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- Dirk DESCHRIJVER, Kroniek fiscaal recht voor vennootschappen 1997

226

- Luc DE BROE en Jan WERBROUCK, Kroniek internationaal belastingrecht 1998 492
- Dirk DESCHRIJVER, Kroniek der Kronieken. Fiscaal recht (1988-1997)

577

FUSIES EN SPLITSINGEN
- Stefaan LOOSVELD, De sterfhuisconstructie

125

- Kh. Dendermonde (afdeling Aalst), 9 december 1997 - splitsing - faillissementspauliana
- voorwaarden - vennootschapsbelang - financiële en economische verantwoording noot Stefaan LOOSVELD, De schuldeisers van de gesplitste vennootschap en de
faillissementspauliana
325
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X

- Kort Ged. Kh. Brussel, 1 juli 1998 - 1. algemene vergadering - samenstelling hoedanigheid van vennoot - 2. onregelmatige samenstelling van de algemene vergadering - gewichtige reden in de zin van artikel 190bis, § 3 Venn.W. - grove schending
van de Vennootschappenwet in de zin van artikel 190bis, § 3 Venn.W. - mogelijke
nietigverklaring door de bodemrechter
334
- Brussel, recht sprekend op eenzijdig verzoekschrift, 2 juli 1998 - artikel 1402 Ger.W.
- beschikking van de voorzitter van de rechtbank van koophandel - artikel 190bis, § 3
Venn.W. - beschikking tot opschorting - uitwerking ten aanzien van derden
339
- Kort Ged. Brussel, 8 juli 1998 - 1. algemene vergadering - samenstelling - hoedanigheid van vennoot - fusie onder opschortende voorwaarde - 2. opschortende voorwaarde - vervulling - retroactief effect - incidentie - 3. fusievoorstel en ter beschikking
gestelde documenten - voorlichting van de vennoten - 4. a contrario redenering noodzaak om een ‘vergadering van voorwaardelijke vennoten’ te houden - niet zinvol
en niet houdbaar - 5. afwezigheid van bedrieglijk opzet - beïnvloeding van besluitvorming weinig waarschijnlijk
340
GERECHTELIJK AKKOORD
- Joost VERLINDEN, Overzicht van de nieuwe wetten betreffende het faillissement en
het gerechtelijk akkoord (deel 2)
3
- Kh. Luik, 11 februari 1998 - vordering tot het bekomen van een gerechtelijk akkoord
- noot
170
- Kh. Luik, 29 juni 1998 - gerechtelijk akkoord - goedkeuring van het herstelplan - noot
452
GERECHTELIJKE ONTBINDING
Zie : ontbinding - vereffening
GERECHTELIJK RECHT
- Kort Ged. Kh. Gent, 14 november 1997 - weigering tot bijeenroeping van een
algemene vergadering ondanks verzoek aandeelhouder - derde-medeplichtigheid voorlopig bewindvoerder - sekwester aandelen - afwijzing vordering wegens tergend
en roekeloos geding - noot
54
- Kh. Mechelen, 23 januari 1998 - 1. strafonderzoek m.b.t. één van de eisende partijen
- “le criminel tient le civil en état” - 2. exceptie van arbitrage - niet “in limine litis”
opgeworpen - 3. artikel 703 Ger.W. - geen antwoord op de gestelde vraag - gevolg 4. Commissie voor het Bank- en Financiewezen - standpunt over de toepasselijkheid
van art. 41 K.B. 8 november 1989 - gevolg voor rechterlijke macht - 5. artikel 41 K.B.
8 november 1989 - toepassingsgebied - indirecte controleverwerving - oneigenlijk
gebruik van buitenlandse vennootschap ter omzeiling van dwingende Belgische
wetsbepalingen - onderzoeksbevoegdheid van de rechter - 6. openbaar overnamebod - omzeiling van de Belgische overnamewetgeving - quasi-delictuele handelwijze
- verplichting tot vergoeding van de schade - 7. artikel 41 K.B. 8 november 1989 openbare orde - geen mogelijkheid tot verzaking - noot
101
- Arrondissementsrb. Tongeren, 18 maart 1998 - aansprakelijkheidsvordering van de
curator - grondslag - bevoegde rechtbank - noot
169
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- Kort Ged. Rb. Brussel, 13 november 1997 - feitelijke vereniging - optreden in rechte
- lastgeving - bewijs - noot
175
- Marleen DENEF, De procesrechtelijke vertegenwoordiging van een V.Z.W. voor de
Raad van State
301
- Arbitragehof, 22 april 1998, nr. 42/98 - 1. Raad van State - art. 440 Ger.W. - natuurlijk
persoon - rechtspersoon - vertegenwoordiging advocaat - 2. Raad van State - art. 440
Ger.W. - rechtspersoon - een- of meerhoofdig orgaan - vertegenwoordiging advocaat
- noot
319
- Raad van State, 29 oktober 1997 - kort geding - V.Z.W. - verschijning ter terechtzitting
- vertegenwoordiging - noot
324
- Brussel, recht sprekend op eenzijdig verzoekschrift, 2 juli 1998 - artikel 1402 Ger.W.
- beschikking van de voorzitter van de rechtbank van koophandel - artikel 190bis, § 3
Venn.W. - beschikking tot opschorting - uitwerking ten aanzien van derden
339
- Antwerpen, 29 april 1997 - 1. inschrijving in handelsregister - vermelding van nummer
van inschrijving in dagvaarding - verzuim - onontvankelijkheid - inroepbaar in hoger
beroep - 2. factuur - aanvaarding - verzuim van tijdig protest - noot Paul VAN ROMPAEY
441
- Cass., 17 april 1997 - optreden in rechte van een rechtspersoon - proceshandeling
door advocaat - wettelijk vermoeden van lastgeving door bevoegd orgaan (art. 440,
al. 2 Ger.W.) - mededeling van identiteit van de leden van de organen van de
rechtspersoon (art. 702, al. 3 Ger.W.) - gevolg van verzuim - noot Joeri VANANROYE,
Proceshandelingen qualitate qua, de bevoegdheid van de advocaat (art. 440, al. 2
Ger.W.) en de vertegenwoordiging van een rechtspersoon
516
GERECHTELIJK SEKWESTER
Zie : sekwester - voorlopig bewindvoerder
GESCHILLENREGELING
- Gent, 21 januari 1998 - 1. art. 1401, 5° B.W. - gemeenschappelijke aandelen inschrijving aandelenregister - 2. art. 1401, 5° B.W. - lidmaatschapsrechten - stemrecht
- recht om een deskundige te laten aanstellen (art. 191 Venn.W.) - 3. art. 1401, 5° B.W.
- overgangsrecht - art. 2 B.W. - 4. art. 190ter Venn.W. - geen eis hangend - waardering
aandelen voorbarig - noot Bernard WAÛTERS - Het belang van de inschrijving van
gemeenschappelijke aandelen in het aandelenregister
525
INBRENG
Zie : kapitaal
INKOOP VAN EIGEN AANDELEN
- Ludovic DU FAUX, Standpunt : Artikel 52bis, § 2, 1° Venn.W. : een nieuwe belichting
157
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INSCHRIJVING IN HANDELSREGISTER
- Antwerpen, 29 april 1997 - 1. inschrijving in handelsregister - vermelding van nummer
van inschrijving in dagvaarding - verzuim - onontvankelijkheid - inroepbaar in hoger
beroep - 2. factuur - aanvaarding - verzuim van tijdig protest - noot Paul VAN ROMPAEY
441
INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT
- Kh. Brussel, 15 oktober 1996 - vordering tot faillietverklaring - territoriale bevoegdheid van de rechter - noot
45
JAARREKENING
- H.v.J., 4 december 1997 - 1. Eerste Richtlijn - openbaarmaking van jaarrekening sancties bij niet-nakoming - vorderingsrecht - 2. richtlijn - rechtstreekse werking - noot
Koen GEENS
433
Zie ook : controle
KAPITAAL
- Ludovic DU FAUX, Standpunt : Artikel 52bis, § 2, 1° Venn.W. : een nieuwe belichting
157
- Baudouin CAEYMAEX, Het toegestaan kapitaal naar Belgisch recht : een overzicht van
de beperkingen
183
KREDIETOVEREENKOMST
- David NAPOLITANO, Standpunt : Artikel 17bis Wet 2 maart 1989 en het recht op
opeisbaarstelling van een krediet in geval van controlewijziging
382
LASTGEVING
- Vred. Grâce-Hollogne, 20 oktober 1995 - lastgeving - schijnlastgeving - werknemer
- aanvaarding van factuur - noot
112
- Kh. Luik, 25 april 1997 - lastgeving - schijnlastgeving - werknemer - aanvaarding van
factuur - noot Joeri VANANROYE, De vertegenwoordigingsmacht van een werknemer
van een vennootschap
113
- Kort Ged. Rb. Brussel, 13 november 1997 - feitelijke vereniging - optreden in rechte
- lastgeving - bewijs - noot
175
- Cass., 17 april 1997 - optreden in rechte van een rechtspersoon - proceshandeling
door advocaat - wettelijk vermoeden van lastgeving door bevoegd orgaan (art. 440,
al. 2 Ger.W.) - mededeling van identiteit van de leden van de organen van de
rechtspersoon (art. 702, al. 3 Ger.W.) - gevolg van verzuim - noot Joeri VANANROYE,
Proceshandelingen qualitate qua, de bevoegdheid van de advocaat (art. 440, al. 2
Ger.W.) en de vertegenwoordiging van een rechtspersoon
516
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MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL
Zie : kapitaal
MANDAAT
Zie : lastgeving
MEERHOOFDIGHEID
- Arbitragehof, 22 april 1998, nr. 42/98 - 1. Raad van State - art. 440 Ger.W. - natuurlijk
persoon - rechtspersoon - vertegenwoordiging advocaat - 2. Raad van State - art. 440
Ger.W. - rechtspersoon - een- of meerhoofdig orgaan - vertegenwoordiging advocaat
- noot
319
MISBRUIK VAN VENNOOTSCHAPSGOEDEREN
- Philippe ERNST, "Misbruik van vennootschapsgoederen". Enkele bedenkingen vanuit
het vennootschapsrecht bij de introductie van een nieuw misdrijf in het rechtspersonenrecht
63
- Joeri VANANROYE, Standpunt : Misbruik van vennootschapsgoederen : noch de
aandeelhouders, noch de schuldeisers kunnen zich burgerlijke partij stellen
216
NIETIGHEID
- Kort Ged. Kh. Brussel, 1 juli 1998 - 1. algemene vergadering - samenstelling hoedanigheid van vennoot - 2. onregelmatige samenstelling van de algemene vergadering - gewichtige reden in de zin van artikel 190bis, § 3 Venn.W. - grove schending
van de Vennootschappenwet in de zin van artikel 190bis, § 3 Venn.W. - mogelijke
nietigverklaring door de bodemrechter
334
ONTBINDING - VEREFFENING
Zie : faillissement
OPENBAAR BOD
Zie : bod - openbaar bod - uitkoopbod
OPRICHTERSAANSPRAKELIJKHEID
Zie : aansprakelijkheid
OVERDRACHT
Zie : aandelen - overdracht van aandelen
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OVERGANGSRECHT
Zie : vennootschapsrecht
OVERHEIDSONDERNEMINGEN
- Wouter DEVROE, Deugdelijk bestuur van overheidsondernemingen (autonome
overheidsbedrijven, publiekrechtelijke naamloze vennootschappen)
461
PUBLIEKE VENNOOTSCHAPPEN
Zie : overheidsondernemingen
RAAD VAN BESTUUR
Zie : bestuur
RECHTSPLEGING
Zie : gerechtelijk recht
RECHTSTREEKSE WERKING
- H.v.J., 4 december 1997 - 1. Eerste Richtlijn - openbaarmaking van jaarrekening sancties bij niet-nakoming - vorderingsrecht - 2. richtlijn - rechtstreekse werking - noot
Koen GEENS
433
RICHTLIJN - WERKING
- H.v.J., 4 december 1997 - 1. Eerste Richtlijn - openbaarmaking van jaarrekening sancties bij niet-nakoming - vorderingsrecht - 2. richtlijn - rechtstreekse werking - noot
Koen GEENS
433
SEKWESTER - VOORLOPIG BEWINDVOERDER
- Kort Ged. Kh. Gent, 14 november 1997 - weigering tot bijeenroeping van een algemene vergadering ondanks verzoek aandeelhouder - derde-medeplichtigheid voorlopig bewindvoerder - sekwester aandelen - afwijzing vordering wegens tergend
en roekeloos geding - noot
54
SOCIAAL RECHT
- Cass., 23 september 1996 - 1. artikel 13 Venn.W. - niet van openbare orde of dwingend
recht - gevolg - 2. artikel 2 K.B. van 19 december 1967 - uitoefening van mandaat in een
vennootschap - vermoeden van uitoefening van zelfstandige bedrijvigheid - aanstelling als beheerder - gevolg - noot Guido VAN LIMBERGHEN, Uitoefening van een
beroepsactiviteit als sleutel op de deur van de sociale verzekeringen
96
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SPLITSING
Zie : fusies en splitsingen
STAKING VAN BETALING
Zie : faillissement
STEMRECHT
- Gent, 21 januari 1998 - 1. art. 1401, 5° B.W. - gemeenschappelijke aandelen inschrijving aandelenregister - 2. art. 1401, 5° B.W. - lidmaatschapsrechten - stemrecht - recht om een deskundige te laten aanstellen (art. 191 Venn.W.) - 3. art. 1401, 5°
B.W. - overgangsrecht - art. 2 B.W. - 4. art. 190ter Venn.W. - geen eis hangend waardering aandelen voorbarig - noot Bernard WAÛTERS - Het belang van de
inschrijving van gemeenschappelijke aandelen in het aandelenregister
525
Zie ook : kapitaal
STRAFRECHT
- Philippe ERNST, "Misbruik van vennootschapsgoederen". Enkele bedenkingen vanuit
het vennootschapsrecht bij de introductie van een nieuw misdrijf in het rechtspersonenrecht
63
- Joeri VANANROYE, Standpunt : Misbruik van vennootschapsgoederen : noch de
aandeelhouders, noch de schuldeisers kunnen zich burgerlijke partij stellen
216
- Hans SEELDRAYERS, Standpunt : Art. 492bis Sw. : het paard van Troje voor een efficiënt gesanctioneerde ‘corporate opportunity doctrine’ naar Belgisch recht ?
313
TEGENSTELBAARHEID
- Brussel, recht sprekend op eenzijdig verzoekschrift, 2 juli 1998 - artikel 1402 Ger.W.
- beschikking van de voorzitter van de rechtbank van koophandel - artikel 190bis, § 3
Venn.W. - beschikking tot opschorting - uitwerking ten aanzien van derden
339
TEGENSTRIJDIG BELANG
- H.v.J., 16 december 1997 - Eerste Richtlijn - artikel 9 - werkingssfeer - vertegenwoordiging van vennootschap - tegenstrijdig belang - onbevoegdheid van bestuurder om
vennootschap te binden - noot Koen GEENS, Draagwijdte van artikel 9, 1° Eerste
Richtlijn i.v.m. facultatieve bevoegdheden van de raad van bestuur
41
TERGEND EN ROEKELOOS GEDING
Zie : gerechtelijk recht
TOEGESTAAN KAPITAAL
Zie : kapitaal
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UITKOOPBOD
Zie : bod - openbaar bod - uitkoopbod
UITSLUITING
- Brussel, 7 mei 1998 - 1. vennootschap onder firma - uitsluiting van vennoot - berekening van scheidingsaandeel - interpretatie van “hoofdelijk aandeel in zuiver maatschappelijk bezit” - 2. vennootschap onder firma - aansprakelijkheid van vennoten betaling van scheidingsaandeel - niet-aansprakelijkheid
436
VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA
- Brussel, 7 mei 1998 - 1. vennootschap onder firma - uitsluiting van vennoot - berekening van scheidingsaandeel - interpretatie van “hoofdelijk aandeel in zuiver maatschappelijk bezit” - 2. vennootschap onder firma - aansprakelijkheid van vennoten betaling van scheidingsaandeel - niet-aansprakelijkheid
436
VENNOOTSCHAPSBELANG
- Kh. Kortrijk, 16 september 1997 - 1. artikel 63bis Venn.W. - doeloverschrijdende
handelingen - toetsing in concreto - 2. onderscheid tussen doel en belang van de
vennootschap - belang - toetsing in concreto - noot
171
VENNOOTSCHAPSBELASTING
Zie : fiscaal recht
VENNOOTSCHAPSRECHT
- Marieke WYCKAERT (Dirk VAN GERVEN en), Kroniek Vennootschapsrecht 19971998
385
- Gent, 21 januari 1998 - 1. art. 1401, 5° B.W. - gemeenschappelijke aandelen - inschrijving aandelenregister - 2. art. 1401, 5° B.W. - lidmaatschapsrechten - stemrecht - recht om een deskundige te laten aanstellen (art. 191 Venn.W.) - 3. art. 1401, 5°
B.W. - overgangsrecht - art. 2 B.W. - 4. art. 190ter Venn.W. - geen eis hangend waardering aandelen voorbarig - noot Bernard WAÛTERS - Het belang van de
inschrijving van gemeenschappelijke aandelen in het aandelenregister
525
VERENIGINGEN
- Frank HELLEMANS en Dirk VAN GERVEN, Kroniek Verenigingen 1996-1997

24

- Kort Ged. Rb. Brussel, 13 november 1997 - feitelijke vereniging - optreden in rechte lastgeving - bewijs - noot
175
- Frank HELLEMANS en Dirk VAN GERVEN, Kroniek der Kronieken. Verenigingen
(1992-1997)
583
Zie ook : V.Z.W.
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VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK
Zie : V.Z.W.
VERTEGENWOORDIGING
- H.v.J., 16 december 1997 - Eerste Richtlijn - artikel 9 - werkingssfeer - vertegenwoordiging van vennootschap - tegenstrijdig belang - onbevoegdheid van bestuurder om
vennootschap te binden - noot Koen GEENS, Draagwijdte van artikel 9, 1° Eerste
Richtlijn i.v.m. facultatieve bevoegdheden van de raad van bestuur
41
- Kh. Luik, 25 april 1997 - lastgeving - schijnlastgeving - werknemer - aanvaarding van
factuur - noot Joeri VANANROYE, De vertegenwoordigingsmacht van een werknemer
van een vennootschap
113
- Marleen DENEF, De procesrechtelijke vertegenwoordiging van een V.Z.W. voor de
Raad van State
301
- Arbitragehof, 22 april 1998, nr. 42/98 - 1. Raad van State - art. 440 Ger.W. - natuurlijk
persoon - rechtspersoon - vertegenwoordiging advocaat - 2. Raad van State - art. 440
Ger.W. - rechtspersoon - een- of meerhoofdig orgaan - vertegenwoordiging advocaat
- noot
319
- Raad van State, 29 oktober 1997 - kort geding - V.Z.W. - verschijning ter terechtzitting - vertegenwoordiging - noot
324
- Cass., 17 april 1997 - optreden in rechte van een rechtspersoon - proceshandeling
door advocaat - wettelijk vermoeden van lastgeving door bevoegd orgaan (art. 440,
al. 2 Ger.W.) - mededeling van identiteit van de leden van de organen van de
rechtspersoon (art. 702, al. 3 Ger.W.) - gevolg van verzuim - noot Joeri VANANROYE,
Proceshandelingen qualitate qua, de bevoegdheid van de advocaat (art. 440, al. 2
Ger.W.) en de vertegenwoordiging van een rechtspersoon
516
VOORLOPIG BEWINDVOERDER - EXPERT-BEWAARNEMER
- Kort Ged. Kh. Gent, 14 november 1997 - weigering tot bijeenroeping van een
algemene vergadering ondanks verzoek aandeelhouder - derde-medeplichtigheid voorlopig bewindvoerder - sekwester aandelen - afwijzing vordering wegens tergend
en roekeloos geding - noot
54
V.Z.W.
- Frank HELLEMANS en Dirk VAN GERVEN, Kroniek Verenigingen 1996-1997

24

- Marleen DENEF, De procesrechtelijke vertegenwoordiging van een V.Z.W. voor de
Raad van State
301
- Raad van State, 29 oktober 1997 - kort geding - V.Z.W. - verschijning ter terechtzitting - vertegenwoordiging - noot
324
- Frank HELLEMANS en Dirk VAN GERVEN, Kroniek der Kronieken. Verenigingen
(1992-1997)
583
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XVIII

ZAAKVOERDER
Zie : bestuur
ZETELVERPLAATSING
- Kh. Brussel, 15 oktober 1996 - vordering tot faillietverklaring - territoriale bevoegdheid van de rechter - noot
45
- Brussel, 13 februari 1997 - vordering tot faillietverklaring - territoriale bevoegdheid
van de rechter - noot
47
- Gent, 2 oktober 1997 - vordering tot faillietverklaring - territoriale bevoegdheid van
de rechter - noot David NAPOLITANO, Zetelverplaatsing en de territoriaal bevoegde
rechtbank inzake faillissement van rechtspersonen
49

CHRONOLOGISCHE INHOUDSTAFEL VAN DE RECHTSPRAAK
1995

1998

- 20 oktober, Vred. Grâce-Hollogne 112

-

1996
- 23 september, Cass.
- 15 oktober, Kh. Brussel

96
45

1997
-

13 februari, Brussel
47
17 april, Cass.
516
25 april, Kh. Luik
113
29 april, Kh. Luik
290
29 april, Antwerpen
441
26 augustus, Rb. Kortrijk
445
16 september, Kh. Kortrijk
171
2 oktober, Gent
49
29 oktober, R.v.S.
324
7 november, Cass.
284
13 november, Kort Ged.
Rb. Brussel
175
14 november, Kort Ged. Kh. Gent 54
4 december, H.v.J.
433
5 december, Cass.
268
9 december, Kh. Dendermonde
(afdeling Aalst)
325
16 december, H.v.J.
41
19 december, Kort Ged. Kh. Hasselt533
19 december, Kort Ged. Kh. Hasselt536

-

21 januari, Gent
23 januari, Kh. Mechelen
11 februari, Kh. Luik
11 maart, Gent
18 maart, Arrondissementsrb.
Tongeren
17 april, Kort Ged. Kh. Turnhout
22 april, Arbitragehof
7 mei, Brussel
29 juni, Kh. Luik
1 juli, Kort Ged. Kh. Brussel
2 juli, Brussel (eenzijdig verzoekschrift)
8 juli, Kort Ged. Brussel
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170
163
169
539
319
436
452
334
339
340
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