- Gent, 25 juni 1997 - 1. sluiting van de vereffening van
een handelsvennootschap - passief voortbestaan gedu-
rende vijf jaar - geen verjaring van reeds lopende pro-
cedures - 2. optreden in rechte na ontbinding - verte-
genwoordiging door vereffenaar - lopende procedures
- geen gedinghervatting nodig - 3. voortijdige sluiting
van de vereffening - onbetaalde schuldeisers of lo-
pende gedingen - nietigverklaring beslissing tot slui-
ting - noot Robbie TAS, De procesrechtelijke gevolgen
van de sluiting van de vereffening van een handels-
vennootschap (1997) 492

Zie ook : faillissement

OPENBAAR BOD

Zie : bod - openbaar bod - uitkoopbod

OPENBAAR OVERNAMEBOD

- Dirk MEULEMANS, De invoering van een wettelijke
regeling inzake transparantie en openbare overname-
aanbiedingen (deel I) (1989) 239

- Dirk MEULEMANS, De invoering van een wettelijke
regeling inzake transparantie en openbare overname-
aanbiedingen (deel II) (1989) 373

- Koen GEENS en Dirk VAN GERVEN, Beschermings-
maatregelen voor de doelwitvennootschap in het kader
van de nieuwe O.O.B. reglementering (1990) 395
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OPRICHTERSAANSPRAKELIJKHEID

- Brussel, 16 maart 1989 - N.V. - oprichtersaansprake-
lijkheid wegens kennelijk ontoereikend kapitaal - exclu-
sief vorderingsrecht van de curator (1990) 448

OPRICHTING

- Cass., 12 februari 1988 - aansprakelijkheid van de
oprichters wegens kennelijk ontoereikend kapitaal -
vordering die rechtstreeks uit het faillissement ontstaat
- bijzonder faillissementsrecht toepasselijk - termijn van
hoger beroep - art. 465 Faill.W. - noot (1988) 106

- Cass., 29 november 1985 - 1. miskenning van bewijs-
kracht - notariële oprichtingsakte van B.V.B.A. - vol-
stortingsrecht - weerlegging door gegevens verzameld
door gerechtsdeskundige - 2. betaling voor een derde -
volstortingsplicht - bewijs - 3. miskenning van bewijs-
kracht - notariële oprichtingsakte van B.V.B.A. - feit van
volstorting - wijze van volstorting - 4. miskenning van
bewijskracht - notariële oprichtingsakte van B.V.B.A. -
Stromanoprichting - 5. tegenwerpelijkheid oprichtings-
akte - vennoot die voor eigen rekening daden van
koophandel stelt - 6. feitelijke grondslag van het middel
- vennoot die voor eigen rekening daden van koophan-
del stelt - voldoende precisering van feitelijke gegevens
- noot (1988) 200

- Antwerpen, 15 juni 1987 - B.V.B.A. - overeenkomst
afgesloten in naam van de vennootschap vóór haar
oprichting - 1. geen goedkeuring door de algemene
vergadering - geen overname door de vennootschap -
2. voorschriften van art. 120quater Venn.W. niet na-
geleefd - vennootschap niet gehouden tot betaling van
de schulden van de vennoten t.g.v. genoemde over-
eenkomst - noot  (1988) 218

- Kh. Brussel, 27 januari 1988 - 1. art. 35, 6° en 123, 7°
Venn.W. - niet toepasselijk op de Coöp. V. - 2. art. 1382
B.W. - aansprakelijkheid wegens onderkapitalisatie -
voorwaarden - noot Jozef LIEVENS, De aansprakelijk-
heid van de oprichters en bestuurders van een Coöp. V.

(1988) 220

- H.v.J., 20 september 1988 - prejudiciële vraag - Hoge
Raad der Nederlanden - toepassingsgebied afdeling III
Eerste E.G.-richtlijn inzake nietigheid van vennoot-
schappen - naar Nederlands recht opgelegde oprichtings-
formaliteiten - gevolgen van niet naleving ondanks
openbaarmaking - conclusie advocaat-generaal J.L. DA
CRUZ VILACA - noot Koen GEENS, Het Hof van Justitie
over de Eerste Richtlijn : het constituerend effect van
openbaarmaking bij niet-opgerichte vennootschappen

(1988) 440

- Gerda VAN CUTSEM, Vergelijkende studie oprichtin-
gen coöperatieve vennootschappen, Eenpersoons-
B.V.B.A., B.V.B.A. (1989) 18

- Jean-Luc SNEYERS, Verbintenissen aangegaan voor
een vennootschap in oprichting (1989) 167

- Gent, 14 oktober 1988 - regularisatie van een onregel-
matig opgerichte V.O.F. na een vernietigingsarrest door
het Hof van Cassatie - oorspronkelijke vordering inge-
leid door natuurlijke personen ut singuli - voortzetting
van het geding voor de rechters op verwijzing door de
geregulariseerde V.O.F. - vereisten van ontvankelijkheid
- gebrek aan hoedanigheid - noot Liesbeth LIEFSOENS,
Procedurele implicaties van de regularisatie van een
onregelmatig opgerichte V.O.F. in de loop van een
rechtsgeschil (1989) 208

- Cass., 17 april 1989 - art. 13bis Venn.W. - geen vorm-
vereisten bepaald - stilzwijgende overname mogelijk -
feitelijke omstandigheden - noodzaak tot overname van
een overdracht van handelszaak en voorraden - niet
bewezen op grond dat doel ruimer was - motief niet
aangevochten in middel - beslissing blijft wettig verant-
woord - noot Jean-Luc SNEYERS, De overname van
verbintenissen in naam van een vennootschap in oprich-
ting en de quasi-inbreng (1989) 319

- Kh. Hasselt, 28 mei 1990 - B.V.B.A. - 1. werkelijk doel
strijdig met openbare orde - minder dan twee op geldige
wijze verbonden oprichters - nietigheid - 2. aansprake-
lijkheid oprichters - noot (1991) 421

- Antwerpen, 14 april 1992 - B.V.B.A. - faillissement -
volstortingsplicht - bevoegdheid curator - oprichters-
aansprakelijkheid - noot Marieke WYCKAERT, Volstor-
tingsplicht en oprichtersaansprakelijkheid : hemelsbreed
verschillende verplichtingen (1992) 322

- Gent, 10 november 1995 - optreden in eigen naam vs.
in naam van een vennootschap in oprichting - verschil-
lende hoedanigheid - art. 13bis Venn.W. - onontvan-
kelijkheid (1996) 110

- Cassatie, 10 mei 1996 - 1. art. 13bis Venn.W. - overname
verbintenissen door vennootschap - retroactief karakter
- 2. proceshandelingen verricht in naam van vennoot-
schap in oprichting - bekrachtiging door vennootschap
conform art. 13bis Venn.W. - gevolgen worden ten
onrechte beperkt tot graad van hoger beroep - noot

(1996) 565

-  Gent, 12 april 1995 - 1. art. 13bis Venn.W. - persoon-
lijke aansprakelijkheid promotor - enkel personen die
verbintenis hebben aangegaan zijn persoonlijk aanspra-
kelijk - 2. vennootschap in oprichting - geen vennoot-
schapscontract vereist - 3. vordering tegen vennoot-
schap die protesteert tegen facturen - ontoelaatbaar
indien zij niet de opgerichte vennootschap is - noot

(1996) 566

- Kh. Tongeren, 5 mei 1995 - art. 13bis Venn.W. - N.V.
in oprichting - verbintenissen overgenomen door
B.V.B.A. - geen persoonlijke aansprakelijkheid promo-
tor - noot Robbie TAS (1996) 568

- Hans INGELS, De aard van de oprichtingshandeling :
een oude discussie beslecht ? (1996) 583
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- Kh. Hasselt, 29 januari 1997 - art. 13bis Venn.W. -
bevrijdende overname - identiteitsvoorwaarde

(1997) 93

- Kh. Dendermonde, 3 november 1997 - 1. art. 168
Wet van 20 juli 1990 - geen retroactiviteit - 2. oprichting
- aard van de rechtshandeling - gevolgen voor aanspra-
kelijkheid van de oprichters - noot (1997) 585

OPRICHTINGSAKTE

Zie : vennootschap onder firma

ORDE

- Cass., 19 mei 1987 - 1. beroepsvereniging - optreden
in rechte ter verdediging van het beroepsbelang der
leden - art. 10 Wet 31 maart 1898 - 2. orde van
architecten - Wet 26 juni 1963 - rechtskarakter - 3. orde
van architecten - burgerlijke vordering voor de straf-
rechter ter verdediging van het beroepsbelang -
niet-ontvankelijkheid - noot Stefaan RAES, Het optre-
den in rechte van de orde ter verdediging van het
beroepsbelang (1988) 57

OVERDRACHT

Zie : aandelen - overdracht van aandelen

OVERGANGSRECHT

Zie : vennootschapsrecht

OVERHEIDSSTEUN

- Cass., 18 juni 1992 - N.V. - inbreng - onwettige staats-
steun - nietigheid - terugvorderbaarheid - noot Hans
GILLIAMS, Terugvordering van onrechtmatige overheids-
steun naar Belgisch recht (1993) 234

- Kh. Gent, 25 februari 1994 - 1. art. 189 E.G.-Verdrag
- definitieve negatieve beschikking van de E.G.-Com-
missie - bindend voor de nationale rechter - 2. steun
toegekend met miskenning van art. 93 E.G.-Verdrag -
geen gewettigd vertrouwen mogelijk - onderzoeks-
plicht voor behoedzame steunontvanger - noot Hans
GILLIAMS, De Belgische rechter en de terugvordering
van in strijd met artikel 93 E.G.-Verdrag verleende
overheidssteun (1995) 335

OVERVAL

- Brussel, 1 maart 1988 - wettig belang - openbaar bod
- systematische aankoop van aandelen op of buiten
beurs - toegestaan kapitaal - overval - afwending van
bevoegdheid - uitsluiting van voorkeurrecht - verwatering
van belang bieder - kapitaalverhoging geheel onder-

schreven door dochtervennootschap - noot Koen GEENS,
Het toegestaan kapitaal als afweermechanisme tegen
overvallen : het wettig belang van de ‘bieder’ (Cerus) en
het vennootschapsbelang van de ‘doelwitvennootschap’
(GMB) (1988) 115

PAND

- Marieke WYCKAERT, Kan een N.V. of een B.V.B.A.
de schuldvordering tot volstorting van haar aandelen in
pand geven ?  (1988) 100

- Antwerpen, 24 mei 1984 - N.V. - kapitaalverhoging -
vordering tot volstorting - beschikbare schuldvordering
- actiefpost - vermogensbestanddeel - vatbaar voor
inpandgeving - geen miskenning van begrip en waarborg-
functie van kapitaal - noot (1988) 374

- Gent, 15 september 1994 - 1. pandverzilvering -
onvolledige beschrijving in beslagexploot - schending
van art. 1389, 4˚ Ger.W. - 2. nietigheidsgrond niet in
limine litis opgeworpen (art. 864, lid 1 Ger.W.) -
gevolgen - 3. onderscheid tussen beslag op handelszaak
en beslag op roerend goed - 4. aanduiding van pand-
verzilveraar - noot Frans BOUCKAERT (1995) 330

- Jean-Pierre BLUMBERG en Jan VAN LANCKER, De
totstandkoming en de tegenwerpelijkheid van de
inpandgeving van aandelen op naam (1995) 445

- Voorz. Kh. Tongeren, uitspraak doende op eenzij-
dig verzoekschrift, 3 februari 1994 - pandverzilvering -
aandelen in een B.V.B.A. - machtiging tot verkoop  -
geen publieke fondsen - aanstelling beursvennootschap
- noot Ivan PEETERS (1995) 512

- Voorz. Kh. Tongeren, uitspraak doende op eenzijdig
verzoekschrift, 7 februari 1994 - aanstelling van een
voorlopig bewindvoerder op verzoek van een schuld-
eiser-pandhouder van de aandelen van de vennoot-
schap - behoorlijk instandhouden van de onderneming
- samenvallend belang van de pandhoudende schuld-
eiser met het oog op de overname van de aandelen door
een derde - noot Ivan PEETERS, Pandverzilvering -
aandelen in een B.V.B.A. - publieke fondsen - procedure
- positie van de pandhoudende schuldeiser

(1995) 513

Zie ook : schuldeisers

PARTICIPATIECERTIFICATEN

- Jean-Pierre BLUMBERG, Over participatiecertificaten
(CPC) of de uitgifte van winstbewijzen voor een geld-
inbreng (1991) 325

PERSONENBELASTING

- Cass., 25 september 1987 - inkomstenbelasting - in-
schrijving op kapitaalverhoging van verlieslatende werk-
gever als voorwaarde voor behoud dienstbetrekking -
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aftrekbare bedrijfsuitgave - noot Marieke WYCKAERT,
De gedwongen participatie van de werknemer in de
vennootschap-werkgever (1988) 51

- Antwerpen, 8 september 1987 - 1. directe belastingen
- betwisting over kwalificatie van inkomsten als baten
van vrij beroep of als bezoldiging - vordering tot
gemeenverklaring van arrest aan R.S.Z. - niet toelaatbaar
- 2. directe belastingen - betwisting over kwalificatie van
inkomsten als baten van vrij beroep of als bezoldiging -
activiteit in het kader van V.Z.W. - geen bewijs van
gezagsuitoefening door beheerraad - feitelijke gedraging
van belastingplichtige - noot Herman VAN HOOGEN-
BEMT, De geneesheer als werknemer in zijn eigen
V.Z.W. (1988) 213

- Gent, 29 november 1988 - toekenning van bezoldi-
gingen aan werkende vennoten - noot Stefaan VAN
CROMBRUGGE, Het begrip toekenning van bezoldi-
gingen (1989) 131

- Brussel, 25 oktober 1988 - werkend vennoot - noot
Stefaan VAN CROMBRUGGE, De hoedanigheid van
gewoon werknemer voor een vennoot in een personen-
vennootschap (1989) 133

- Brussel, 18 april 1989 - roerende voorheffing -
abusievelijke niet-inhouding of tenlasteneming - bere-
kening - noot Stefaan VAN CROMBRUGGE, Tenlastene-
ming van de roerende voorheffing door de schuldenaar

(1989) 340

PERSONENVENNOOTSCHAP

- Brussel, 25 oktober 1988 - werkend vennoot - noot
Stefaan VAN CROMBRUGGE, De hoedanigheid van
gewoon werknemer voor een vennoot in een personen-
vennootschap (1989) 133

PRIVACYWET

Zie : bescherming persoonlijke levenssfeer

PROSPECTUS

Zie : bod - openbaar bod - uitkoopbod

PUBLIEKE VENNOOTSCHAPPEN

- Frank HELLEMANS, Robbie TAS en Marieke
WYCKAERT, De K.B.’s van 4 maart 1997 tot uitvoering
van de Wet van 13 april 1995 : een overzicht

(1997) 134

QUASI-INBRENG

- Antwerpen, 15 juni 1987 - B.V.B.A. - overeenkomst
afgesloten in naam van de vennootschap vóór haar
oprichting - 1. geen goedkeuring door de algemene

vergadering - geen overname door de vennootschap - 2.
voorschriften van art. 120quater Venn.W. niet nageleefd
- vennootschap niet gehouden tot betaling van de schul-
den van de vennoten t.g.v. genoemde overeenkomst -
noot (1988) 218

- Cass., 17 april 1989 - art. 13bis Venn.W. - geen vorm-
vereisten bepaald - stilzwijgende overname mogelijk -
feitelijke omstandigheden - noodzaak tot overname van
een overdracht van handelszaak en voorraden - niet
bewezen op grond dat doel ruimer was - motief niet
aangevochten in middel - beslissing blijft wettig verant-
woord - noot Jean-Luc SNEYERS, De overname van
verbintenissen in naam van een vennootschap in oprich-
ting en de quasi-inbreng (1989) 319

RAAD VAN BESTUUR

- Brussel, 20 december 1995 - 1. hoger beroep -
incidenteel beroep - ingesteld door partij die geen
geïntimeerde is - toelaatbaarheid als hoofdberoep inge-
steld bij conclusie - 2. N.V. - toegestaan kapitaal -
kapitaalverhoging met uitsluiting van het voorkeurrecht
- vordering in kort geding tot schorsing van stemrecht
verbonden aan nieuwe aandelen en vervreemdings-
verbod - a. belang van een aandeelhouder - b. hoog-
dringendheid - 3. N.V. - toegestaan kapitaal - formeel
regelmatige kapitaalverhoging met uitsluiting van het
voorkeurrecht - a. t.b.v. één bepaalde persoon - statutaire
machtiging - b. bedoeling om meerderheidsaandeel-
houder te minoriseren t.g.v. geschil met minderheids-
aandeelhouder en zo continuïteit van de vennootschap
te verzekeren - kan niet worden geacht de wil van de
algemene vergadering te weerspiegelen - overschrijding
van bevoegdheid - c. geen redenen om tegenvordering
in te willigen die zou leiden tot blokkering binnen
vennootschap totdat ten gronde uitspraak is gedaan -
noot (1996) 54

Zie ook :  bestuur

RECHTSBEKWAAMHEID

Zie : ontbinding - vereffening

RECHTSHANDELINGEN TEN NAME VAN EEN
VENNOOTSCHAP IN  OPRICHTING

Zie : oprichting

RECHTSPERSOONLIJKHEID

- R.v.St., 29 juni 1987, nr. 28.267 - zetelverplaatsing -
invloed op bestaan van de rechtspersoon naar Belgisch
recht - feitelijk karakter - geen beslissing door bevoegd
orgaan - invloed op de nationaliteit van de rechtsper-
soon - noot Koen LENAERTS, Het personeel statuut van
een Belgische vennootschap bij overbrenging van de
werkelijke zetel naar het buitenland (1988) 110
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- Luik, 6 februari 1991 - simulatie - inbreng van be-
drijfstak - verliesverrekening - noot (1991) 366

- Cass., 13 september 1991 - 1. rechtsmiddelen ter
beschikking van een vereniging zonder rechtspersoon-
lijkheid na haar veroordeling - 2. aanbod en weigering
zonder reden - noot Dirk VAN GERVEN, Optreden in
rechte van een vereniging zonder rechtspersoonlijk-
heid (1993) 72

- Dirk VAN GERVEN, Kroniek verenigingen 1992
(1993) 454

- Vred. Merksem, 16 december 1993 - 1. vereniging
zonder rechtspersoonlijkheid - persoonlijke verbonden-
heid van de voorzitter - 2. openbaar karakter van een
dansgelegenheid - verschuldigd zijn van auteursrechten
- 3. strafbeding - ongeldig indien niet beantwoordend
aan werkelijk geleden schade - 4. nalatigheidsinteresten
- vereiste van ingebrekestelling of contractuele bepaling
- noot Dirk VAN GERVEN, Procederen tegen een ver-
eniging zonder rechtspersoonlijkheid (1994) 212

- Antwerpen, 24 oktober 1994 - 1. geschil m.b.t.
schuldvordering in het kader van een vereniging -
onbevoegdheid rechtbank van koophandel - 2. gebruik
afkorting V.Z.W. - vordering ontvankelijk - 3. vereniging
zonder rechtspersoonlijkheid - vertegenwoordiger han-
delt in persoonlijke naam - gevolgen - noot Dirk VAN
GERVEN, Gebruik van de afkorting V.Z.W. - optreden
namens een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid

(1995) 119

- Dirk VAN GERVEN, Standpunt : Bestaan verenigingen
zonder rechtspersoonlijkheid nog ? (1995) 306

- Koen GEENS, Procesrechtelijke en executieproblemen
bij vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid

(1995) 351

- Bart SERVAES, Standpunt : Verenigingen zonder
rechtspersoonlijkheid bestaan nog ! (1995) 509

- Antwerpen, 12 december 1995 - doorbraak van
rechtspersoonlijkheid - voorwaarde - gevolg - noot

(1996) 62

- Antwerpen, 1 februari 1994 - doorbraak van rechtsper-
soonlijkheid - voorwaarde - gevolg - noot (1996) 64

- Cassatie, 10 mei 1996 - 1. art. 13bis Venn.W. - over-
name verbintenissen door vennootschap - retroactief
karakter - 2. proceshandelingen verricht in naam van
vennootschap in oprichting - bekrachtiging door ven-
nootschap conform art. 13bis Venn.W. - gevolgen wor-
den ten onrechte beperkt tot graad van hoger beroep -
noot (1996) 565

- Gent, 12 april 1995 - 1. art. 13bis Venn.W. - persoonlijke
aansprakelijkheid promotor - enkel personen die ver-
bintenis hebben aangegaan zijn persoonlijk aansprake-
lijk - 2. vennootschap in oprichting - geen vennootschaps-
contract vereist - 3. vordering tegen vennootschap die

protesteert tegen facturen - ontoelaatbaar indien zij niet
de opgerichte vennootschap is - noot (1996) 566

- Kh. Tongeren, 5 mei 1995 - art.13 bis Venn.W. - N.V.
in oprichting - verbintenissen overgenomen door
B.V.B.A. - geen persoonlijke aansprakelijkheid promo-
tor - noot Robbie TAS (1996) 568

- Cass., 6 december 1996 - 1. rechtspersoonlijkheid -
inhoud - recht van de rechtspersoon - 2. ondernemingen
als onderdeel van publiekrechtelijke overheid - gevolg
- 3. uitvoerend beslag onder derden - principe - enkel ten
laste van de schuldenaar - vermogensrechtelijke banden
van derde met schuldenaar - gevolg - noot (1997) 489

RECHTSPLEGING

Kort geding

- Kort Ged. Kh. Brussel, 20 juni 1990 - 1. vennootschaps-
zaken - tussenkomst van rechter in kort geding -
voorwaarden - 2. misbruik van vorderingsrecht - begrip
- noot Bernard TILLEMAN, Het restrictief karakter van de
aanstelling van een voorlopig bewindvoerder geïllus-
treerd (1991) 51

- Kort Ged. Kh. Brussel, 31 oktober 1989 - 1. kort
geding - na uitspraak zetelend zoals in kort geding
(art. 15ter Wet 20-9-48) - nieuw gegeven en nieuwe
vordering - rechtsmacht voorzitter niet uitgeput - 2. Be-
drijfsrevisor - voorlopige aanstelling - opvolging tussen
oude en nieuwe revisor - noot (1991) 103

- Kort Ged. Kh. Leuven, 11 mei 1989 - toegestaan
kapitaal - doel van kapitaalverhoging - aangewende
middelen - schorsingsbevoegdheid van de rechter in
kort geding - noot Marieke WYCKAERT, Toetsing van
de aangewende middelen aan het doel van een kapitaal-
verhoging (1991) 317

- Kort Ged. Rb. Brussel, 16 juli 1990 - 1. art. 16-17 Wet
2 maart 1989 - vorderingsrecht Bankcommissie - be-
voegdheid van de voorzitter van de rechtbank van eerste
aanleg zetelend in kort geding - verhouding - 2. hoog-
dringendheid - voorwaarden van een imminent O.O.A.
gekend - door aandeelhouder te nemen maatregelen -
3. tergend en roekeloos geding - noot Koen VANHAE-
RENTS, De exclusieve bevoegdheid van de Commissie
voor het Bank- en Financiewezen onder artikel 16 van
de Wet van 2 maart 1989 blijkbaar verkeerd begrepen

(1991) 423

- Kort Ged. Kh. Dendermonde, 20 maart 1991 -
individuele controle- en onderzoeksbevoegdheid van
vennoten - 1. bevoegdheid rechter in kort geding - 2.
omvang - 3. vertegenwoordigende accountant - keuze

(1991) 430

- Kort Ged. Kh. Antwerpen, 20 juni 1990 - 1. hoog-
dringendheid - begrip - 2. belangenconflict - begrip - 3.
aanstelling lasthebber ad hoc - noot (1991) 434
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Recht van verdediging

- Kort. Ged. Kh. Brussel, 2 oktober 1990 - 1. overname
handelsfonds - verwarring vennootschapsnamen van
overdragende en overnemende vennootschappen - 2.
tegenvordering in besluiten die niet werden neerge-
legd ter griffie - schending rechten van verdediging -
onontvankelijk - noot Dirk VAN GERVEN, Juridische
bescherming van de naam in het handelsverkeer

(1991) 308

Tegenvordering

- Kort. Ged. Kh. Brussel, 2 oktober 1990 - 1. overname
handelsfonds - verwarring vennootschapsnamen van
overdragende en overnemende vennootschappen - 2.
tegenvordering in besluiten die niet werden neerge-
legd ter griffie - schending rechten van verdediging -
onontvankelijk - noot Dirk VAN GERVEN, Juridische
bescherming van de naam in het handelsverkeer

(1991) 308

Tergend en roekeloos geding

- Kort Ged. Kh. Brussel, 20 juni 1990 - 1. vennootschaps-
zaken - tussenkomst van rechter in kort geding -
voorwaarden - 2. misbruik van vorderingsrecht - begrip
- noot Bernard TILLEMAN, Het restrictief karakter van de
aanstelling van een voorlopig bewindvoerder geïllus-
treerd (1991) 51

- Kort Ged. Rb. Brussel, 16 juli 1990 - 1. art. 16-17 Wet
2 maart 1989 - vorderingsrecht Bankcommissie - be-
voegdheid van de voorzitter van de rechtbank van eerste
aanleg zetelend in kort geding - verhouding - 2.
hoogdringendheid - voorwaarden van een imminent
O.O.A. gekend - door aandeelhouder te nemen maatre-
gelen - 3. tergend en roekeloos geding - noot Koen
VANHAERENTS, De exclusieve bevoegdheid van de
Commissie voor het Bank- en Financiewezen onder
artikel 16 van de Wet van 2 maart 1989 blijkbaar verkeerd
begrepen (1991) 423

Vrijwillige tussenkomst

- Antwerpen, 18 juni 1991 - 1. vrijwillige tussenkomst
- vorm - 2. oprichter - handelen voor rekening van een
derde - verbintenis tot overdracht - stroman - 3. meer-
hoofdigheid van de vennootschap - openbare orde - 4.
algemene vergadering - stroman - geldigheid t.a.v. de
vennootschap - noot (1991) 517

- Kh. Tongeren, 19 november 1990 - 1. vrijwillige
tussenkomst - vorm - 2. overdracht van aandelen voor
de oprichting - nietigheid - 3. algemene vergadering
gehouden na nietige overdracht - noot Nicolas HOL-
LANDERS DE OUDERAEN, Artikel 46 Venn.W. en de
naamlening (1991) 520

RECHTSTREEKSE WERKING

- H.v.J., 17 oktober 1996 - 1. richtlijn van de Raad van
23 juli 1990 betreffende de gemeenschappelijke fiscale
regeling voor moedermaatschappijen en dochter-
ondernemingen uit verschillende Lid-Staten - art. 5 -
toepassingsvoorwaarden - 2. rechtstreekse werking
van de richtlijn - voorwaarden - 3. foutieve omzetting
van de richtlijn door een Lid-Staat - geen verplichting
tot vergoeding van de schade - noot Tony BONTE

(1997) 69

- Cass., 2 december 1996 - besluit tot splitsing genomen
vóór de omzetting van de Zesde Richtlijn, doch na het
tijdstip waarop de richtlijn had moeten zijn omgezet -
kwalificatie van het besluit - gevolg - noot Jan VAN-
HAMME, Toepassing van de Zesde Richtlijn op rechts-
betrekkingen daterend van vóór de fusie- en splitsings-
wet van 29 juni 1993 : een geval van horizontale
rechtstreekse werking ? (1997) 78

RECHTSVORDERING

- Cass., 19 mei 1987 - 1. burgerlijke vordering voor de
strafrechter - ontvankelijkheid - eigen schade - 2. be-
roepsvereniging - optreden in rechte ter verdediging van
het beroepsbelang der leden - art. 10 Wet 31 maart 1898
- 3. orde van architecten - Wet 26 juni 1963 - rechts-
karakter - 4. orde van architecten - burgerlijke vordering
voor de strafrechter ter verdediging van het beroeps-
belang - niet-ontvankelijkheid - noot Stefaan RAES, Het
optreden in rechte van de orde ter verdediging van het
beroepsbelang (1988) 57

- Kh. Oudenaarde, 7 juli 1987 - B.V.B.A. - vordering
tot ontbinding om wettige redenen - uitsluitend in te
stellen door een vennoot - ontoelaatbaarheid van de
vordering van erfgenaam die slechts de blote eigen-
dom van aandelen heeft verkregen - noot   (1988) 67

- Rb. Brugge, 31 maart 1987 - faillissement - verzwaring
passief of vermindering actief - individuele vorderings-
bevoegdheid schuldeisers - noot Koen GEENS, Eigen
vorderingen van schuldeisers na faillissement

(1988) 168

- R.v.St., 29 juni 1987, nr. 28.267 - Beroep - ontvanke-
lijkheid - beslissing door het bevoegde orgaan - onder-
tekening van het verzoekschrift door een advocaat -
vermoeden van geldige opdracht (1988) 110

- Hilde LAGA, De Raad van State en het annulatieberoep
ingesteld door een handelsvennootschap. Enige beden-
kingen omtrent bewijs en tegenbewijs van de rechtsgel-
digheid van de vertegenwoordiging van een N.V. of
B.V.B.A. (1988) 173

- Antwerpen, 15 december 1987 - B.V.B.A. - vordering
tot gerechtelijke ontbinding - gericht tegen de vennoot-
schap - ook gericht tegen de overige vennoten - ont-
vankelijk te hunnen opzichte - handelwijze van meer-
derheid der vennoten - bestaan en werking vennoot-
schap niet onmogelijk - loutere nastreving belangen van
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de meerderheid met uitsluiting van de enige andere
vennoot - samenwerking en vertrouwen onmogelijk -
grond tot gerechtelijke ontbinding - noot M.W., De
gerechtelijke ontbinding van een B.V.B.A. (1988) 453

RECHT VAN VERDEDIGING

- Cass., 5 januari 1990 - 1. rechten van verdediging -
weren van stukken uit het debat - 2. inbrengwaarde -
afschrijvingen - noot Stefaan VAN CROMBRUGGE,
Inbrengwaarde (1990) 128

- Bergen, 25 juni 1990 - 1. partij niet in zake - art. 51
EVRM - 2. wering van stuk uit de debatten - rechtmatige
verkrijging - auditovereenkomst - 3. voorlopige be-
windvoerder - onherstelbaar nadeel - 4. voorlopige be-
windvoerder - beperking in de tijd - noot (1990) 382

- Kort Ged. Kh. Brussel, 22 juni 1989 - 1. kort geding
- spoedeisendheid - formulering van de vordering - 2.
C.V. - uitsluitingsmaatregelen - niet-naleving van de
statutaire voorschriften - 3. maatregelen in kort geding
- niet mogelijk in het voordeel van passieve mede-
vennoten of in zoverre daardoor mogelijks niet-betwiste
rechtshandelingen worden geraakt - gemis aan hoeda-
nigheid en belang - 4. aanstelling voorlopig bewind-
voerder - voorwaarden (1990) 387

Zie ook : faillissement

REGISTRATIERECHTEN

- Nicolas HOLLANDERS de OUDERAEN, Standpunt :
Overdracht van immobiliënvennootschappen en regi-
stratierechten (1990) 431

REKENING-COURANT

- Robbie TAS, Recente tendenzen in de rechtspraak
m.b.t. de rekening-courant (1995) 131

- Gent, 9 november 1994 - 1. bewijskracht van de balans
- 2. rekening-courant - geen schuldvergelijking met
schulden buiten rekening-courant - 3. compensatie ex
eadem causa - geen samenhangende of verknochte
vorderingen - noot Robbie TAS, Vennotenrekening,
rekening-courant en compensatie (1995) 323

RETROACTIVITEITSCLAUSULE

Zie : fusies en splitsingen

REVISOR

Zie : bedrijfsrevisor

RICHTLIJN - WERKING

- H.v.J., 13 november 1990 - 1. richtlijn - niet inroepbaar
tegen particulier - belet niet dat nationale rechter ver-
plicht is tot richtlijnconforme interpretatie van het natio-
nale recht - 2. doel van eerste E.E.G.-richtlijn - beperking
nietigheidsgronden en terugwerkende kracht nietigheids-
verklaring - gevolg - beperkende interpretatie nietig-
heidsgronden in art. 11 - doel van de vennootschap -
statutair doel - noot Frans BOUCKAERT en Jan
BOUCKAERT, Het Marleasing arrest van het Europees
Hof van Justitie en de nietigheidsgronden van art. 13ter
Venn.W. (1991) 36

- H.v.J., 30 mei 1991 - 1. Tweede Richtlijn - art. 25, 1° -
directe werking - 2. Tweede Richtlijn - art. 25, 1° en 41,
1° - betekenis - noot Jan BOUCKAERT, Het principe van
de bevoegdheid van de algemene vergadering tot
kapitaalverhoging (1991) 409

ROERENDE VOORHEFFING

- Antwerpen, 27 maart 1990 - moratoire interest -
roerende voorheffing - noot Stefaan VAN CROMBRUGGE,
Moratoire interest versus interest van een verkapte
lening (1990) 446

SCHULDEISERS

- Kh. Brussel, 2 februari 1993 - 1. bevoegdheid curator
- niet beïnvloed door de ingeroepen middelen of door
het tijdstip waarop zij ingeroepen worden - 2.a. kapitaal-
vermindering - termijn van zes maanden na bekend-
making van de beslissing vervat in oud art. 72 Venn.W.
- geen invloed op bescherming krachtens het gemeen
recht - b. kapitaalvermindering - begrip “nadeel van de
rechten van derden” zoals bedoeld in oud art. 72
Venn.W. - c. kapitaalvermindering in strijd met oud
art. 72 Venn.W. - aard van de sanctie - beslissing tot her-
opening der debatten - d. vordering op grond van oud
art. 72 Venn.W. - behoort tot het vermogen van de
vennootschap - 3.a. vordering op grond van art. 448
Faill.W. - komt alle schuldeisers ten goede - b. art. 448
Faill.W. - medeplichtigheid van de bevoordeelde derde
- c. sanctie vervat in art. 448 Faill.W. - niet geschikt in
geval van kapitaalvermindering - noot Eric DE BIE, Over
kapitaalverminderingen, winstuitkeringen en de be-
scherming van schuldeisers (1994) 293

- Frans BOUCKAERT, Pand op handelszaak, fusies en
splitsingen. Beschouwingen in verband met de rechten
van de op de handelszaak bevoorrechte schuldeiser

(1994) 309

- Kort Ged. Kh. Brussel, 2 februari 1994 - 1. beslissing
tot kapitaalvermindering - bescherming van de schuld-
eisers - onderscheid tussen schulden die ontstaan en
vervallen zijn vóór het tijdstip van bekendmaking en
die welke nadien vervallen zijn - toepassing van
art. 72bis, 1 Venn.W. op geëchelonneerde schulden
ontstaan vóór de kapitaalvermindering maar waarvan
de opeisbaarheid in de toekomst ligt - 2. beoordeling
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door de rechter van de noodzaak tot het stellen van een
zekerheid - noot Johan TYTECA, Kapitaalvermindering
en de bescherming van de schuldeisers (1994) 466

SCHULDVERGELIJKING

- Gent, 30 november 1995 - schuldvergelijking - voor-
waarden - driepartijencompensaties - verenigbaarheid
met art. 445 Faill.W. (1996) 107

Zie ook : rekening-courant

SECUNDAIRE MARKTEN

- Els PONNET, De organisatie en de werking van de se-
cundaire markten (1996) 131

- Johan TYTECA, Kroniek financieel recht (november
1995 - oktober 1996) (1996) 607

Zie ook : financieel recht

SEKWESTER

- Brussel, rechtsprekend op eenzijdig verzoekschrift,
27 oktober 1994 - 1. vordering op eenzijdig verzoek-
schrift - volstrekte noodzakelijkheid - 2. art. 1961 B.W.
- voorwaarden voor een sekwester - noot Hans VAN
GOMPEL, De aanstelling bij eenzijdig verzoekschrift van
een gerechtelijk sekwester over vennootschapsdocu-
menten (1995) 192

- Voorz. Kh. Luik, uitspraak doende op eenzijdig
verzoekschrift, 5 september 1994 - 1. vordering op een-
zijdig verzoekschrift - hoogdringendheid en volstrekte
noodzakelijkheid - 2. sekwester op aandelen aan toon-
der - noot Marieke WYCKAERT, Een sekwester op
aandelen aan toonder, aangesteld op eenzijdig verzoek-
schrift (1995) 432

SEKWESTER - VOORLOPIG BEWINDVOERDER

- Voorz. Kh. Luik, uitspraak doende op eenzijdig
verzoekschrift, 11 januari 1993 - 1. vordering op een-
zijdig verzoekschrift - a. vormvereisten - b. grondver-
eisten - 2. onderneming in moeilijkheden - aanstelling
voorlopig bewindvoerder - noot (1993) 178

- Bernard TILLEMAN, Het gerechtelijk sekwester in
vennootschapsgeschillen (1993) 503

- Luik, 30 juni 1993 - 1. procespartijen - afgevaardigde
van een representatieve vakorganisatie - geen be-
voegdheid om in eigen naam op te treden ter beharti-
ging van collectieve belangen - 2. kort geding -
vordering op eenzijdig verzoekschrift - absolute nood-
zakelijkheid ter zake niet aangetoond - nut voor de
betrokken partijen om zich desalniettemin over de
grond van de zaak te beraden - 3. bedrijfssluiting -
belangen van de werknemers in het kader van hun

ontslag - onzekerheid over aanwezigheid van vol-
doende fondsen in België - aanstelling revisor teneinde
geldstromen naar buitenlands moederbedrijf na te
gaan - geen aanstelling voorlopig bewindvoerder of
sekwester - noot (1993) 549

- Kort Ged. Rb. Kortrijk, 22 mei 1992 - 1. echtgenoten
- afzonderlijke verblijfplaats - 2. onderhoudsgeld -
beoordelingselementen - 3. provisio ad litem - 4. gerech-
telijk bewaarnemer voor aandelen uit huwelijksge-
meenschap - noot (1993) 552

- Kort Ged. Kh. Hasselt, 14 juli 1993 - 1. kort geding -
spoedeisendheid - bijeenroeping algemene vergadering
in toepassing van art. 103 Venn.W. - nieuw element - 2.
vordering tot vernietiging of ontbinding van aandelen-
overdracht door kopers - verzoek tot aanstelling sekwester
door kopers - gegrond - verzoek tot aanstelling voorlo-
pig bewindvoerder door kopers - ongegrond - noot

(1993) 554

- Kort Ged. Kh. Namen, 16 juni 1993 - 1. kort geding
- bevoegdheden van de voorzitter - 2. kort geding - actio
ad futurum - bevoegdheid van de rechtbank van koop-
handel - 3. gedragsnormen voor multinationals in hun
verhouding tot hun werknemers - juridische draagwijdte
- 4. aanstelling voorlopig bewindvoerder en sekwester
op verzoek van werknemers - motieven - noot

(1993) 556

- Kort Ged. Kh. Gent, 11 februari 1992 - 1. rechtbank
van koophandel - volstrekte bevoegdheid - geschil rond
eigendomsrecht op aandelen - rechtbank bevoegd op
grond van art. 574, 1° Ger.W. - 2. rechter zetelend in
kort geding - bevoegd zodra vordering spoedeisend is
- 3. le criminel tient le civil en état - niet toepasselijk
indien uitslag strafonderzoek niet determinerend - 4.
vordering in kort geding tot aanstelling van voorlopig
bewindvoerder - ongegrond indien blijkt dat eiser niet
alleen reeds maanden op de hoogte was maar ook zelf
als bestuurder het thans door hem gelaakte wanbeheer
in de hand heeft gewerkt, minstens mogelijk maakte en
duldde - 5. betwisting over eigendomsrecht op aande-
len - alle aandelen in handen van andere aandeelhou-
der die actuele feitelijke bevoorrechte positie in ven-
nootschap heeft - aanstelling sekwester over de helft
van alle aandelen waarover betwisting bestaat - noot

(1993) 562

- Kort Ged. Kh. Kortrijk, 29 januari 1991 - vordering
op eenzijdig verzoekschrift - aanstelling sekwester over
aandelen - volstrekte noodzakelijkheid - bewijslast -
loutere vrees dat tegenpartij stukken laat verdwijnen -
onvoldoende - relevant beweerd eigendomsrecht van
een derde - wordt niet gestaafd - verzoekers zonder recht
of aanspraak  op aandelen - sekwestratie niet mogelijk
- louter belang onvoldoende  - noot (1993) 566

- Kort Ged. Kh. Brussel, 9 november 1984 - kort geding
- betwisting aandelenoverdracht - verbod - sekwester -
aandelenregister - noot (1993) 569

Zie ook : ontbinding - vereffening
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SOCIAAL RECHT

- Willy VAN EECKHOUTTE, Kroniek sociaal statuut
van vennootschapsleiders en vennoten (1991) 29

- Herman VAN HOOGENBEMT, Winstbewijzen voor
werknemers en sociale zekerheid (1991) 449

- Arbh. Antwerpen, 26 november 1993 - 1. dividen-
den van aan werknemers toegekende winstbewijzen -
geen loon - 2. geen omzeiling van de socialezekerheids-
wetgeving - 3. geen socialezekerheidsbijdragen - noot

(1995) 672

- Cass., 11 september 1995 - dividenden van aan werk-
nemers toegekende winstbewijzen - loon - noot Jan DE
WAELE en Dominique DE MAREZ, Het Agfa-Gevaert-
feuilleton : een nieuwe aflevering (1995) 678

- Arbrb. Antwerpen, 8 januari 1996 - aandelen kunnen
loon zijn - rechtsmisbruik en rechtsverwerking - noot Jan
DE WAELE en Dominique DE MAREZ, H.B.K.-Spaar-
bank : niet de werknemer maar de R.S.Z. participeert

(1996) 195

- H.v.J., 7 maart 1996 - 1. art. 1, lid 1 van de Richtlijn van
14 februari 1977 - toepassingsgebied - 2.a. art. 3, lid 1 van
de Richtlijn van 14 februari 1977 - recht van de werkne-
mer om zich te verzetten tegen de overgang van zijn
arbeidsovereenkomst of arbeidsverhouding op de ver-
krijger - b. wijziging van het niveau van het toegekende
loon - verbreking van arbeidsovereenkomst of arbeids-
verhouding door toedoen van de werkgever - noot

(1997) 317

- H.v.J., 14 november 1996 - 1. art. 3, lid 1 van de Richtlijn
van 14 februari 1977 - overgang van onderneming -
overgang van rechtswege van arbeidsovereenkomsten
en -verhoudingen - geen keuze voor verkrijger of ver-
vreemder - 2. art. 3, lid 1 van de Richtlijn van 14 februari
1977 - tijdstip van overgang van arbeidsovereenkomsten
en -verhoudingen - geen keuze voor verkrijger of
vervreemder - noot Chris ENGELS, De overdracht van
personeel : tegelijkertijd oorzaak en gevolg van de
overdracht van onderneming ? (1997) 322

SPAARWEZEN

- Dirk VAN GERVEN, Standpunt : Omschrijving van
vennootschappen die een publiek beroep op het spaar-
wezen doen of hebben gedaan (1993) 397

SPLITSING

Zie : fusies en splitsingen

STAKING VAN BETALING

Zie : faillissement

STAKINGSVORDERING

Zie : beleggingsadvies, financieel recht, handelspraktijken

STATUTEN

- Kort Ged. Kh. Turnhout, 6 juni 1989 - algemene
vergadering - 1. bijeenroeping - niet door bevoegd
persoon - gevolgen - 2. verdagingsrecht - bevoegdheid
raad van bestuur - 3. notulering - uitwerking en onder-
tekening pas na vergadering - geen nietigheid - 4.
besluitvorming - opschorting wegens nietigheid - voor-
waarden - 5. incoherentie tussen twee statutaire bepalin-
gen - aanpassing - correctie - geen statutenwijziging -
noot Marieke WYCKAERT, De verdaging van de alge-
mene vergadering door de raad van bestuur - De notulen
van een algemene vergadering (1990) 55

- Henri DU FAUX, Standpunt : Toetredingsvoorwaarden
in de statuten van een C.V., en het beding ten behoeve
van een derde (1990) 181

- H.v.J., 10 maart 1992 - 1. geschillen tussen een
vennootschap en haar vennoten - bevoegdheidsclausule
opgenomen in de statuten - regelmatige beslissing -
artikel 17 E.E.G.-Executieverdrag - 2. vormvoorwaarden
artikel 17 - statutaire clausule - inzagerecht van de
aandeelhouder - bekendmaking statuten - 3. voldoende
nauwkeurige aanduiding rechtsbetrekking en moge-
lijke geschillen - geschillen tussen een vennootschap
en haar vennoten - 4. interpretatie clausule - bevoegd-
heid nationale rechter - noot Stefan VANDEGINSTE,
De kwalificatie van een statutaire clausule of overeen-
komst : de E.E.X.-invalshoek (1992) 245

- Kh. Brugge, 3 december 1992 - 1.a. stemover-
eenkomsten - evenredige vertegenwoordiging - geldig-
heid - voorwaarden - b. statutaire clausule - evenredige
vertegenwoordiging - geldigheid - voorwaarden - c.
evenredige vertegenwoordiging - kan geldig besluiten
buiten statuten worden geregeld - d. stemovereenkomst
- partijen - 2.a. converteerbare obligaties en preferente
aandelen - overdracht - miskenning ‘voorkeurrecht’ -
brengt geen nietigheid van de overdracht met zich als
blijkt dat de betrokken aandeelhouder van zijn rechten
geen gebruik zou hebben gemaakt - b. conversie van
obligaties - termijnen en voet - noot (1993) 30

Zie ook : stemrecht

STEMOVEREENKOMST

Zie : statuten

STEMRECHT

- Kort ged. Rb. Kortrijk, 17 november 1988 – 1.a.
erfenis - aandelen - onverdeeld tussen twee groepen
aandeelhouders - beslissing van a.v. omtrent waarde
aandelen - persoonlijk belang van één der groepen -
risico van steun vanwege derde groep - zeer grote
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waarschijnlijkheid dat bij definitieve verdeling aandelen
in kavel van andere groep zullen vallen - voorlopige
toekenning stemrecht aan de onverdeelde aandelen
verbonden - b. mogelijkheid om voorlopige verdeling te
vorderen - c. voorlopige toekenning stemrecht - geen
schending van art. 124 Venn.W. - d. geen schending van
art. 577bis, par. 6 B.W. - e. geen schending van art. 200
Venn.W. - noot Ernst VAN SOEST en Nan TORFS, Ven-
nootschapsaandelen in nalatenschap. Waardering, stem-
recht, verdeling (1989) 453

- Eric DE BIE, Het cumulatief stemrecht en de evenre-
dige vertegenwoordiging van aandeelhouders in de
raad van bestuur van een N.V. (1995) 69

- Kort Ged. Kh. Brugge, 15 juli 1993 - 1. interpretatie
van een statutaire bepaling - cumulatieve stemming -
geldigheid - 2. schorsing van de besluiten van de
buitengewone algemene vergadering - schending van
de statuten - ernstig en dreigend nadeel - 3. bevoegdheid
rechter in kort geding - aanstelling voorlopig bewind-
voerder - opdracht - noot (1995) 123

Zie ook : maatschappelijk kapitaal

STEUNMAATREGELEN AAN ONDERNEMINGEN

- Hans GILLIAMS, Soms moet men een gekregen paard
wel in de bek kijken ... - Over ondernemingen, overheids-
steun en Europees gemeenschapsrecht (1992) 391

STRAFRECHT

- Rb. Antwerpen, 23 februari 1993 - 1. art. 505 Sw.
zoals gewijzigd door Wet 17 juli 1990 - regelmatige
totstandkoming - 2. art. 505, 2° Sw. - a. tenlastelegging
- precisering - ontvankelijkheid - b. materieel en moreel
element - c. ogenblikkelijk misdrijf - 3. art. 505, 2° Sw.
- afhaling geld van een bankrekening van een vennoot-
schap - noot Wouter en Annemie DEVROE-ROMBOUTS,
Wissel als witsel. De beteugeling van het witwassen
van gelden via geldwissel in het Belgisch financieel en
strafrecht (1994) 195

- Rb. Antwerpen, 14 april 1994 - 1. art. 505, 2° Sw. -
beheer van onwettige vermogensvoordelen - verschil-
lende opeenvolgende handelingen met elk een aflo-
pend karakter - 2. art. 505, 2° Sw. - onwettige vermogens-
voordelen - geen invloed van een “gedoogpolitiek” op
de principiële strafbaarheid van het misdrijf - 3. art. 505,
2° Sw. - kennis van de illegale oorsprong van de wit-
gewassen gelden - noot Frank HELLEMANS, Witwassen :
een strafbaar maar lonend misdrijf (1994) 285

- Rb. Gent, 15 april 1994 - niet-neerlegging van door
algemene vergadering goedgekeurde jaarrekening op
griffie rechtbank van koophandel of bij N.B.B. - gedu-
rende zes achtereenvolgende jaren - collectief misdrijf -
gevolgen inzake verjaring en bestraffing - noot Marieke
WYCKAERT, Het wanbedrijf van niet-neerlegging der
jaarrekening (1994) 342

STRAFRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID

- Cass., 23 mei 1990 - handelsvennootschap - misdrij-
ven in of ter gelegenheid van bestuur - strafrechtelijke
aansprakelijkheid - feitelijke bestuurders - noot Stefaan
RAES, De strafrechtelijke aansprakelijkheid voor mis-
drijven van rechtspersonen (1991) 49

- H.v.J., 2 oktober 1991 - verordening tot harmonisatie
van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het
wegvervoer - 1. ondernemingsbegrip - 2 en 3. sanc-
tionering - aard van de te treffen maatregelen - noot Jan
WOUTERS en Peter WYTINCK, Het begrip “onderne-
ming” en de strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechts-
personen in het Europees Gemeenschapsrecht

(1992) 158

STROMAN

- Antwerpen, 18 juni 1991 - 1. vrijwillige tussenkomst
- vorm - 2. oprichter - handelen voor rekening van een
derde - verbintenis tot overdracht - stroman - 3. meer-
hoofdigheid van de vennootschap - openbare orde - 4.
algemene vergadering - stroman - geldigheid t.a.v. de
vennootschap - noot (1991) 517

TEGENSTRIJDIG BELANG

- Kort Ged. Kh. Antwerpen, 20 juni 1990 - 1. hoog-
dringendheid - begrip - 2. belangenconflict - begrip - 3.
aanstelling lasthebber ad hoc - noot (1991) 434

- Vred. Brasschaat, 15 mei 1991 : 1. vordering tot
nietigverklaring huurovereenkomst wegens bedrog - 2.
vestiging vennootschap van verhuurders in verhuurd
pand - ontbinding huurovereenkomst wegens gebrek
rustig genot - 3. vordering in vrijwaring van vennoot-
schap tegen zaakvoerders - bevoegdheid vrederechter -
vereiste van bewijs van fout - 4. vordering tot schadever-
goeding vanwege vennoten tegen zaakvoerders - be-
voegdheid vrederechter - 5. tegenstrijdigheid van belan-
gen - begrip - gevolgen - 6. verhaalbaarheid kosten
vennoten gedaan om vertegenwoordiging in rechte van
vennootschap te verzekeren - noot Hans VAN GOMPEL,
Over zaakvoerders-verhuurders en aandeelhouders van
een vennootschap-huurder : een ‘ogenschijnlijk’ huur-
probleem met (gegronde) vennootschapsrechtelijke
implicaties (1991) 436

TERGEND EN ROEKELOOS GEDING

Zie : controle

THESAURIEBEWIJZEN

- Kristof MACOURS en Marc TAEYMANS, De uitgifte
van thesauriebewijzen door vennootschappen

(1992) 267
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TIJDELIJKE VERENIGING

- Kh. Kortrijk, 19 januari 1988 - 1. dagvaarding tijdelijke
vereniging - niet toelaatbaar - dagvaarding vennoten
vereist - 2. schijnvertegenwoordiging - toerekenbaarheid
aan de vertegenwoordigde - vereisten - 3. strafbeding -
geldigheid - voorwaarden - noot Sophie STIJNS en Peter
CALLENS, Over tijdelijke vennootschappen en (schijn)ver-
tegenwoordiging (1989) 66

- Kh. Antwerpen, 24 oktober 1990 - tijdelijke vereni-
ging - solidaire gehoudenheid der vennoten - voorwaar-
den - noot Veerle CARRON, De aansprakelijkheid van de
vennoten van een tijdelijke vereniging voor “vennoot-
schapsschulden” : vertegenwoordiging en baattrekking

(1991) 369

- Frank HELLEMANS, Standpunt : Wat voegt de figuur
van de tijdelijke vereniging nog toe ? (1995) 665

TITELS AAN TOONDER

- Marieke WYCKAERT, Onvrijwillig verlies van titels
aan toonder - De Wet van 24 juli 1921 in een nieuw
kleedje : een overzicht (1992) 333

TOEGESTAAN KAPITAAL

Zie : kapitaalverhoging

Zie : maatschappelijk kapitaal

TOETREDINGSVOORWAARDEN

Zie : statuten

TONTINE

- Luc WEYTS, Tontine bij vennootschappen
(1991) 247

TRANSPARANTIE

- Voorz. Kh. Brussel, zetelend zoals in kort geding,
15 april 1993 - 1. openbaar bod - vordering op grond
van art. 16 van de Wet van 2 maart 1989 op de
openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter
beurze genoteerde vennootschappen en tot reglemen-
tering van de openbare overnameaanbiedingen - 2.
openbaar bod - advies van de raad van bestuur van de
doelwitvennootschap - interpretatie van art. 15 van het
K.B. van 8 november op de openbare overname-
aanbiedingen en de wijzigingen in de controle op
vennootschappen in het licht van de principes van
transparantie, van de goede werking van de markt en
van de gelijkheid van de aandeelhouders - concrete
toepassing - noot Frank HELLEMANS, Bijzondere ver-

plichtingen bij het achtereenvolgens uitbrengen van
twee openbare overnameaanbiedingen op verbonden
ondernemingen in het kader van een globaal
herstructureringsplan (1993) 335

UITDOVING VAN VOORWERP

- Brussel, 16 december 1992 - art. 1865, 2° B.W. - ont-
binding van rechtswege door uitdoving van voorwerp -
afsluiting van faillissement wegens gebrek aan actief -
noot Bernard TILLEMAN, Het beperkte toepassings-
gebied van artikel 1865, 2° B.W. (1993) 15

- Jozef VAN HAVER, Het voorwerp is uitgedoofd
(1993) 571

UITGIFTEPREMIE

- Kh. Brussel, 20 mei 1988 - 1. eigen vermogen - 2. ach-
terstelling van voorschotten - noot Stefaan VAN CROM-
BRUGGE, Uitgiftepremies - Achtergestelde leningen of
voorschotten (1988) 460

UITKOOPBOD

Zie : bod - openbaar bod - uitkoopbod

UITSLUITING

- Kort Ged. Kh. Brussel, 22 juni 1989 - 1. kort geding
- spoedeisendheid - formulering van de vordering - 2.
C.V. - uitsluitingsmaatregelen - niet-naleving van de
statutaire voorschriften - 3. maatregelen in kort geding -
niet mogelijk in het voordeel van passieve mede-
vennoten of in zoverre daardoor mogelijks niet-betwiste
rechtshandelingen worden geraakt - gemis aan hoeda-
nigheid en belang - 4. aanstelling voorlopig bewindvoer-
der - voorwaarden (1990) 387

- Kort Ged. Kh. Brussel, 26 oktober 1989 - 1. kort
geding - aanvechting door de uitgesloten vennoot van
een C.V. van het p.v. van uitsluiting - voorwerp van de
vordering - belang en hoedanigheid - 2. prima facie
misbruik van minderheidspositie - begrip - noot

(1990) 389

VASTGOEDCERTIFICAAT

- Kort Ged. Kh. Brussel, 12 juni 1989 - uitgifte van
vastgoedcertificaten - beslissing van de algemene ver-
gadering van certificaathouders - vordering in kort
geding van de emittent tot schorsing van de beslissing
- doel : bevrijding van zijn aansprakelijkheid gedu-
rende de periode van de procedure ten gronde - rechter
in kort geding niet bevoegd - noot Johan TYTECA,
Vastgoedcertificaten - bevoegdheid van de algemene
vergadering van certificaathouders (1990) 133
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VENNOOT

- Gent, 29 november 1988 - toekenning van bezoldigin-
gen aan werkende vennoten - noot Stefaan VAN
CROMBRUGGE, Het begrip toekenning van bezoldi-
gingen (1989) 131

- Brussel, 25 oktober 1988 - werkend vennoot - noot
Stefaan VAN CROMBRUGGE, De hoedanigheid van
gewoon werknemer voor een vennoot in een personen-
vennootschap (1989) 133

VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA

- Kort Ged. Kh. Oudenaarde, 29 oktober 1987 -
V.O.F. voor onbepaalde tijd aangegaan - ontbinding
door eenzijdige wilsverklaring van een vennoot -
uitspraak bij voorraad in kort geding - noot J.R., De ont-
binding door eenzijdige opzegging van een V.O.F.

(1988) 68

- Gent, 19 januari 1988 - vennootschap onder firma -
naamwijziging - niet-neerlegging ter griffie of op het
handelsregister - tegenwerpelijkheid aan de andere
procespartij vanaf de bekendmaking in het Belgisch
Staatsblad - noot Dirk VAN GERVEN, Wijziging van de
naam van een vennootschap onder firma (1988) 152

- Antwerpen,  24 mei 1988 - a. vaststelling dat twee
natuurlijke personen samen op voortdurende wijze
daden van koophandel verrichten jegens derden samen
met twee N.V.’s - verantwoordt vaststelling van bestaan
van een onregelmatige V.O.F. - b. lidmaatschap in een
V.O.F. - verleent hoedanigheid van handelaar - c.
vaststelling dat twee vennoten van een V.O.F. niet in
staat zijn hun verbintenissen te voldoen en dat de andere
vennoten van de V.O.F. reeds failliet werden verklaard
- faillietverklaring V.O.F. - houdt faillissement van haar
vennoten in - noot Stefaan RAES en Marieke WYCKAERT,
De ambtshalve faillietverklaring van een V.O.F. en haar
vennoten (1988) 362

- Gent, 14 oktober 1988 - regularisatie van een onregel-
matig opgerichte V.O.F. na een vernietigingsarrest
door het Hof van Cassatie - oorspronkelijke vordering
ingeleid door natuurlijke personen ut singuli - voortzet-
ting van het geding voor de rechters op verwijzing door
de geregulariseerde V.O.F. - vereisten van ontvanke-
lijkheid - gebrek aan hoedanigheid - noot Liesbeth
LIEFSOENS, Procedurele implicaties van de regularisatie
van een onregelmatig opgerichte V.O.F. in de loop van
een rechtsgeschil (1989) 208

- Kh. Brussel, 21 februari 1990 - V.Z.W. - handels-
karakter - statutair doel - handelingen in strijd met
statutair doel - ontbinding - V.O.F. tussen bestuurders
- faillissement - noot Hilde LAGA, Kanttekening bij de
faillietverklaring van een directeur en afgevaardigd-
bestuurder van een V.Z.W. (1990) 129

- Kh. Brussel, 15 februari 1990 - 1. V.O.F. - definitie -
2. schuldvordering van feitelijke V.O.F - vordering in
rechte van individuele vennoten - niet toelaatbaar

wegens gebrek aan hoedanigheid - exceptie opwerp-
baar in elke stand van het geding en in later proces
tussen zelfde partijen - geen oprichtingsakte - vorde-
ring in rechte van V.O.F. niet ontvankelijk - regularisatie
mogelijk - 3. (feitelijke) V.O.F. - inschrijving in handels-
register - noot (1990) 261

- Kh. Brussel, 27 april 1990 - 1. ambtshalve failliet-
verklaring - geldigheid - voorwaarden - 2. bestuurders
van een V.Z.W. - persoonlijk voordeel bij bepaalde
betalingen met bedrog t.o.v. of in het nadeel van de
V.Z.W. - volstaat niet om te besluiten tot het bestaan
van een onregelmatige V.O.F. tussen hen - volstaat
evenmin om te besluiten dat zij elk individueel hande-
laar zijn - noot (1990) 317

- Arbh. Antwerpen, 10 januari 1991 - V.O.F. - N.V. als
zaakvoerder - art. 63bis Venn.W. - orgaan van dagelijks
bestuur - inroepbaarheid van mandaatoverschrijding
door wederpartij - noot Hilde LAGA, De vertegenwoor-
diging van een N.V. als zaakvoerster in een V.O.F.

(1991) 417

- Vred. Oostende, 23 november 1993 - 1. V.Z.W. -
herkwalificatie tot onregelmatige V.O.F. - onbeperkte
en hoofdelijke aansprakelijkheid van de vennoten -
voorafgaandelijke veroordeling van de vennootschap
- 2. afwezigheid van actief tien maanden na de oprich-
ting - onvoldoende bewijs van foutieve appreciatie -
geen aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad - noot

(1994) 361

- Gent, 22 juni 1994 - onregelmatige V.O.F - regularisatie
door oprichting van een B.V.B.A. - gebrek aan bewijs
van overname van schuldvordering - noot (1994) 529

- Gent, 16 november 1994 - onregelmatig opgerichte
V.O.F. - vordering ingesteld door de vennoten “ut
singuli” - inroepen van het bestaan van de V.O.F. door
derden - vordering ongegrond - noot (1995) 58

- Gent, 21 december 1993 - 1. samenwerking op duur-
zame wijze onder een maatschappelijke naam - handels-
bedrijf - vennootschap onder firma - 2. ontbreken van
een oprichtingsakte - relatieve nietigheid - erkenning
door derden - 3. levering van goederen of verstrekken
van diensten aan een vennoot - geen recht op aftrek van
de B.T.W. - noot (1995) 201

- Frank HELLEMANS, Standpunt : Wat voegt de figuur
van de tijdelijke vereniging nog toe ? (1995) 665

VENNOOTSCHAPSBELANG

- Brussel, 1 maart 1988 - wettig belang - openbaar bod
- systematische aankoop van aandelen op of buiten
beurs - toegestaan kapitaal - overval - afwending van
bevoegdheid - uitsluiting van voorkeurrecht - verwatering
van belang bieder - kapitaalverhoging geheel onder-
schreven door dochtervennootschap - noot Koen GEENS,
Het toegestaan kapitaal als afweermechanisme tegen
overvallen : het wettig belang van de ‘bieder’ (Cerus) en
het vennootschapsbelang van de ‘doelwitvennootschap’
(GMB) (1988) 115
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- Kort Ged. Kh. Brussel, 29 februari 1988 - maatschap-
pelijk belang - groepsbelang - taak van de gemeen-
schappelijke bestuurders van moeder- en dochter-
maatschappij - noot Stefaan VAN CROMBRUGGE, Maat-
schappelijk belang en groepsbelang - Contractuele
overname van een aanbeveling van de Bankcommissie

(1988) 224

- Kort Ged. Kh. Gent, 18 mei 1988 - kort geding -
overdracht door raad van bestuur van een optierecht
op aandelen aan een derde - voorwaarden - gevolgen
- rol van de raad van bestuur - belang van de vennoot-
schap - in- of terugkoop van bevoorrechte niet stem-
gerechtigde aandelen (K.B. nr 20 van 23 maart 1982) -
gevolgen - noot (1988) 300

- Alain FRANÇOIS, Het wankele evenwicht tussen
vennootschaps- en groepsbelang. Enkele beschouwin-
gen naar geldend en komend recht betreffende het
wankele evenwicht tussen het vennootschaps- en het
groepsbelang en betreffende het misbruik van ven-
nootschapsgoederen als mogelijke sanctie bij oneven-
wicht (1994) 221

VENNOOTSCHAPSBELASTING

- Koen GEENS, Het fiscaal statuut van een kapitaal-
verhoging onmiddellijk gevolgd door een kapitaal-
vermindering, noot onder Cass., 22 mei 1987

(1988) 54

- Antwerpen, 12 mei 1987 - bedrijfsleidersverzekering
- geheime commissielonen - noot Stefaan VAN CROM-
BRUGGE, De bedrijfsleidersverzekering (1988) 63

- Stefaan VAN CROMBRUGGE, Het Arm’s length-
criterium bij multinationale groepen in het Belgisch
fiscaal recht. Over winstverschuivingen en abnormale
voordelen tussen verbonden vennootschappen

(1988) 75

- Koen GEENS, Kroniek fiscaal recht (september 1987
- februari 1988) (deel I) (1988) 86

- Gent, 26 januari 1988 - vereniging van alle aandelen in
een hand - liquidatieaanslag - vrijstelling - keuze van de
minst belaste weg - noot Stefaan VAN CROMBRUGGE,
Simulatie bij vrijgestelde liquidatie (1988) 149

- Antwerpen, 15 september 1987 - vrijstelling wegens
aanvullende investeringen - afschrijfbare waarde - ver-
houding tussen fiscaal recht en boekhoudrecht - noot
Stefaan VAN CROMBRUGGE, De verhouding tussen
het boekhoudrecht en het fiscaal recht (1988) 154

- Koen GEENS, Kroniek fiscaal recht (september 1987
- februari 1988) (deel II) (1988) 182

- Stefaan VAN CROMBRUGGE en Paul BEGHIN, K.B.
nr. 15 - Uitgifte van bevoorrechte aandelen door een
B.V.B.A. (1988) 196

- Cass., 29 januari 1988 - inkomstenbelasting - grond-
slag - werkelijke gegevens - art. 27, par. 2 W.I.B. - geen
veinzing tussen partijen - betekenis - noot Axel HAEL-
TERMAN, Veinzing en bedrijfseconomische werkelijk-
heid (1988) 198

- Antwerpen,  9 februari 1988 - 1. inbreng - vrijheid van
overeenkomst - overdreven inbrengwaarde - vrije prijs-
vorming - simulatie - 2. afschrijfbaarheid - goederen
geboekt als algemene kosten - 3. overdreven inbreng-
waarde - criteria - 4. goodwill - feitelijke beoordeling -
5. inbrengwaarde onroerende goederen - schatting
verkooprechten door ontvanger registratierechten - fei-
telijk vermoeden - noot Stefaan VAN CROMBRUGGE,
Inbrengwaarde (1988) 204

- Antwerpen, 29 februari 1988 - vereniging zonder
winstoogmerk - rechtspersonenbelasting - noot Stefaan
VAN CROMBRUGGE, Het toepassingsgebied van de
rechtspersonenbelasting (1988) 296

- Antwerpen, 22 september 1987 - liquidatieaanslag -
non bis in idem - noot Stefaan VAN CROMBRUGGE, De
liquidatieaanslag en de gewone vennootschapsbelasting

(1988) 298

- Gent, 23 februari 1988 - obligatielening - noot Stefaan
VAN CROMBRUGGE, Werkelijkheid of simulatie van
een obligatielening (1988) 371

- Stefaan VAN CROMBRUGGE, De winstbepaling van
Belgische en vaste inrichtingen in het internationaal
fiscaal recht (1988) 397

- Gent, 20 september 1988 - simulatie - economische
werkelijkheid - optievennootschap - noot Stefaan VAN
CROMBRUGGE, Optievennootschappen - oneigenlijk
gebruik (1988) 450

- Gent, 13 december 1988 - verkoop van activa tegen
te lage prijzen - verarming - vrijgevigheid - noot Stefaan
VAN CROMBRUGGE, Verkoop van activa tegen te lage
prijzen (1989) 43

- Brussel, 30 september 1988 - inbreng van takken van
werkzaamheid - vrijstelling stopzettingsmeerwaarden -
noot Stefaan VAN CROMBRUGGE, Inbreng van takken
van werkzaamheid of van de algemeenheid van goe-
deren (1989) 46

- Brussel, 27 september 1988 - verhouding tussen boek-
houdrecht en fiscaal recht - waardeverminderingen en
schuldvorderingen - noot (1989) 48

- Bernard PEETERS, Het O.E.S.O.-rapport inzake thin
capitalisation en het Belgisch fiscaal recht (1989) 103

- Stefaan VAN CROMBRUGGE, Het tijdstip van boeking
en aftrekbaarheid van de bijzondere aanslag op ge-
heime commissielonen (1989) 176

- Antwerpen, 10 januari 1989 - liquidatieaanslag -
vereniging van alle aandelen in een hand - belastbare
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grondslag - noot Stefaan VAN CROMBRUGGE, Belast-
bare grondslag van de liquidatieaanslag (1989) 203

- Koen GEENS, Kroniek fiscaal recht voor vennoot-
schappen 1988 (1989) 284

- Antwerpen, 14 februari 1989 - vrijstelling sociaal
passief - vrijstelling bijkomend personeel - interpretatie
- noot Stefaan VAN CROMBRUGGE, De interpretatie
van de fiscale wet op nieuwe wegen (1989) 334

- Cass., 9 februari 1989 - bijzondere aanslag op geheime
commissielonen - berekening - noot (1989) 425

- Gent, 13 juni 1989 - simulatie - fusie - noot Stefaan
VAN CROMBRUGGE, Fusie en economische werke-
lijkheid (1989) 428

- Antwerpen, 9 mei 1989 - opeenvolgende kapitaal-
verhogingen in een vennootschapsgroep - simulatie -
noot Stefaan VAN CROMBRUGGE, Simulatie van kapitaal-
verhogingen in het kader van het primair dividend

(1989) 544

- Luik, 24 mei 1989 - 1. aankoop met overprijs -
vrijgevigheid - 2. levensverzekeringspremies - voordeel
van alle aard - noot Stefaan VAN CROMBRUGGE, Ver-
werving met overprijs en vrijgevigheid (1990) 50

- Cass., 5 januari 1990 - 1. rechten van verdediging -
weren van stukken uit het debat - 2. inbrengwaarde -
afschrijvingen - noot Stefaan VAN CROMBRUGGE,
Inbrengwaarde (1990) 128

- Cass., 22 maart 1990 - fusie - keuze van de minst belaste
weg - simulatie - noot Stefaan VAN CROMBRUGGE,
Fusie en vrije keuze van de minst belaste weg

(1990) 311

- Cass., 23 februari 1990 - verliezen - bedrijfsuitgaven
- noot Stefaan VAN CROMBRUGGE, Bedrijfsuitgaven
en verliezen met bedrijfskarakter (1990) 444

VENNOOTSCHAPSCONTRACT

- Kh. Veurne, 9 maart 1994 - 1. vennootschapscontract
- voorwaarden - voorwerp - 2. verplichting tot inschrij-
ving in het handelsregister - niet-naleving - strijdigheid
met de openbare orde - noot (1995) 203

- Frank HELLEMANS, Standpunt : Wat voegt de figuur
van de tijdelijke vereniging nog toe ? (1995) 665

- Luik, 15 september 1995 - 1. art. 1855 B.W. - ratio legis
- toepasselijk op uitsluiting van bijdrage in de verliezen
- strijdig met eigen aard van vennootschapscontract -
niet van toepassing op overdracht van aandelen tegen
een vrij overeengekomen prijs - bedoeling van de
partijen dat de verkopende aandeelhouder zich terug-
trekt - 2. faillissement heeft niet de ontbinding van de
vennootschap tot gevolg - overdracht van aandelen is
geen overdracht van onderneming - gevolgen - 3. aard
en gevolgen van abstracte bankgarantie - exceptie van

openbare orde en goede zeden - toepassing op art. 1855
- 4. gevolgen van eigen aard van bankgarantie -verplich-
ting tot onmiddellijke uitvoering - 5. laattijdig opwerpen
van ernstige en kennelijke onregelmatigheid - schen-
ding van vertrouwen van begunstigde - schadevergoe-
ding - noot (1995) 684

VENNOOTSCHAPSRECHT

- Jozef LIEVENS en Hilde LAGA, Kroniek vennoot-
schapsrecht 1987 (1988) 274

- Jozef LIEVENS en Hilde LAGA, Kroniek Vennoot-
schapsrecht 1988 - deel I (1989) 467

- Jozef LIEVENS en Hilde LAGA, Kroniek vennoot-
schapsrecht 1988 (deel II) (1990) 3

- Hilde LAGA, Kroniek vennootschapsrecht 1989
(deel I) (1990) 367

- Koen GEENS, Kroniek vennootschapsrecht 1989
(deel II) (1990) 495

- Koen GEENS, Standpunt : De overgangsregeling in
de nieuwe vennootschapswetten van 18 en 20 juli 1991

(1991) 281

- Koen GEENS en Hilde LAGA, Kroniek vennootschaps-
recht 1990 (1991) 339

- Jan WOUTERS, Over vennootschappen, verwijzings-
regels en vrijheid van vestiging (1991) 456

- Koen GEENS en Hilde LAGA, Kroniek vennootschaps-
recht 1991 (1992) 509

- Dirk VAN GERVEN en Marieke WYCKAERT, Kro-
niek vennootschapsrecht 1992- 1993 (1994) 397

- Dirk VAN GERVEN en Marieke WYCKAERT, Kro-
niek vennootschapsrecht 1994-1995 (1995) 466

- François DE BAUW, De strafbepalingen van de ge-
coördineerde wetten op de handelsvennootschappen

(1996) 15

- Dirk VAN GERVEN en Marieke WYCKAERT, Kro-
niek vennootschapsrecht 1995 - 1996 (1996) 451

- Marieke WYCKAERT, De Wet van 13 april 1995 : het
overgangsrecht in kaart gebracht (1997) 65

- Frank HELLEMANS, Robbie TAS en Marieke
WYCKAERT, De K.B.’s van 4 maart 1997 tot uitvoering
van de Wet van 13 april 1995 : een overzicht

(1997) 134

- Luc WEYTS, Notariële deontologie bij vennootschaps-
akten (1997) 243

- Dirk VAN GERVEN en Marieke WYCKAERT, Kro-
niek vennootschapsrecht 1996 -1997 (1997) 349
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VERBINTENISSENRECHT

- Kort Ged. Kh. Antwerpen, 2 december 1996 - 1.
vordering tot uitvaardiging van een verbod bijkomende
informatie te verspreiden - art. 41 K.B. van 8 november
1989 - gebrek aan bewijs - belang en hoedanigheid - 2.
art. 1165 B.W. - gevolg van overeenkomst voor derden
- 3. lastgeving - confidentialiteitsclausule - bewijs van
mandaat (1997) 44

- Kh. Hasselt, 29 januari 1997 - art. 13bis Venn.W. -
bevrijdende overname - identiteitsvoorwaarde

(1997) 93

VEREFFENAAR

Zie : ontbinding - vereffening

VEREFFENING

Zie : ontbinding - vereffening

VERENIGINGEN

- Cass., 13 september 1991 - 1. rechtsmiddelen ter
beschikking van een vereniging zonder rechtspersoon-
lijkheid na haar veroordeling - 2. aanbod en weigering
zonder reden - noot Dirk VAN GERVEN, Optreden in
rechte van een vereniging zonder rechtspersoonlijk-
heid (1993) 72

- Dirk VAN GERVEN, Kroniek verenigingen 1992
(1993) 454

- Vred. Merksem, 16 december 1993 -  1. vereniging
zonder rechtspersoonlijkheid - persoonlijke verbonden-
heid van de voorzitter - 2. openbaar karakter van een
dansgelegenheid - verschuldigd zijn van auteursrechten
- 3. strafbeding - ongeldig indien niet beantwoordend
aan werkelijk geleden schade - 4. nalatigheidsinteresten
- vereiste van ingebrekestelling of contractuele bepaling
- noot Dirk VAN GERVEN, Procederen tegen een vereni-
ging zonder rechtspersoonlijkheid (1994) 212

- Dirk VAN GERVEN, Kroniek verenigingen 1993
(1994) 520

- Antwerpen, 24 oktober 1994 - 1. geschil m.b.t.
schuldvordering in het kader van een vereniging - onbe-
voegdheid rechtbank van koophandel - 2. gebruik
afkorting V.Z.W. - vordering ontvankelijk - 3. vereniging
zonder rechtspersoonlijkheid - vertegenwoordiger han-
delt in persoonlijke naam - gevolgen - noot Dirk VAN
GERVEN, Gebruik van de afkorting V.Z.W. - optreden
namens een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid

(1995) 119

- Dirk VAN GERVEN, Standpunt : Bestaan verenigin-
gen zonder rechtspersoonlijkheid nog ? (1995) 306

- Bart SERVAES, Standpunt : Verenigingen zonder
rechtspersoonlijkheid bestaan nog ! (1995) 509

- Dirk VAN GERVEN, Kroniek verenigingen 1994
(1995) 571

- Dirk VAN GERVEN, Kroniek verenigingen 1995
(1996) 557

- Antwerpen, 31 mei 1994 - feitelijke vereniging -
optreden in rechte - mandaatovereenkomst - subrogatie
- noot Joeri VANANROYE, De vereniging zonder
rechtspersoonlijkheid heeft een vermogen en kan in
rechte treden (1996) 572

- Cass., 3 oktober 1996 - vereniging - V.Z.W. - volkstoe-
risme - bijkomstige handelsactiviteiten - voorwaarden -
winst - ideëel oogmerk - noot Marleen DENEF, Over
V.Z.W.’s, volkstoerisme en handelsactiviteiten met of
zonder winstoogmerk (1997) 217

VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN EEN
HAND

Zie : ontbinding - vereffening

VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK

- Antwerpen,  8 september 1987 - 1. directe belastin-
gen - betwisting over kwalificatie van inkomsten als
baten van vrij beroep of als bezoldiging - vordering tot
gemeenverklaring van arrest aan R.S.Z. - niet toelaat-
baar - 2. directe belastingen - betwisting over kwalifi-
catie van inkomsten als baten van vrij beroep of als
bezoldiging - activiteit in het kader van V.Z.W. - geen
bewijs van gezagsuitoefening door beheerraad - feite-
lijke gedraging van belastingplichtige - noot Herman
VAN HOOGENBEMT, De geneesheer als werknemer
in zijn eigen V.Z.W. (1988) 213

- Antwerpen, 29 februari 1988 - vereniging zonder
winstoogmerk - rechtspersonenbelasting - noot Stefaan
VAN CROMBRUGGE, Het toepassingsgebied van de
rechtspersonenbelasting (1988) 296

- Kh. Brussel, 21 februari 1990 - V.Z.W. - handelska-
rakter - statutair doel - handelingen in strijd met statutair
doel - ontbinding - V.O.F. tussen bestuurders - faillis-
sement - noot Hilde LAGA, Kanttekening bij de failliet-
verklaring van een directeur en afgevaardigd-bestuur-
der van een V.Z.W. (1990) 129

- Kh. Brussel, 27 april 1990 - 1. ambtshalve failliet-
verklaring - geldigheid - voorwaarden - 2. bestuurders
van een V.Z.W - persoonlijk voordeel bij bepaalde
betalingen met bedrog t.o.v. of in het nadeel van de
V.Z.W. - volstaat niet om te besluiten tot het bestaan van
een onregelmatige V.O.F. tussen hen - volstaat evenmin
om te besluiten dat zij elk individueel handelaar zijn -
noot (1990) 317
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- Rb. Hasselt, 26 juni 1990 - geen openbaarmaking
statuten V.Z.W. - feitelijke vereniging - onderworpen
aan Wet van 27 juni 1921 - ontbinding van rechtswege
- noot Dirk VAN GERVEN, De ontbinding van een
vereniging zonder rechtspersoonlijkheid (1992) 104

- Rb. Hasselt, 28 november 1991 - 1. korte verja-
ringstermijnen - niet toepasselijk - 2. jaarlijkse neerleg-
ging van ledenlijst van een V.Z.W. - 3. vertegenwoor-
digingsbevoegdheid van een directeur van een V.Z.W.
- noot Dirk VAN GERVEN, Het optreden in rechte van
een V.Z.W. (1993) 24

- Cass., 6 november 1992 - V.Z.W. - gevolgen van ver-
zuim een aangepaste ledenlijst neer te leggen - regu-
larisatie mogelijk na dagvaarding door V.Z.W. - noot
Dirk VAN GERVEN, Regularisatie van een onregelma-
tige V.Z.W. na de betekening van de dagvaarding

(1993) 170

- Jozef VAN HAVER, De V.Z.W. (1993) 427

- Dirk VAN GERVEN, Kroniek verenigingen 1992
(1993) 454

- Vred. Oostende, 23 november 1993 - 1. V.Z.W. - her-
kwalificatie tot onregelmatige V.O.F. - onbeperkte en
hoofdelijke aansprakelijkheid van de vennoten - voor-
afgaandelijke veroordeling van de vennootschap - 2.
afwezigheid van actief tien maanden na de oprichting
- onvoldoende bewijs van foutieve appreciatie - geen
aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad - noot

(1994) 361

- Dirk COECKELBERGH, V.Z.W.’s in de marge van
universitaire instellingen. Een doorlichting van het
Dienstverleningsdecreet en zijn impact op de bilaterale
en trilaterale aspecten uit de driehoeksverhouding
universiteit - universiteitsmedewerker - V.Z.W.

(1994) 473

- Antwerpen, 24 oktober 1994 - 1. geschil m.b.t.
schuldvordering in het kader van een vereniging -
onbevoegdheid rechtbank van koophandel - 2. gebruik
afkorting V.Z.W. - vordering ontvankelijk - 3. vereniging
zonder rechtspersoonlijkheid - vertegenwoordiger han-
delt in persoonlijke naam - gevolgen - noot Dirk VAN
GERVEN, Gebruik van de afkorting V.Z.W. - optreden
namens een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid

(1995) 119

- Brussel, 8 maart 1995 - 1. Wet van 12 januari 1993
betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming
van het leefmilieu - ontvankelijkheid van stakings-
vordering in hoofde van V.Z.W. - binnen statutair doel
- 2. geen moeilijk te herstellen nadeel - annulatieberoep
bij de Raad van State - 3. handeling in de zin van de Wet
van 12 januari 1993 - 4. interpretatie van leefmilieu -
vereiste van schending wetgeving inzake leefmilieu - 5.
schorsing bouwvergunning ingevolge beroep tegen
milieuvergunning - 6. beoordeling van wettigheid
overheidshandeling wanneer eveneens een annulatie-
beroep werd ingesteld bij de Raad van State - 7.
uitzonderingsregime art. 79 Stedebouwwet - beper-

kende interpretatie - 8. vereiste van kennelijke inbreuk
- beoordeling - 9. staking - herstel in natura - dwangsom
- noot Dirk VAN GERVEN, De milieuvordering inge-
steld door een plaatselijke V.Z.W. (1995) 416

- Rb. Antwerpen, 12 juni 1995 - V.Z.W. - aansprakelijk-
heid beheerder - fout - schade - noot Bernard WAÛTERS,
De aquiliaanse aansprakelijkheid van individuele be-
heerders van een V.Z.W. (1996) 67

- Dirk VAN GERVEN, Kroniek verenigingen 1995
(1996) 557

- Gent, 31 oktober 1996 - 1. rechtsverwerking - eerst
aanspreken van de medecontractant - nadien aanspre-
ken van de beheerders van de V.Z.W. - 2. einde
aansprakelijkheid - ontslag beheerder - 3. V.Z.W. - aan-
sprakelijkheid beheerders - persoonlijke aansprake-
lijkheid voor aangegane verbintenissen - quasi-delictuele
aansprakelijkheid - noot Bernard WAÛTERS

(1997) 33

- Cass., 3 oktober 1996 - vereniging - V.Z.W. - volks-
toerisme - bijkomstige handelsactiviteiten - voorwaar-
den - winst - ideëel oogmerk - noot Marleen DENEF,
Over V.Z.W.’s, volkstoerisme en handelsactiviteiten
met of zonder winstoogmerk (1997) 217

VERJARING

- Rb. Hasselt, 28 november 1991 - 1. korte verja-
ringstermijnen - niet toepasselijk - 2. jaarlijkse neerleg-
ging van ledenlijst van een V.Z.W. - 3. vertegenwoor-
digingsbevoegdheid van een directeur van een V.Z.W.
- noot Dirk VAN GERVEN, Het optreden in rechte van
een V.Z.W. (1993) 24

Zie ook : aansprakelijkheid

VERMOGENSBEHEER

- Martine DE LUYCK en Trees PAELINCK, Het K.B.
van 5 augustus 1991 betreffende het vermogensbeheer
en het beleggingsadvies (1992) 55

- Kh. Brussel, 9 januari 1991 - 1. le criminel tient le civil
en état - territoriale regel - 2. contract van vermogens-
beheer - delegatie van het effectieve beheer van het
vermogen door de vermogensbeheerder aan een derde
- aansprakelijkheid van de vermogensbeheerder voor
de bedrieglijke handelingen gesteld door deze derde -
3. werkzaamheid waarbij het vertrouwen essentieel is
- weigering om de verbintenis uit te voeren omwille
van een vals motief - bedrog - aansprakelijkheid voor
de daaruit voortvloeiende schade - noot (1992) 108

- Voorz. Kh. Brussel, zetelend zoals in kort geding,
8 oktober 1991 - beleggingsadvies en vermogensbe-
heer - stakingsvordering (art. 220, § 1 Wet 4 december
1990) - belanghebbende - noot Paul GORIS, De vorde-
ring tot staking : nog een lange weg te gaan

(1992) 111
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VERTEGENWOORDIGING

- Cass., 12 november 1987 - handelingen van de raad
van bestuur - doeloverschrijdend karakter - inroep-
baarheid door derden - noot Liesbeth LIEFSOENS, Kan
een wederpartij het doeloverschrijdend karakter inroe-
pen van een handeling verricht door een orgaan namens
een N.V. of een B.V.B.A. ? (1988) 107

- R.v.St., 29 juni 1987, nr. 28.267 - beroep - ontvanke-
lijkheid - beslissing door het bevoegde orgaan - onder-
tekening van het verzoekschrift door een advocaat -
vermoeden van geldige opdracht (1988) 110

- Hilde LAGA, De Raad van State en het annulatieberoep
ingesteld door een handelsvennootschap. Enige be-
denkingen omtrent bewijs en tegenbewijs van de
rechtsgeldigheid van de vertegenwoordiging van een
N.V. of B.V.B.A. (1988) 173

- R.v.St., 10 november 1987 - 1. B.V.B.A. - volmacht -
geldigheidsonderzoek overbodig - ongeldige meerhand-
tekeningsclausule - 2. B.V.B.A. - meerhandtekenings-
clausule vanaf zeker bedrag - ongeldig - noot Koen
GEENS, De tegenwerpelijkheid van de meerhandteke-
ningsclausule in een B.V.B.A. (1988) 358

- Kh. Gent, 11 december 1987 - verzet door vennoot-
schap - verzoek van verweerder tot mededeling van
natuurlijke personen die orgaan zijn - verzet ontoelaat-
baar indien geen gevolg gegeven aan verzoek - noot

(1988) 376

- Kh. Gent, 11 december 1987- verzet - daad van ver-
weer - excepties van niet-ontvankelijkheid ter zake van
vorderingen niet toepasselijk - noot (1988) 376

- Kh. Kortrijk, 19 januari 1988 - 1. dagvaarding tijdelijke
vereniging - niet toelaatbaar - dagvaarding vennoten
vereist - 2. schijnvertegenwoordiging - toerekenbaarheid
aan de vertegenwoordigde - vereisten - 3. strafbeding -
geldigheid - voorwaarden - noot Sophie STIJNS en Peter
CALLENS, Over tijdelijke vennootschappen en
(schijn)vertegenwoordiging (1989) 66

- Bergen, 23 maart 1989 - rechtspersoon - procedure-
handeling - mandaat van de advocaat - weerlegbaar
vermoeden van lastgeving door daartoe bevoegd or-
gaan - bewijslast bij procespartij die weerlegging inroept

(1989) 343

- Cass., 20 juni 1988 - lastgeving - schijnmandaat -
grondslag - rechtmatig vertrouwen van de derde - noot
Peter CALLENS en Sophie STIJNS, Schijnvertegen-
woordiging : een keerpunt ! (1989) 544

- Arbh. Antwerpen, 10 januari 1991 - V.O.F. - N.V. als
zaakvoerder - art. 63bisVenn.W. - orgaan van dagelijks
bestuur - inroepbaarheid van mandaatoverschrijding
door wederpartij - noot Hilde LAGA, De vertegenwoor-
diging van een N.V. als zaakvoerster in een V.O.F.

(1991) 417

- Rb. Hasselt, 28 november 1991 - 1. korte verjarings-
termijnen - niet toepasselijk - 2. jaarlijkse neerlegging
van ledenlijst van een V.Z.W. - 3. vertegenwoordigings-
bevoegdheid van een directeur van een V.Z.W. - noot
Dirk VAN GERVEN, Het optreden in rechte van een
V.Z.W. (1993) 24

- Kh. Hasselt, 9 december 1992 - lastgeving - schijn-
vertegenwoordiging - gebondenheid lastgever - voor-
waarden - noot (1993) 28

- Hilde LAGA, Standpunt : De vertegenwoordiging van
een vennootschap bij de uitoefening van een bestuur-
dersmandaat (1993) 313

- Nico GEELHAND, De externe vertegenwoordigings-
macht van de organen van de vennootschap (art. 54,
lid 3 en 130, lid 3 Venn.W.). Een rechtsvergelijkende
schets m.b.t. de goede en kwade trouw van de derde-
medecontractant (1994) 63

- Eric DE BIE, Het cumulatief stemrecht en de evenre-
dige vertegenwoordiging van aandeelhouders in de
raad van bestuur van een N.V. (1995) 69

- Antwerpen, 24 oktober 1994 - 1. geschil m.b.t.
schuldvordering in het kader van een vereniging -
onbevoegdheid rechtbank van koophandel - 2. gebruik
afkorting V.Z.W. - vordering ontvankelijk - 3. vereniging
zonder rechtspersoonlijkheid - vertegenwoordiger han-
delt in persoonlijke naam - gevolgen - noot Dirk VAN
GERVEN, Gebruik van de afkorting V.Z.W. - optreden
namens een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid

(1995) 119

- Gent, 10 november 1995 - optreden in eigen naam vs.
in naam van een vennootschap in oprichting - verschil-
lende hoedanigheid - art. 13bis Venn.W. - onontvanke-
lijkheid (1996) 110

- Kort Ged. Kh. Brussel, 13 april 1995 - buitengewone
algemene vergadering - statutaire clausule van propor-
tionele vertegenwoordiging - afschaffing - niet-nale-
ving van art. 71 Venn.W. - nietigheid - schorsing van
besluit van de buitengewone algemene vergadering -
noot (1996) 413

VESTIGING

- Jan WOUTERS, Over vennootschappen, verwijzings-
regels en vrijheid van vestiging (1991) 456

VESTIGINGSBIJSTAND

- Luc DE BROE, Internationale vestigingsbijstand tus-
sen België, de E.E.G.-lidstaten, Zwitserland en de
Verenigde Staten van Amerika op het vlak der inkom-
stenbelasting en B.T.W. (1990) 71
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VOORAFGAANDE FISCALE AKKOORDEN

Zie : fiscaal recht

VOORDEEL VAN ALLE AARD

- Luik, 24 mei 1989 - 1. aankoop met overprijs - vrij-
gevigheid - 2. levensverzekeringspremies - voordeel van
alle aard - noot Stefaan VAN CROMBRUGGE, Verwerving
met overprijs en vrijgevigheid (1990) 50

- Antwerpen, 27 juni 1989 - voorzieningen voor risico’s
en lasten - tienjarige aansprakelijkheid - noot Stefaan
VAN CROMBRUGGE, Voorzieningen voor risico’s en
lasten (1990) 198

VOORKEURRECHT

- Kh. Brugge, 3 december 1992 - 1.a. stemover-
eenkomsten - evenredige vertegenwoordiging - geldig-
heid - voorwaarden - b. statutaire clausule - evenredige
vertegenwoordiging - geldigheid - voorwaarden - c.
evenredige vertegenwoordiging - kan geldig besluiten
buiten statuten worden geregeld - d. stemovereenkomst
- partijen - 2.a. converteerbare obligaties en preferente
aandelen - overdracht - miskenning ‘voorkeurrecht’ -
brengt geen nietigheid van de overdracht met zich als
blijkt dat de betrokken aandeelhouder van zijn rechten
geen gebruik zou hebben gemaakt - b. conversie van
obligaties - termijnen en voet - noot (1993) 30

Zie : kapitaalverhoging

VOORKOOPRECHT

- Kh. Namen, 22 februari 1990 - l.a. algemene vergade-
ring - notulen - bewijskracht - b. voorkooprecht -
inroepen te goeder trouw door titularis vergt consistente
houding - 2. omstandigheden waarin voorkooprecht
niet moet nageleefd worden - iemand van dezelfde
groep - contractuele betekenis van term ‘groep’ - 3. niet
naleving statutair voorkooprecht - schadeloosstelling in
specifieke vorm - derde-medeplichtigheid - 4.a. samen-
stelling algemene vergadering - stemming over betwiste
rechten van een aandeelhouder door alle andere aan-
deelhouders - b. nietigheid - onregelmatig karakter van
een algemene vergadering - bewijsrisico - ontvankelijk-
heid - noot Hilde LAGA, Het leerstuk van de derde-
medeplichtigheid aan andermans contractbreuk toege-
past op de schending van statutaire aanvaardings- en
voorkooprechtclausules (1991) 234

VOORLOPIG BEWINDVOERDER

- Kort Ged. Kh. Tongeren, 17 februari 1989 - B.V.B.A.
- aanwijzing gerechtelijk sekwester - belang - onder-
zoek in kort geding - noot (1990) 266

- Kort Ged. Kh. Charleroi, 11 juli 1989 - 1. kort geding
- voorwaarden - mogelijke maatregelen - 2. aanstelling
voorlopige bewindvoerder - voorwaarden - noot Bernard
TILLEMAN, De voorlopige bewindvoerder : een laatste
redmiddel (1990) 321

- Bergen, 25 juni 1990 - 1. partij niet in zake - art. 51
EVRM - 2. wering van stuk uit de debatten - rechtmatige
verkrijging - auditovereenkomst - 3. voorlopige bewind-
voerder - onherstelbaar nadeel - 4. voorlopige bewind-
voerder - beperking in de tijd - noot (1990) 382

- Kort Ged. Kh. Brussel, 22 juni 1989 - 1. kort geding
- spoedeisendheid - formulering van de vordering - 2.
C.V. - uitsluitingsmaatregelen - niet-naleving van de
statutaire voorschriften - 3. maatregelen in kort geding
- niet mogelijk in het voordeel van passieve mede-
vennoten of in zoverre daardoor mogelijks niet-be-
twiste rechtshandelingen worden geraakt - gemis aan
hoedanigheid en belang - 4. aanstelling voorlopig
bewindvoerder - voorwaarden (1990) 387

- Kort Ged. Kh. Brussel, 7 maart 1989 - C.V. - 1.
algemene vergadering - vraagrecht der aandeelhouders
- bestuurder - aandeelhouder zelf niet aanwezig - geen
klaagrecht - opschorting van de besluitvorming - voor-
waarden - 2. aanstelling van een voorlopig bewindvoer-
der - voorwaarden - controle op de jaarrekening -
behoort aan iedere aandeelhouder - onnodig en onwen-
selijk er een derde mee te belasten - bevoegdheid
behorende aan aandeelhouder-naakte eigenaar of aan-
deelhouder-vruchtgebruiker - vraag voor rechter ten
gronde - noot (1990) 567

- Kort Ged. Kh. Brussel, 20 juni 1990 - 1. vennootschaps-
zaken - tussenkomst van rechter in kort geding -
voorwaarden - 2. misbruik van vorderingsrecht - begrip
- noot Bernard TILLEMAN, Het restrictief karakter van de
aanstelling van een voorlopig bewindvoerder geïllus-
treerd (1991) 51

- Kort Ged. Kh. Brussel, 18 mei 1990 - voorlopig
bewindvoerder - aanstelling - voorwaarden - misbruik
van meerderheid - taak - nazicht van de boekhouding
- noot (1991) 432

- Kort Ged. Kh. Veurne, 16 oktober 1991 - aanstelling
voorlopig bewindvoerder - uitzonderlijke en subsidi-
aire maatregel - beweerde vrees voor onregelmatighe-
den - geen voldoende reden hic et nunc (1991) 532

- Kort Ged. Kh. Luik, 16 augustus 1991 - 1. kort geding
- op eenzijdig verzoekschrift - voorwaarden - 2. onder-
neming in moeilijkheden - aanstelling voorlopig be-
windvoerder - noot Bernard TILLEMAN, De voorlopig
bewindvoerder als pre-curator ? (1992) 38

- Kort Ged. Kh. Brussel, 14 mei 1991 - B.V.B.A. -
beslag op aandelen - poging ze aan het beslag te
onttrekken - collusie tussen aandeelhouder en enige
zaakvoerder - aanstelling van een voorlopig bestuurder
naast de zaakvoerder - noot Ivan PEETERS, Beslag op
nominatieve aandelen die men bedrieglijk tracht te
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vervreemden - Aanstelling van een voorlopig bestuur-
der naast de zaakvoerder in functie (1992) 45

- Kort Ged. Kh. Brussel, 5 maart 1991 - 1. kort geding
- onregelmatige algemene vergadering - voorlopig
verbod tot uitvoering van genomen besluiten - 2. kort
geding - aanstelling voorlopig bewindvoerder - voor-
waarden - aard van deze remedie - noot (1992) 557

- Kort Ged. Kh. Brussel, 23 april 1991 - 1 . kort geding
- algemene vergadering - geen prima facie vorm- of
materiële gebreken - geen schorsing van besluitvor-
ming - 2. kort geding - vennootschap in vereffening -
aanstelling voorlopig bewindvoerder - voorwaarden -
noot (1992) 560

- Kort Ged. Kh. Doornik, uitspraak doende op
eenzijdig verzoekschrift, 1 april 1994 - belangenconflict
- voorlopig bewindvoerder - noot Bernard TILLEMAN,
Een voorlopig bewindvoerder : een middel ter voorko-
ming van een faillissement (1994) 355

- Kort Ged. Kh. Brugge, 15 juli 1993 - 1. interpretatie
van een statutaire bepaling - cumulatieve stemming -
geldigheid - 2. schorsing van de besluiten van de
buitengewone algemene vergadering - schending van
de statuten - ernstig en dreigend nadeel - 3. bevoegdheid
rechter in kort geding - aanstelling voorlopig bewind-
voerder - opdracht - noot (1995) 123

- Kort Ged. Kh. Brussel, 10 juni 1993 - 1. belang
vrijwillige tussenkomst in kort geding - 2. E.E.S.V. -
uitsluiting lid - geldigheid niet na te gaan - opschorting
- 3. onmogelijkheid E.E.S.V. te beheren - voorlopig
bewindvoerder - noot Dirk VAN GERVEN, Uitsluiting
van een lid van een E.E.S.V. (1995) 207

- Voorz. Kh. Tongeren, uitspraak doende op eenzijdig
verzoekschrift, 7 februari 1994 - aanstelling van een
voorlopig bewindvoerder op verzoek van een schuld-
eiser-pandhouder van de aandelen van de vennoot-
schap - behoorlijk instandhouden van de onderneming
- samenvallend belang van de pandhoudende schuld-
eiser met het oog op de overname van de aandelen door
een derde - noot Ivan PEETERS, Pandverzilvering -
aandelen in een B.V.B.A. - publieke fondsen - procedure
- positie van de pandhoudende schuldeiser

(1995) 513

- Jean-Pierre BUYLE, De voorlopig bewindvoerder :
enkele opmerkingen uit de praktijk (1996) 3

- Kort Ged. Kh. Charleroi, 1 februari 1996 - N.V. -
blokkering in de algemene vergadering - geen bestuurs-
orgaan - aanstelling in kort geding van een voorlopig
bewindvoerder - bevoegdheden - aangifte van faillisse-
ment - kapitaalverhoging - vergoeding - noot Marieke
WYCKAERT, Waar ligt de redelijke grens aan de be-
voegdheid van een voorlopig bewindvoerder ?

(1996) 205

- Kort Ged. Kh. Brussel, 30 juni 1995 - 1. optie - niet
duidelijk gelicht - ontwerptekst van overeenkomst -
niet aanvaard door wederpartij - geen overeenkomst

tot stand gekomen - 2. onenigheid tussen aandeelhou-
ders - normale werking van de vennootschap - goede
resultaten - vordering tot aanstelling voorlopig bewind-
voerder niet toegestaan - noot (1996) 513

Zie ook : sekwester - voorlopig bewindvoerder

VOORLOPIG BEWINDVOERDER - EXPERT-BE-
WAARNEMER

- Kort Ged. Kh. Brussel, 27 maart 1997 - vordering tot
aanstelling van expert-bewaarnemer door schuldeiser
van meerderheidsaandeelhouder en door minderheids-
vennoten - opportuniteit van de maatregel - doelstel-
ling - noot (1997) 233

- Brussel, 27 juni 1997 - procedure op eenzijdig
verzoekschrift - volstrekte noodzakelijkheid - voorwaar-
den - noot (1997) 577

- Brussel, 14 juli 1995 - 1. N.V. - voorlopig bewindvoer-
der - procedure - 2. gronden tot aanstelling van een
voorlopig bewindvoerder - noot (1997) 582

- Kort Ged. Rb. Brussel, 9 januari 1997 - 1. voorlopig
bewindvoerder - derdenverzet - 2. gronden tot aanstel-
ling van een voorlopig bewindvoerder - vervanging
van bestuursopdracht door deskundigenopdracht -
noot (1997) 587

VRIJE DIENSTVERLENING

Zie : Europees recht

VRIJE VESTIGING

- Wouter DEVROE, Standpunt : De onverenigbaarheid
van de nieuwe Belgische Wet op  het  hypothecair  kre-
diet  met  het  E.G.-recht  inzake  vrije  vestiging  en
dienstverlening (1993) 3

- H.v.J., 13 juli 1993 - recht van vrije vestiging -
uitoefening openbaar gezag - erkend commissaris bij
verzekeringsonderneming - noot Jan WOUTERS, Erken-
de commissarissen  bij  financiële  instellingen  en  vrije
vestiging  in  Europees  Gemeenschapsverband

(1993) 464

Zie ook : Europees recht, fiscaal recht

VRIJHEID VAN VERENIGING

- Arbitragehof, 13 oktober 1989 - 1. niet-discriminatie-
beginsel t.a.v. rechten en vrijheden - niet geschonden
indien aangewende middelen naar verhouding met
beoogde doel - geen opportuniteitstoetsing - 2. ven-
nootschap met exploitatie van klinisch labo als maat-
schappelijk doel - verplichting om vorm aan te nemen
van burgerlijke personenvennootschap niet discrimi-
nerend - 3. vrijheid van vereniging - verplichting
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vennoot te zijn voor verstrekkers klinische biologie -
onevenredig t.a.v. het doel - 4. verbod meer dan één
vestigingsplaats te hebben - niet onevenredig - 5.
vrijheid van vereniging - absoluut participatieverbod
voor vennootschappen van klinische biologie en hun
vennoten - onevenredig in verhouding tot het beoogde
doel - 6. andere beperkingen - evenredig t.a.v. het
beoogde doel - 7. wettelijke termijn binnen welke
statuten moeten worden aangepast - geldigheid onlos-
makelijk verbonden met bepalingen waarnaar hij ver-
wijst - noot K.G., Het Arbitragehof en de vrijheid zich
te verenigen in een vennootschap (1989) 527

- Nicolas HOLLANDERS DE OUDERAEN, De vrijheid
van vereniging in vennootschapsverband (1990) 211

VRIJWARINGSREGELINGEN

- Philippe COLLE, Over vrijwaringsregelingen ten
gunste van vennootschapsbestuurders (1994) 3

V.Z.W.

Zie : vereniging zonder winstoogmerk

WAARDEVERMINDERINGEN

- Kort Ged. Kh. Brussel, 8 november 1993 - 1.
vordering op eenzijdig verzoekschrift - verbod tot
vervreemding van effecten - absolute noodzakelijkheid
- 2.a. vordering in kort geding - hoogdringendheid -
voorlopige maatregel - b. openbaar bod - biedprijs die
lager is dan de intrinsieke waarde van de betrokken
effecten - lage prijs enkel in het voordeel van de bieder
- c. waardevermindering in het uitsluitend voordeel
van de moedervennootschap - slaagkansen van de
vordering tot vaststelling van misbruik van meerder-
heid - d. beperking van de geldingsduur van de
beschikking - noot Frank HELLEMANS, Het gelijkheids-
beginsel in openbare biedingen. Slotbedenkingen bij
de openbare overnameaanbiedingen op COFIBEL en
COFIMINES (1994) 96

- Kh. Kortrijk, 13 januari 1992 - 1. ontvankelijkheid
van een vrijwillige bewarende tussenkomst - vereiste
belang - toepassing in concreto - 2. ontvankelijkheid
van een vrijwillige agressieve tussenkomst - vereiste
band met de hoofdvordering - toepassing in concreto
- 3. bevoegdheid van de rechtbank - bestaan van een
arbitrageclausule - verschillend voorwerp van beide
vorderingen - 4. aanzienlijke waardeverminderingen -
mogelijke toepassing van art. 103 Venn.W. - nader
onderzoek noodzakelijk in het belang van de vennoot-
schap - geen toepassing van het beginsel ‘nemo
auditur’ - 5. aanstelling van een deskundige - voorlo-
pige maatregel - noot (1994) 344

WARRANT

- Jean-Pierre BLUMBERG, De uitgifte van naakte
warrants of autonome inschrijvingsrechten op aande-
len in de naamloze vennootschap (1989) 122

WERKNEMER

- Cass., 25 september 1987 - inkomstenbelasting - in-
schrijving op kapitaalverhoging van verlieslatende werk-
gever als voorwaarde voor behoud dienstbetrekking -
aftrekbare bedrijfsuitgave - noot Marieke WYCKAERT,
De gedwongen participatie van de werknemer in de
vennootschap-werkgever (1988) 51

- Antwerpen,  8 september 1987 - 1. directe belastin-
gen - betwisting over kwalificatie van inkomsten als
baten van vrij beroep of als bezoldiging - vordering tot
gemeenverklaring van arrest aan R.S.Z. - niet toelaat-
baar - 2. directe belastingen - betwisting over kwalifi-
catie van inkomsten als baten van vrij beroep of als
bezoldiging - activiteit in het kader van V.Z.W. - geen
bewijs van gezagsuitoefening door beheerraad - feite-
lijke gedraging van belastingplichtige - noot Herman
VAN HOOGENBEMT, De geneesheer als werknemer
in zijn eigen V.Z.W. (1988) 213

- Brussel, 25 oktober 1988 - werkend vennoot - noot
Stefaan VAN CROMBRUGGE, De hoedanigheid van
gewoon werknemer voor een vennoot in een personen-
vennootschap (1989) 134

WETSINTERPRETATIE

- Arbrb. Antwerpen, 10 juni 1991 - 1. winstbewijzen
- uitkering aan personeel - dividenden - loon onder-
worpen aan werkgeversbijdragen aan de sociale zeker-
heid - 2. aansprakelijkheid van de uitvoerende macht
- wetsinterpretatie - behoort niet tot haar bevoegdheid
- persoonlijke en incoherente mening van onbevoegde
minister niet inroepbaar als een wetsinterpretatie waarop
rechtsonderhorige zich vermag te steunen - noot

(1991) 525

WETSONTDUIKING - WETSVERMIJDING

Zie : fiscaal recht

WINST

- Johan TYTECA, De winstuitkering in een N.V. of
B.V.B.A. : mag volgens de wet soms kapitaal worden
uitgekeerd ? (1988) 292

- Stefaan VAN CROMBRUGGE, De winstbepaling van
Belgische en vaste inrichtingen in het internationaal
fiscaal recht (1988) 397
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WINSTBEWIJZEN

- Jean-Pierre BLUMBERG, Over participatiecertificaten
(CPC) of de uitgifte van winstbewijzen voor een geld-
inbreng (1991) 325

- Herman VAN HOOGENBEMT, Winstbewijzen voor
werknemers en sociale zekerheid (1991) 449

- Arbrb. Antwerpen, 10 juni 1991 - 1. winstbewijzen
- uitkering aan personeel - dividenden - loon onder-
worpen aan werkgeversbijdragen aan de sociale zeker-
heid - 2. aansprakelijkheid van de uitvoerende macht
- wetsinterpretatie - behoort niet tot haar bevoegdheid
- persoonlijke en incoherente mening van onbevoegde
minister niet inroepbaar als een wetsinterpretatie waarop
rechtsonderhorige zich vermag te steunen - noot

(1991) 525

- Arbh. Antwerpen, 26 november 1993 - 1. dividen-
den van aan werknemers toegekende winstbewijzen -
geen loon - 2. geen omzeiling van de socialezekerheids-
wetgeving - 3. geen socialezekerheidsbijdragen - noot

(1995) 672

- Cass., 11 september 1995 - dividenden van aan
werknemers toegekende winstbewijzen - loon - noot Jan
DE WAELE en Dominique DE MAREZ, Het Agfa-Gevaert-
feuilleton : een nieuwe aflevering (1995) 678

WINSTOOGMERK

- Gent, 13 december 1988 - verkoop van activa tegen
te lage prijzen - verarming - vrijgevigheid - noot Stefaan
VAN CROMBRUGGE, Verkoop van activa tegen te lage
prijzen (1989) 43

- Cass., 13 april 1989 - vennootschap met rechtspersoon-
lijkheid - bekwaamheid - beschikking om niet - ter
behartiging maatschappelijk doel - geldig - noot Frans
BOUCKAERT, Wettelijk specialiteitsbeginsel en doel-
overschrijding (1989) 321

WITWASSEN VAN GELDEN

Zie : strafrecht, financieel recht

ZAAKVOERDER

Zie : bestuur

ZEKERHEDEN

- Voorz. Kh. Brugge, 31 maart 1995 - 1. “le criminel
tient le civil en état” - geen beletsel om voorlopige
maatregelen te bevelen - 2. art. 174/40 en 174/47 - recht
om zekerheid te eisen - enkel toepasselijk op nume-
rieke geldschulden die bestaan, maar nog niet zijn
vervallen - noot (1996) 510

ZETEL

- R.v.St., 29 juni 1987, nr. 28.267 - zetelverplaatsing -
invloed op bestaan van de rechtspersoon naar Belgisch
recht - feitelijk karakter - geen beslissing door bevoegd
orgaan - invloed op de nationaliteit van de rechtsper-
soon - noot Koen LENAERTS, Het personeel statuut van
een Belgische vennootschap bij overbrenging van de
werkelijke zetel naar het buitenland (1988) 110

- FRANS BOUCKAERT, Verandering van zetel van de
vennootschap : statutenwijziging of besluit van de
bestuursorganen ? (1988) 191

- Kh. Leuven, 26 juli 1988 - bij verstek uitgesproken
faillissement op dagvaarding van schuldeiser - onder-
zoek op verzet - voorwaarden tot faillietverklaring niet
vervuld - verzet gegrond - zetelwijziging gefailleerd
verklaarde - gepubliceerd in B.B.S. - niet opgenomen in
handelsregister - dagvaarding geldig geschied op in
handelsregister vermelde maatschappelijke zetel - kos-
ten verzet en faillissement voor ex-gefailleerde - noot
M.W., Zetelverplaatsing, vennootschapsdossier en han-
delsregister (1988) 458

- H.v.J., 27 september 1988 - vrijheid van vestiging -
recht om de oorspronkelijke vestigingsstaat te verlaten
- rechtspersoon - noot Jules STUYCK, Zetelverplaatsing
en vrije vestiging van vennootschappen in de E.E.G.

(1989) 194

ZETELVERPLAATSING

Zie : fiscaal recht

ZIEKENHUISGENEESHEER

Zie : eenpersoonsvennootschap
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1984

24 mei - Antwerpen (1988) 374
9 november - Kort Ged. Kh. Brussel (1993) 569

1985

11 oktober - Kh. Kortrijk (1989) 367
29 november - Cass. (1988) 200

1986

31 juli - Kh. Brussel (1993) 99

1987

11 maart - Gent (1988) 456
31 maart - Brussel (1988) 158
31 maart - Rb. Brugge (1988) 168
12 mei - Antwerpen (1988) 63
19 mei - Cass. (1988) 57
22 mei - Cass. (1988) 54
4 juni - Kort Ged. Rb. Gent (1992) 327
11 juni - Kort Ged. Kh.Dendermonde(1989) 77
15 juni - Antwerpen (1988) 218
29 juni - R.v.St. (1988) 110
7 juli - Kh. Oudenaarde (1988) 67
25 augustus - Kort Ged. Kh. Kortrijk (1989) 76
8 september - Antwerpen (1988) 157
8 september - Antwerpen (1988) 213
10 september - Kort Ged. Kh. Brussel (1988) 70
15 september - Antwerpen (1988) 154
22 september - Antwerpen (1988) 298
25 september - Cass. (1988) 51
29 oktober - Kort Ged. Kh. Oudenaarde (1988) 68
6 november - Kort Ged. Kh. Brussel (1988) 314
9 november - Cass. (1988) 355
10 november - R.v.St. (1988) 358
12 november - Cass. (1988) 107
9 december - H.v.J. (1988) 349
11 december - Kh. Gent (1988) 376
15 december - Antwerpen (1988) 453
17 december - Gent (1988) 209

1988

5 januari - Kort Ged. Kh. Brussel (1988) 160
14 januari - Kort Ged. Kh. Brussel (1988) 311
15 januari - Kort Ged. Kh. Brussel (1988) 384
19 januari - Gent (1988) 152
19 januari - Kh. Kortrijk (1989) 66
26 januari - Gent (1988) 149
27 januari - Kh. Brussel (1988) 220
29 januari - Cass. (1988) 198
9 februari - Antwerpen (1988) 204
12 februari - Cass. (1988) 106

CHRONOLOGISCHE INHOUDSTAFEL VAN DE RECHTSPRAAK

23 februari - Gent (1988) 371
29 februari - Antwerpen (1988) 296
29 februari - Kort Ged. Kh. Brussel (1988) 224
1 maart - Brussel (1988) 115
18 mei - Kort Ged. Kh. Gent (1988) 300
20 mei - Kh. Brussel (1988) 460
24 mei - Antwerpen (1988) 362
16 juni - Cass. (1988) 352
20 juni - Cass. (1989) 540
21 juni - Kort Ged. Kh. Brussel (1988) 465
30 juni - Kh. Brussel (1989) 365
26 juli - Kh. Leuven (1988) 458
6 september - Arbrb. Kortrijk (1989) 56
14 september - Brussel (1989) 49
20 september - H.v.J. (1988) 440
20 september - Gent (1988) 450
20 september - Kort Ged. Kh. Brussel (1989) 156
27 september - H.v.J. (1989) 194
27 september - Brussel (1989) 48
27 september - Kort Ged. Brussel (1989) 217
30 september - Brussel (1989) 46
4 oktober - Kort Ged. Kh. Brussel (1989) 227
13 oktober - Kort Ged. Kh. Brussel (1989) 220
14 oktober - Gent (1989) 208
18 oktober - Kort Ged. Kh. Brussel (1989) 145
25 oktober - Brussel (1989) 133
26 oktober - Kh. Brussel (1989) 58
28 oktober - Cass. (1989) 42
14 november - Kort Ged. Kh. Brussel (1989) 140
17 november - Kort Ged. Rb. Kortrijk (1989) 453
18 november - Rb. Kortrijk (1989) 134
29 november - Gent (1989) 131
7 december - Kh. Luik (1989) 441
8 december - Cass. (1990) 49
13 december - Gent (1989) 43
19 december - Cass. (1989) 333
20 december - Gent (1989) 205
20 december - Kort Ged. Kh. Brussel (1990) 571

1989

5 januari - Kh. Gent (1992) 554
10 januari - Antwerpen (1989) 203
13 januari - Brussel (1990) 547
25 januari - Kh. Brussel (1989) 552
30 januari - Kh. Luik (1989) 215
8 februari - Kh. Luik (1989) 152
9 februari - Cass. (1989) 425
14 februari - Antwerpen (1989) 334
14 februari - Brussel (1991) 306
14 februari - Kh. Brussel (1989) 436
17 februari - Kort Ged. Kh. Brussel (1990) 266
1 maart - Gent (1989) 434
1 maart - Kort Ged. Kh.Dendermonde

(1989) 223
6 maart - Antwerpen (1989) 430
7 maart - Kort Ged. Kh. Brussel (1990) 567
16 maart - Brussel (1990) 448
23 maart - Bergen (1989) 343
5 april - Brussel (1989) 339
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11 april - Kh. Brussel (1989) 357
13 april - Cass. (1989) 321
17 april - Cass. (1989) 319
18 april - Brussel (1989) 340
9 mei - Antwerpen (1989) 544
9 mei - Kh. Brussel (1989) 349
11 mei - Kort Ged. Kh. Leuven (1991) 317
12 mei - Cass. (1989) 423
16 mei - Brussel (1989) 338
24 mei - Luik (1990) 50
25 mei - Rb. Antwerpen (1989) 448
6 juni - Kort Ged. Kh. Turnhout (1990) 55
9 juni - Cass. (1989) 539
12 juni - Kort Ged. Kh. Brussel (1990) 133
13 juni - Gent (1989) 428
15 juni - Kort Ged. Kh. Brussel (1990) 565
22 juni - Kh. Brussel (1990) 387
27 juni - Antwerpen (1990) 198
11 juli           - Kort Ged. Kh. Charleroi (1990) 321
25 september - Cass. (1989) 537
27 september - Voorz. Kh. Brussel (1991) 108
3 oktober - Kort Ged. Kh. Brussel (1991) 105
13 oktober - Arbitragehof (1989) 527
26 oktober - Kort Ged. Kh. Brussel (1990) 389
31 oktober - Kort Ged. Kh. Brussel (1991)103
7 november - Gent (1990) 545
16 november - Kh. Tongeren (1990) 263

1990

5 januari - Cass. (1990) 124
9 januari - Kh. Leuven (1990) 459
16 januari - Brussel (1991) 304
23 januari - Kh. Brussel (1990) 268
23 januari - Kort Ged. Kh. Gent (1990) 201
13 februari - Kort Ged. Rb. Gent (1992) 325
15 februari - Kh. Brussel (1990) 261
20 februari - Kort Ged. Kh. Brussel (1990) 267
21 februari - Kh. Brussel (1990) 129
22 februari - Brussel (1991) 298
22 februari - Kh. Namen (1991) 234
23 februari - Cass. (1990) 444
7 maart - Luik (1992) 36
13 maart - Kh. Brussel (1990) 549
22 maart - Cass. (1990) 311
27 maart - Antwerpen (1990) 446
4 april - Kort Ged. Kh. Tongeren (1991) 98
12 april - Gent (1990) 314
23 april - Kh. Brussel (1990) 449
27 april - Kh. Brussel (1990) 317
11 mei - Kort Ged. Kh. Tongeren (1991) 97
18 mei - Kort Ged. Kh. Brussel (1991) 432
23 mei - Cass. (1991) 49
28 mei - Kh. Hasselt (1991) 421
20 juni - Kort Ged. Kh. Brussel (1991) 51
20 juni - Kort Ged. Kh. Antwerpen (1991) 434
25 juni - Bergen (1990) 382
26 juni - Rb. Hasselt (1992) 104
16 juli - Kort Ged. Rb. Brussel (1991) 423
20 augustus - Antwerpen (1990) 538
6 september - Kh. Antwerpen (1991) 92
7 september - Cass. (1991) 86
10 september - Antwerpen (1992) 93

27 september - Voorz. Kh. Brussel (1991) 108
2 oktober - Kort Ged. Kh. Brussel (1991) 308
17 oktober - Corr. Kortrijk (1991) 228
24 oktober - Kh. Antwerpen (1991) 369
25 oktober - Cass. (1992) 173
25 oktober - Kort Ged. Kh. Hasselt (1991) 183
13 november - H.v.J. (1991) 36
15 november - Kh. Hasselt (1991) 231
19 november - Kh. Tongeren (1991) 520
22 november - Kh. Hasselt (1991) 229
7 december - Luik (1991) 226
21 december - Cass. (1991) 83
21 december - Voorz. Kh. Brussel (1992) 49

1991

4 januari - Cass. (1991) 167
9 januari - Kh. Brussel (1992) 108
10 januari - Arbh. Antwerpen (1991) 417
29 januari - Kort Ged. Kh. Kortrijk (1993) 566
6 februari - Luik (1991) 366
26 februari - Gent (1991) 181
5 maart - Gent (1991) 178
5 maart - Kort Ged. Kh. Brussel (1992) 557
15 maart - Brussel (1992) 258
20 maart - Kort Ged. Kh. Dendermonde

(1991) 430
8 april - Kh. Hasselt (1991) 315
22 april - Antwerpen (1991) 297
22 april - Antwerpen (1991) 364
23 april - Kort Ged. Kh. Brussel (1992) 560
14 mei - Kort Ged. Kh. Brussel (1992) 45
15 mei - Gent (1991) 361
15 mei - Vred. Brasschaat (1991) 436
28 mei - Gent (1991) 292
30 mei - H.v.J. (1991) 409
10 juni - Arbrb. Antwerpen (1991) 525
18 juni - Antwerpen (1991) 517
16 augustus - Kort Ged. Kh. Luik (1992) 38
9 september - Kort Ged. Kh. Nijvel (1992) 469
10 september - Voorz. Kh. Nijvel (1992) 473
13 september - Cass. (1993) 72
2 oktober - H.v.J. (1992) 158
2 oktober - Kort Ged. Kh. Nijvel (1992) 474
8 oktober - Voorz. Kh. Brussel (1992) 111
11 oktober - Cass. (1992) 83
16 oktober - Kort Ged. Kh. Veurne (1991) 532
23 oktober - Kort Ged. Kh. Nijvel (1992) 479
6 november - Brussel (1992) 88
22 november - Kh. Brussel (1992) 362
25 november - Kort Ged. Kh. Brussel (1992) 368
28 november - Rb. Hasselt (1993) 24
5 december - Brussel (1992) 253
5 december - Voorz. Kh. Brussel (1992) 376

1992

13 januari - Kh. Kortrijk (1994) 344
16 januari - Kort Ged. Kh. Kortrijk (1992) 185
11 februari - Kort Ged. Kh. Gent (1993) 562
24 februari - Scheidsrechterlijke uitspraak

(1993) 259
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25 februari - Gent (1992) 177
2 maart - Kh. Tongeren (1992) 180
10 maart - H.v.J. (1992) 245
10 maart - Brussel (1992) 251
24 maart - H.v.J. (1992) 311
14 april - Antwerpen (1992) 322
16 april - Kh. Nijvel (1993) 253
28 april - Commissie van de Europese

  Gemeenschappen (1992) 343
29 april - Kh. Hasselt (1992) 553
12 mei - Brussel (1992) 433
19 mei - Antwerpen (1993) 80
22 mei - Kort. Ged. Rb. Kortrijk (1993) 552
18 juni - Cass. (1993) 234
22 juni - Kh. Brussel (1993) 86
10 september - Kh. Brussel (1992) 437
15 september - Brussel (1994) 275
21 september - Voorz. Kh. Brussel (1993) 41
24 september - Gent (1993) 21
5 oktober - Rb. Mechelen (1994) 462
6 november - Cass. (1993) 170
9 november - Voorz. Kh. Brussel (1993) 38
3 december - Kh. Brugge (1993) 30
9 december - Kh. Hasselt (1993) 28
16 december - Brussel (1993) 15
17 december - Gent (1993) 78
23 december - Kort Ged. Kh. Brussel (1994) 209

1993

7 januari - Gent (1993) 76
11 januari - Voorz. Kh. Luik (1993) 178
2 februari - Antwerpen (1993) 240
2 februari - Kh. Brussel (1994) 293
17 februari - Brussel (1993) 174
17 februari - Luik (1994) 57
23 februari - Rb. Antwerpen (1994) 195
8 maart - Kh. Turnhout (1993) 176
12 maart - Voorz. Kh. Brussel (1993) 326
18 maart - Kort Ged. Kh. Brussel (1993) 329
25 maart - Kort Ged. Kh. Brussel (1993) 330
1 april - Cass. (1994) 186
15 april - Voorz. Kh. Brussel (1993) 335
29 april - Brussel (1993) 419
3 mei - Antwerpen (1996) 319
3 mei - Kh. Brussel (1994) 108
10 mei - Antwerpen (1994) 52
19 mei - Gent (1996) 646
28 mei - Cass. (1993) 408
3 juni - Cass. (1993) 474
8 juni - Antwerpen (1993) 412
9 juni - Brussel (1993) 475
10 juni - Kort Ged. Kh. Brussel (1995) 207
16 juni - Kort Ged. Kh. Namen (1993) 556
25 juni - Cass. (1993) 405
30 juni - Luik (1993) 549
13 juli - H.v.J. (1993) 464
13 juli - H.v.J. (1994) 27
14 juli - Kort Ged. Kh. Namen (1993) 554
15 juli - Kort Ged. Kh. Brugge (1995) 23
30 september - Gent (1994) 48
4 oktober - Antwerpen (1994) 85
20 oktober - Voorz. Kh. Brussel (1994) 89

8 november - Kort Ged. Kh. Brussel (1994) 96
23 november - Vred. Oostende (1994) 361
26 november - Arbh. Antwerpen (1995) 672
16 december - Vred. Merksem (1994) 212
21 december - Gent (1995) 201

1994

24 januari - Beslagrechter Antwerpen (1996) 516
1 februari - Antwerpen (1996) 64
2 februari - Kort Ged. Kh. Brussel (1994) 466
3 februari - Voorz. Kh. Tongeren (1995) 512
7 februari - Voorz. Kh. Tongeren (1995) 513
25 februari - Kh. Gent (1995) 335
1 maart - Kort Ged. Kh. Hasselt (1994) 358
9 maart - Kh. Veurne (1995) 203
10 maart - Cass. (1995) 176
1 april - Kort Ged. Kh. Doornik (1994) 355
12 april - H.v.J. (1995) 400
14 april - H.v.J. (1994) 453
14 april - Rb. Antwerpen (1994) 285
15 april - Rb. Gent (1994) 342
29 april - Kort Ged. Kh. Brugge (1994) 353
27 mei - Cass. (1995) 54
31 mei - Antwerpen (1996) 572
1 juni - Arbitragehof (1994) 329
17 juni - Cass. (1994) 598
22 juni - Gent (1994) 460
22 juni - Gent (1994) 529
22 juni - Gent (1994) 612
14 juli - R.v.St. (1995) 309
26 juli - Kh. Nijvel (1994) 530
5 september - Voorz. Kh. Luik (1995) 432
13 september - Kh. Brussel (1994) 613
15 september - Gent (1995) 330
22 september - Gent (1995) 60
5 oktober - Gent (1995) 197
24 oktober - Antwerpen (1995) 119
27 oktober - Brussel (1995) 192
9 november - Gent (1995) 323
16 november - Gent (1995) 58
22 november - Kort Ged. Kh. Brussel (1995) 427
14 december - Arbitragehof nr. 89/94 (1995) 49
15 december - Cass. (1995) 411

1995

13 januari - Kort Ged. Kh. Brussel (1996) 332
26 januari - Brussel (1996) 178
9 februari - Cass. (1995) 115
14 februari - H.v.J. (1996) 303
8 maart - Brussel (1995) 416
31 maart - Vz. Kh. Brugge (1996) 510
12 april - Gent (1996) 566
13 april - Kort Ged. Kh. Brussel (1996) 413
27 april - Gent (1995) 604
28 april - Gent (1995) 597
28 april - Gent (1995) 599
5 mei - Kh. Tongeren (1996) 568
17 mei - Kort Ged. Kh. Brussel (1996) 331
7 juni - Brussel (1995) 595
12 juni - Rb. Antwerpen (1996) 67
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15 juni - Rb. Brussel (1996) 407
23 juni - Gent (1996) 642
30 juni - Kort Ged. Kh. Brussel (1996) 513
14 juli - Brussel (1997) 582
11 augustus - H.v.J. (1996) 306
11 september - Cass. (1995) 678
15 september - Luik (1995) 684
4 oktober - Gent (1996) 122
13 oktober - Gent (1996) 117
17 oktober - Kh. Brussel (1995) 697
25 oktober - Gent (1996) 112
26 oktober - Kh. Antwerpen (1996) 409
31 oktober - Cass. (1996) 635
9 november - Arbitragehof nr. 74/9 (1996) 537
9 november - Kh. Antwerpen (1996) 190
10 november - Gent (1996) 110
14 november - H.v.J. (1996) 308
16 november - Gent (1996) 108
30 november - Gent (1996) 107
12 december - Antwerpen (1996) 62
18 december - Rb. Hasselt (1996) 188
20 december - Brussel (1996) 54

1996

8 januari - Arbrb. Antwerpen (1996) 195
1 februari - Kort Ged. Kh. Charleroi (1996) 205
5 maart - Antwerpen (1996) 501
5 maart - Antwerpen (1996) 318
7 maart - H.v.J. (1997) 317
12 maart - H.v.J. (1996) 170
19 april - Gent (1996) 499
10 mei - Cass. (1996) 565
13 mei - Kh. Brussel (1997) 177
17 mei - Gent (1996) 406
12 juni - Brussel (1997) 409
18 juni - Brussel (1996) 494
27 juni - H.v.J. (1996) 401
20 september - Gent (1997) 581
25 september - Kh. Brussel (1996) 650
26 september - H.v.J. (1997) 28
3 oktober - Cass. (1997) 217
10 oktober - Kh. Brugge

(afdeling Oostende) (1997) 172
17 oktober - H.v.J. (1997) 69
17 oktober - Gent (1997) 83
28 oktober - Kort Ged. Kh. Brussel (1996) 653

31 oktober - Gent (1997) 33
4 november - Voorz. Kh. Brussel, zetelend

zoals in kort ged. (1997) 231
14 november - H.v.J. (1997) 322
28 november - Voorz. Kh. Leuven, zetelend

zoals in kort ged. (1997) 108
2 december - Cass. (1997) 78
2 december - Kort Ged. Kh. Antwerpen (1997) 44
6 december - Cass. (1997) 489
12 december - Rb. Brussel (1997) 38

1997

3 januari - Arrondissementsrb.
Amsterdam (1997) 338

9 januari - Kort Ged. Rb. Brussel (1997) 587
29 januari - Kh. Hasselt (1997) 93
31 januari - Kh. Brussel (1997) 159
31 januari - Voorz. Kh. Verviers, zetelend

zoals in kort ged. (1997) 156
14 februari - Voorz. Kh. Hasselt, zetelend

zoals in kort ged. (1997) 105
17 februari - Voorz. Kh. Kortrijk, zetelend

zoals in kort ged.  (1997) 95
20 februari - Cass. (1997) 149
19 maart - Voorz. Kh. Dendermonde,

zetelend zoals in kort ged. (1997) 153
24 maart - Voorz. Kh. Brussel, zetelend

zoals in kort ged. (1997) 227
27 maart - Kort Ged. Kh. Brussel (1997) 233
15 april - Voorz. Kh. Tongeren, zetelend

zoals in kort ged. (1997) 225
30 april - Gent (1997) 336
9 mei - Gent (1997) 403
13 mei - Voorz. Kh. Brussel (eenzijdig

verzoekschrift) (1997) 506
15 mei - H.v.J. (1997) 302
21 mei - Brussel (1997) 331
22 mei - Gent (1997) 500
24 juni - Antwerpen (1997) 401
25 juni - Gent (1997) 492
26 juni - Gent (1997) 400
27 juni - Brussel (1997) 577
9 juli - H.v.J. (1997) 389
9 juli - Kort Ged. Kh. Mechelen (1997) 421
3 november - Kh. Dendermonde (1997) 585


