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- Koen BYTTEBIER, Analyse van de begrippen controle, moeder- en dochtervennootschap
en de andere in de artikelen 5-13 W. Venn. gedefinieerde termen
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- Luc DE BROE en Jan WERBROUCK, Kroniek internationaal belastingrecht 2000 - 2001
563
- Dirk VAN GERVEN en Marieke WYCKAERT, Kroniek vennootschapsrecht 2000-2001
442
- Brussel 10 december 1999 - vennootschapsgroep - bewarend beslag - urgentie - insolventie
van moedervennootschap en mogelijkheid van oncontroleerbare vermogenstransferten,
noot Karen VANDEKERCKHOVE, Beslag op goederen van verbonden vennootschappen
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- Cass. 9 maart 2000 - vennootschapsgroep - zekerheidsstelling voor de schuld van een
dochtervennootschap - handeling om niet in de zin van oud art. 445 al. 2 Faill.W., noot
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- Brussel 10 december 1999 - vennootschapsgroep - bewarend beslag - urgentie insolventie van moedervennootschap en mogelijkheid van oncontroleerbare vermogenstransferten, noot Karen VANDEKERCKHOVE, Beslag op goederen van verbonden vennootschappen
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- Kh. Hasselt 3 juli 2000 - V.Z.W. - vrijwillige ontbinding en vereffening - samenloop tegenwerpelijkheid afhankelijk van publicatie, noot Annick DE WILDE, Het ontstaan van
de samenloop bij de ontbinding van een V.Z.W.
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- Bergen 8 maart 2001 - vennootschap in vereffening - faillissementsvoorwaarden - 1. hoedanigheid van handelaar - 2. staking van betaling - 3. geschokt krediet - vordering door
schuldeiser met gering belang - mogelijkheid van rechtsmisbruik, noot Stefaan LOOSVELD,
De beoordeling van de faillissementsvoorwaarden in geval van een vennootschap in
vereffening
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VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK
- Marleen DENEF (en Frank HELLEMANS), Kroniek verenigingen 2000
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- Brussel 12 oktober 1999 - 1. fusie tussen verenigingen - protocol-overeenkomst - derdemedeplichtigheid aan contractbreuk - 2. artikel 3 VZW-Wet - niet-verwerving rechtspersoonlijkheid - niet-vermelding beroep beheerder - 3. artikel 26 VZW-Wet - niettegenwerpelijkheid rechtspersoonlijkheid - 4. minimumaantal oprichters - geldigheidsvereisten - toestemmingsgebrek - 5. beslissing tot ontbinding - gebrek aan publicatie onomkeerbaar karakter, noot David NAPOLITANO, Fusies tussen verenigingen : steeds
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schadevergoeding, noot Marleen DENEF
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VOORLOPIG BEWINDVOERDER - EXPERT - BEWAARNEMER
- Dirk VAN GERVEN en Marieke WYCKAERT, Kroniek vennootschapsrecht 2000-2001
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-
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1998
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17 maart 1999, Gent
9 juli 1999, Kort Ged. Kh. Hasselt
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12 december 2000, Kh. Ieper
41
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10 september 2001, Brussel
5 oktober 2001, Kh. Brussel
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