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opschorting 293
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- Rb. Hasselt, 9 mei 2000 - 1. V.Z.W. - gerechtelijke ontbinding (art. 18 V.Z.W.-wet) - niet-
bestaan van activiteiten - schending van de statuten - 2. V.Z.W. - bestemming van een
actiefbestanddeel in de statuten - enkel recht op netto-opbrengst 191

- Voorz. Kh. Bergen, 14 juli 2000 - 1. Vrijwillige ontbinding - procedure (art. 178bis
Venn.W.) - vordering tot nietigverklaring ontbindingsbeslissing (art. 190bis Venn.W.) -
titularis - 2. Ontbinding van rechtswege - toepasselijkheid art. 178bis Venn.W. - inlassen van
beperkte duur in de statuten - verkapte vrijwillige ontbinding - 3. Vrijwillige ontbinding -
procedure (art. 178bis Venn.W) - beschermde partijen - mogelijkheid tot regularisatie,
noot Robbie TAS 389

ONTVANKELIJKHEID

- Antwerpen, 1 maart 1999 - 1. Bestuursaansprakelijkheid - actio mandati - geen besluit van
de algemene vergadering (art. 66bis, § 1 Venn.W.) - bekrachtiging door curator -
onontvankelijkheid - 2. Bestuursaansprakelijkheid - belangenconflict (art. 60 Venn.W.) -
schadevergoeding, noot 181

- Gent, 1 oktober 1999 - “feitelijke vennootschap” - optreden in rechte van vennoot hande-
lend in eigen naam - onontvankelijk, noot Joeri VANANROYE 179

- Kh. Hasselt, 8 maart 2000 - bestuursaansprakelijkheid - actio mandati - geen besluit van de
algemene vergadering (art. 66bis, § 1 Venn.W.) - bekrachtiging - onontvankelijkheid, noot

184

- Kh. Hasselt, 27 maart 2000 - bestuursaansprakelijkheid - actio mandati - geen besluit van
de algemene vergadering (art. 66bis, § 1 Venn.W.) - bekrachtiging - onontvankelijkheid,
noot Ben VAN BRUYSTEGEM, Over de bekrachtiging van een actio mandati 186

OPENBAAR BOD

Zie : Financieel recht

OPENBAARHEID

- David NAPOLITANO, Het openbaar karakter van financiële verrichtingen 53

OPSTALRECHT

- Antwerpen, 5 oktober 1999 - opstalrecht - natrekking zonder vergoeding - vennootschaps-
belasting, noot Stefaan VAN CROMBRUGGE, Kosteloze eigendomsverkrijging van ge-
bouwen na beëindiging van een opstalrecht 35

RAAD VAN BESTUUR

- Kort Ged. Kh. Brussel, 26 oktober 1999 - 1. Openbaar overnamebod - advies raad van
bestuur (art. 15 K.B. 8 november 1989) - vordering tot aanstelling bestuurder ad hoc -
voorafgaandelijke nietigverklaring van betwist advies vereist - 2. Openbaar overname-
bod - advies raad van bestuur (art. 15 K.B. 8 november 1989) - bieder zetelt in raad
van bestuur - niet-toepasselijkheid art. 60 en 60bis Venn.W. - 3. Openbaar overname-
bod - advies raad van bestuur (art. 15 K.B. 8 november 1989) - bieder zetelt in raad van
bestuur - algemeen rechtsbeginsel achter art. 60 en 60bis Venn.W. - bieder dient zich te
onthouden - 4. Openbaar overnamebod - prospectus - verplichte vermelding van han-
gende procedures inzake art. 60 en 60bis Venn.W., noot Conny CROES, De belangen-
conflictregeling en de adviesbevoegdheden van de raad van bestuur bij een openbaar bod

79
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- Kort Ged. Kh. Brussel, 7 september 2000 - 1. Meerderheidsaandeelhouder - doordrukken
van een bepaald beleid - intentie in die zin uitgedrukt in prospectus bij vrijwillig openbaar
overnamebod - op zich geen rechtsmisbruik - 2. Openbaar overnamebod - advies raad van
bestuur (art. 15 K.B. 8 november 1989) - bestuurders met band met bieder zetelen in raad
van bestuur - schending van algemeen beginsel inzake belangenconflicten - sanctie -
3. Openbaar overnamebod - verhoging biedprijs wegens rechtsmisbruik - geschil ten
gronde - onbevoegdheid rechter in kort geding, noot 375

- Kort Ged. Kh. Brussel, 16 augustus 2000 - 1. Beslissing raad van bestuur - nietigverklaring
of opschorting wegens misbruik van bevoegdheid (art. 1833, al. 1 B.W.) - bijeenroeping
algemene vergadering met ontslag bestuurder op agenda in strijd met vennootschaps-
belang - 2. Beslissing algemene vergadering - nietigverklaring of opschorting wegens
misbruik van meerderheid - weigering van kwijting in strijd met vennootschapsbelang -
3. Vennootschappengroep - individuele controlebevoegdheid en informatierecht van be-
stuurder van moedervennootschap - uitstrekkende tot alle vennootschappen van de groep,
noot 384

RECHTSHANDELING

- Cass., 21 februari 2000 - handelingen van (dagelijks) bestuur (art. 63 Venn.W.) - omschrij-
ving - onderscheid met materiële uitvoerende handelingen 283

RECHTSMISBRUIK

- Gent, 4 november 1998 - C.V. - uitsluiting - recht van verdediging - belang van de ven-
nootschap - goede trouw - scheidingsaandeel, noot Marieke WYCKAERT 511

- Kort Ged. Kh. Brussel,  7 september 2000 - 1. Meerderheidsaandeelhouder - doordrukken
van een bepaald beleid - intentie in die zin uitgedrukt in prospectus bij vrijwillig openbaar
overnamebod - op zich geen rechtsmisbruik - 2. Openbaar overnamebod - advies raad van
bestuur (art. 15 K.B. 8 november 1989) - bestuurders met band met bieder zetelen in raad
van bestuur - schending van algemeen beginsel inzake belangenconflicten - sanctie -
3. Openbaar overnamebod - verhoging biedprijs wegens rechtsmisbruik - geschil ten
gronde - onbevoegdheid rechter in kort geding, noot 375

RECHTSPERSONENBELASTING

- Dirk DESCHRIJVER, Kroniek fiscaal recht voor vennootschappen 1999 148

RECHTSPERSOONLIJKHEID

- Dirk VAN GERVEN en Marieke WYCKAERT, Kroniek vennootschapsrecht 1999-2000
326

- Gent, 1 oktober 1999 - “feitelijke vennootschap” -  optreden in rechte van vennoot han-
delend in eigen naam - onontvankelijk, noot Joeri VANANROYE. 179

RECHT VAN NATREKKING

- Antwerpen, 5 oktober 1999 - opstalrecht - natrekking zonder vergoeding - vennootschaps-
belasting, noot Stefaan VAN CROMBRUGGE, Kosteloze eigendomsverkrijging van gebou-
wen na beëindiging van een opstalrecht 35
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RECHT VAN VERDEDIGING

- Gent, 4 november 1998 - C.V. - uitsluiting - recht van verdediging - belang van de ven-
nootschap - goede trouw - scheidingsaandeel, noot Marieke WYCKAERT 511

SCHADEVERGOEDING

- Antwerpen, 1 maart 1999 - 1. Bestuursaansprakelijkheid - actio mandati - geen besluit van
de algemene vergadering (art. 66bis, § 1 Venn.W.) - bekrachtiging door curator -
onontvankelijkheid - 2. Bestuursaansprakelijkheid - belangenconflict (art. 60 Venn.W.) -
schadevergoeding, noot 181

- Antwerpen, 27 september 1999 - 1. Regeling conclusietermijnen op grond van art. 747
Ger.W. - neerlegging van conclusies zonder mededeling aan de tegenpartij - ambtshalve
wering uit de debatten - geen invloed op het verdere verloop van de kalender - 2. Territo-
riale bevoegdheid - betwisting omtrent inschrijving op kapitaalverhoging van een Zwitserse
vennootschap - vennootschap-verweerster met zetel te België en verweerders met woon-
plaats te België - Belgische rechtbanken bevoegd op grond van art. 2 EEX-Verdrag -
3. Betwisting omtrent een kapitaalverhoging - vordering wegens onrechtmatige daad door
derden naar aanleiding van de door eisers gedane inbreng - (A) geen recht geput uit
aandeelhouderschap - geen recht overdragen door de overdracht van een vereffenings-
dividend of van andere rechten als aandeelhouder van de vennootschap - (B) vordering ter
vergoeding van eigen schade, onderscheiden van die van de vennootschap - kwijting niet
tegenwerpelijk - 4. Fouten i.v.m. de kapitaalverhoging van een Zwitserse vennootschap -
Zwitsers recht van toepassing behoudens indien feiten zich in België hebben voorgedaan
en Belgisch recht van toepassing is krachtens specifieke Belgische regelgeving - Zwitsers
recht van toepassing indien feiten in Zwitserland zijn gepleegd - Belgisch recht van
toepassing op feiten gepleegd toen de vennootschap nog in België was gevestigd -
5. Fouten i.v.m. de kapitaalverhoging van een Zwitserse vennootschap - oorzakelijk ver-
band met de schade van appellanten ten gevolge van de inschrijving op de kapitaal-
verhoging, noot 249

- Cass., 19 oktober 1999 - faillissement - taak van de curator - collectieve schade - vermeerde-
ring van het passief of vermindering van het actief - geen samenvoeging van individuele
rechten, noot Joeri VANANROYE 457

SEKWESTER

Zie : Voorlopig bewindvoerder

SOCIAAL VOORDEEL

- Antwerpen, 1 februari 2000 - aftrekbaarheid als beroepskosten van de kosten verbon-
den aan het toekennen van maaltijdtickets - voordelen van alle aard, noot 227

- Antwerpen, 16 mei 2000 - aftrekbaarheid als beroepskosten van de kosten verbonden aan
het toekennen van maaltijdcheques - sociale voordelen, noot Dirk DESCHRIJVER, Over de
aftrekbaarheid als beroepskosten van de kosten verbonden aan het toekennen van maaltijd-
cheques 229

STATUTEN

- Rb. Hasselt, 9 mei 2000 - 1. V.Z.W. - gerechtelijke ontbinding (art. 18 V.Z.W.-wet) - niet-
bestaan van activiteiten - schending van de statuten - 2. V.Z.W. - bestemming van een
actiefbestanddeel in de statuten - enkel recht op netto-opbrengst 191



trv 2000 XX

- Voorz. Kh. Bergen, 14 juli 2000 - 1. Vrijwillige ontbinding - procedure (art. 178bis
Venn.W.) - vordering tot nietigverklaring ontbindingsbeslissing (art. 190bis Venn.W.) -
titularis - 2. Ontbinding van rechtswege - toepasselijkheid art. 178bis Venn.W. - inlassen van
beperkte duur in de statuten - verkapte vrijwillige ontbinding - 3. Vrijwillige ontbinding -
procedure (art. 178bis Venn.W) - beschermde partijen - mogelijkheid tot regularisatie,
noot Robbie TAS 389

STICHTING

- Marleen DENEF en Frank HELLEMANS, Kroniek verenigingen 1999 203

- Cass., 18 maart 1999 - instelling van openbaar nut (stichting) - art. 38, al. 2 V.Z.W.-Wet -
delegatie van bevoegdheid - optreden in rechte, noot Joeri VANANROYE 30

TEGENSTRIJDIG BELANG

- Kort Ged. Kh. Brussel, 26 oktober 1999 - 1. Openbaar overnamebod - advies raad van
bestuur (art. 15 K.B. 8 november 1989) - vordering tot aanstelling bestuurder ad hoc -
voorafgaandelijke nietigverklaring van betwist advies vereist - 2. Openbaar overname-
bod - advies raad van bestuur (art. 15 K.B. 8 november 1989) - bieder zetelt in raad
van bestuur - niet-toepasselijkheid art. 60 en 60bis Venn.W. - 3. Openbaar overname-
bod - advies raad van bestuur (art. 15 K.B. 8 november 1989) - bieder zetelt in raad van
bestuur - algemeen rechtsbeginsel achter art. 60 en 60bis Venn.W. - bieder dient zich te
onthouden - 4. Openbaar overnamebod - prospectus - verplichte vermelding van han-
gende procedures inzake art. 60 en 60bis Venn.W., noot Conny CROES, De belangen-
conflictregeling en de adviesbevoegdheden van de raad van bestuur bij een openbaar bod

79

- Kort Ged. Kh. Brussel, 7 september 2000 - 1. Meerderheidsaandeelhouder - doordrukken
van een bepaald beleid - intentie in die zin uitgedrukt in prospectus bij vrijwillig openbaar
overnamebod - op zich geen rechtsmisbruik - 2. Openbaar overnamebod - advies raad van
bestuur (art. 15 K.B. 8 november 1989) - bestuurders met band met bieder zetelen in raad
van bestuur - schending van algemeen beginsel inzake belangenconflicten - sanctie -
3. Openbaar overnamebod - verhoging biedprijs wegens rechtsmisbruik - geschil ten
gronde - onbevoegdheid rechter in kort geding, noot 375

TUSSENPERSOON

- Gent, 3 november 1998 - overdracht van handelsfonds - onderscheid met overdracht van
aandelen - invloed op exclusiviteit toegestaan aan tussenpersoon 291

UITKOOPBOD

Zie : Financieel recht

VENNOOTSCHAPSBELANG

- Gent, 4 november 1998 - C.V. - uitsluiting - recht van verdediging - belang van de ven-
nootschap - goede trouw - scheidingsaandeel, noot Marieke WYCKAERT 511

- Voorz. Kh. Hasselt, 24 april 1998 - 1. Geschillenregeling - gedwongen overdracht -
tegenvordering - belangenafweging - 2. Aanstelling voorlopig bewindvoerder - aanstelling
deskundige, noot 461
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- Antwerpen, 26 oktober 1998 - geschillenregeling - gedwongen overdracht - belangen-
afweging, noot Marieke WYCKAERT 464

- Kort Ged. Kh. Brussel, 16 augustus 2000 - 1. Beslissing raad van bestuur - nietigverklaring
of opschorting wegens misbruik van bevoegdheid (art. 1833, al. 1 B.W.) - bijeenroeping
algemene vergadering met ontslag bestuurder op agenda in strijd met vennootschaps-
belang - 2. Beslissing algemene vergadering - nietigverklaring of opschorting wegens
misbruik van meerderheid - weigering van kwijting in strijd met vennootschapsbelang -
3. Vennootschappengroep - individuele controlebevoegdheid en informatierecht van be-
stuurder van moedervennootschap - uitstrekkende tot alle vennootschappen van de groep,
noot 384

VENNOOTSCHAPSBELASTING

- Dirk DESCHRIJVER, Kroniek fiscaal recht voor vennootschappen 1999 148

- Werner HEYVAERT, Standpunt : De behandeling in de vennootschapsbelasting van meer-
waarden op de blote eigendom van aandelen 496

- Antwerpen, 5 oktober 1999 - opstalrecht - natrekking zonder vergoeding - vennootschaps-
belasting, noot Stefaan VAN CROMBRUGGE, Kosteloze eigendomsverkrijging van ge-
bouwen na beëindiging van een opstalrecht 35

- Antwerpen, 2 mei 2000 - verlaagde opklimmende tarieven - vennootschapsbelas-
ting begrip bezoldiging van minder dan 1.000.000 F - afzonderlijke aanslag, noot Dirk
DESCHRIJVER 506

VENNOOTSCHAPSRECHT

- Elke JANSSENS, De rechtbank van koophandel als bevoegde rechter inzake vennoot-
schapsgeschillen (artikel 574, 1° en 2° Ger.W.) 397

- David NAPOLITANO, Standpunt : De Euro en de vennootschappenwet : een transparantie-
afronding te ver ? 413

- Dirk VAN GERVEN en Marieke WYCKAERT, Kroniek vennootschapsrecht 1999-2000
326

VERBONDEN VENNOOTSCHAPPEN

- Pres. Arr. Rb. Alkmaar, 24 oktober 1996, 1. Kort geding hangende arbitrageprocedure -
bevoegdheid van de Nederlandse rechter ten aanzien van buitenlandse vennootschap-
pen - identieke bestuurder - vereenzelviging - 2. Opzegging van distributieovereenkomst
door met concessiegever verbonden vennootschap - nieuwe overeenkomst met andere,
tevens met de concessiegever verbonden vennootschap - vereenzelviging - toereke-
ning van kennis van verbonden vennootschappen - onrechtmatige daad - 3. Belangenafwe-
ging - terugname van opzegging - verderzetting van de overeenkomst, noot Karen
VANDEKERCKHOVE, Vereenzelviging en het doorbreken van de rechtssubjectiviteit van
verbonden vennootschappen 272

- Ger. Amsterdam, 9 januari 1997 - 1 Kort geding hangende arbitrageprocedure - bevoegd-
heid van de Nederlandse rechter ten opzichte van buitenlandse vennootschappen - art. 24
EEX - 2. Toekenning van voorlopige maatregelen in kort geding uitsluitend op grond van
belangenafweging - neen - prima facie onderzoek van het ten gronde toepasselijk recht
nodig - 3. Verderzetting van de overeenkomst - uitbreiding tot verbonden vennootschap-
pen, noot 269



trv 2000 XXII

VEREENZELVIGING

- Pres. Arr. Rb. Alkmaar, 24 oktober 1996, 1. Kort geding hangende arbitrageprocedure -
bevoegdheid van de Nederlandse rechter ten aanzien van buitenlandse vennootschap-
pen - identieke bestuurder - vereenzelviging - 2. Opzegging van distributieovereenkomst
door met concessiegever verbonden vennootschap - nieuwe overeenkomst met andere,
tevens met de concessiegever verbonden vennootschap - vereenzelviging - toereke-
ning van kennis van verbonden vennootschappen - onrechtmatige daad - 3. Belangenafwe-
ging - terugname van opzegging - verderzetting van de overeenkomst, noot Karen
VANDEKERCKHOVE, Vereenzelviging en het doorbreken van de rechtssubjectiviteit van
verbonden vennootschappen 272

VEREFFENING - VERDELING

Zie : Ontbinding

VERENIGINGEN

- Marleen DENEF en Frank HELLEMANS, Kroniek verenigingen 1999 203

VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK

- Marleen DENEF en Frank HELLEMANS, Kroniek verenigingen 1999 203

- Cass., 18 maart 1999 - instelling van openbaar nut (stichting) - art. 38, al. 2 V.Z.W.-Wet -
delegatie van bevoegdheid - optreden in rechte, noot Joeri VANANROYE 30

- Rb. Hasselt, 9 mei 2000 - 1. V.Z.W. - gerechtelijke ontbinding (art. 18 V.Z.W.-Wet) - niet-
bestaan van activiteiten - schending van de statuten - 2. V.Z.W. - bestemming van een
actiefbestanddeel in de statuten - enkel recht op netto-opbrengst 191

VOLGAANDEEL

Zie : Aandelen

VOORDEEL VAN ALLE AARD

- Antwerpen, 1 februari 2000 - aftrekbaarheid als beroepskosten van de kosten verbonden
aan het toekennen van maaltijdtickets - voordelen van alle aard, noot 227

- Antwerpen, 16 mei 2000 - aftrekbaarheid als beroepskosten van de kosten verbonden aan
het toekennen van maaltijdcheques - sociale voordelen, noot Dirk DESCHRIJVER, Over de
aftrekbaarheid als beroepskosten van kosten verbonden aan het toekennen van maaltijd-
cheques 229

VOORLOPIG BEWINDVOERDER - EXPERT - BEWAARNEMER

- Voorz. Kh. Luik, 20 juni 1997 - voorlopig bewindvoerder - onderneming in moeilijkheden -
verlenging mandaat, noot Marieke WYCKAERT 459

- Voorz. Kh. Hasselt, 24 april 1998 - 1. Geschillenregeling - gedwongen overdracht -
tegenvordering - belangenafweging - 2. Aanstelling voorlopig bewindvoerder - aanstelling
deskundige, noot 461
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VOORZICHTIGHEIDSBEGINSEL

- H.v.J., 14 september 1999 - vierde richtlijn 78/660/EEG - jaarrekening - beginsel van
getrouw beeld - voorzichtigheidsbeginsel - beginsel van afzonderlijke waardering -
forfaitaire voorzieningen voor meerdere risico’s, noot 26

VOORZIENINGEN

- H.v.J., 14 september 1999 - vierde richtlijn 78/660/EEG - jaarrekening - beginsel van
getrouw beeld - voorzichtigheidsbeginsel - beginsel van afzonderlijke waardering -
forfaitaire voorzieningen voor meerdere risico’s, noot 26

WETSONTDUIKING - SIMULATIE

- Antwerpen, 13 maart 2000 - 1. K.B. van 8 november 1989 - verplicht openbaar bod in geval
van controlewijziging - territoriaal toepassingsgebied - vennootschap opgericht in het
buitenland maar met werkelijke zetel in België - bewijs van plaats waar werkelijke zetel is
gevestigd - 2. K.B. van 8 november 1989 - verplicht openbaar bod in geval van controle-
wijziging - tussenplaatsing van een buitenlands vehikel met als enige bedoeling de
Belgische wetgeving te omzeilen - bewijslast - 3. K.B. van 8 november 1989 - verplicht
openbaar bod in geval van controlewijziging - aankopen van aandelen lopende het bod -
inhoud van het prospectus, noot Koen VANDERHEYDEN en Steven DEVISCH, De toepas-
sing van het Overname-K.B. op de indirecte controleverwerving via een buitenlandse
vennootschap 236

WINST

- Dirk DESCHRIJVER, Kroniek fiscaal recht voor vennootschappen 1999 148

- Antwerpen, 25 april 2000 - overwaardering van passiva - jaarlijkse terugbetaling van
schuld - niet-aanpassing van de balans, noot Dirk DESCHRIJVER 508

- Cass., 17 februari 2000 - winstbelasting - afzien van winst - verkoop tegen te lage prijs,
noot Stefaan VAN CROMBRUGGE, Verkoop van activa tegen te lage prijs onder het oude
stelsel 286

- Cass., 22 juni 2000 - belastbare winst van ondernemingen - vaststelling - bijkomende kosten
bij de aankoop van grond zijn te aanvaarden als bedrijfsuitgaven - niet gelijk te stellen aan
sommen gebruikt tot uitbreiding van de onderneming, noot Dirk DESCHRIJVER, Over het
fiscale lot van bijkomende kosten (zoals notariskosten en registratierechten) in verband met
de verwerving van gronden 369

ZETEL

- Antwerpen, 13 maart 2000 - 1. K.B. van 8 november 1989 - verplicht openbaar bod in geval
van controlewijziging - territoriaal toepassingsgebied - vennootschap opgericht in het
buitenland maar met werkelijke zetel in België - bewijs van plaats waar werkelijke zetel is
gevestigd - 2. K.B. van 8 november 1989 - verplicht openbaar bod in geval van controle-
wijziging - tussenplaatsing van een buitenlands vehikel met als enige bedoeling de
Belgische wetgeving te omzeilen - bewijslast - 3. K.B. van 8 november 1989 - verplicht
openbaar bod in geval van controlewijziging - aankopen van aandelen lopende het bod -
inhoud van het prospectus, noot Koen VANDERHEYDEN en Steven DEVISCH, De toepas-
sing van het Overname-K.B. op de indirecte controleverwerving via een buitenlandse
vennootschap 236
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CHRONOLOGISCHE INHOUDSTAFEL VAN DE RECHTSPRAAK

1996
- 24 oktober, Pres. Arr. Rb. Alkmaar 272

1997
- 9 januari, Ger. Amsterdam 269
- 27 maart, Kh. Brussel 109
- 20 juni, Voorz. Kh. Luik 459
- 12 december, Kh. Luxemburg 105

1998
- 24 april, Kort Ged. Kh. Hasselt 461
- 26 oktober, Antwerpen 464
- 3 november, Gent 291
- 4 november, Gent 511

1999
- 1 maart, Antwerpen 181
- 18 maart, Cass. 30
- 23 maart, Gent 254
- 6 april, Antwerpen 33
- 25 juni, Cass. 456
- 7 september, Kh. Dendermonde 293
- 14 september, H.v.J. 26
- 27 september, Antwerpen 249

- 1 oktober, Gent 179
- 5 oktober, Antwerpen 35
- 6 oktober, Kh. Hasselt 47
- 19 oktober, Cass. 457
- 26 oktober, Kort Ged. Kh. Brussel 79
- 10 november, Gent 500
- 6 december, Kh. Dendermonde 40
- 13 december, Antwerpen 32

2000
- 1 februari, Antwerpen 227
- 10 februari, Kh. Brussel 100
- 17 februari, Cass. 286
- 21 februari, Cass. 283
- 8 maart, Kh. Hasselt 184
- 13 maart, Antwerpen 236
- 27 maart, Kh. Hasselt 186
- 25 april, Antwerpen 508
- 2 mei, Antwerpen 506
- 9 mei, Rb. Hasselt 191
- 16 mei, Antwerpen 229
- 22 juni, Cass. 369
- 14 juli, Voorz. Kh. Bergen 389
- 16 augustus, Kort Ged. Kh. Brussel 384
- 7 september, Kort Ged. Kh. Brussel 375

- Antwerpen, 27 september 1999 - 1. Regeling conclusietermijnen op grond van art. 747
Ger.W. - neerlegging van conclusies zonder mededeling aan de tegenpartij - ambtshalve
wering uit de debatten - geen invloed op het verdere verloop van de kalender - 2. Territo-
riale bevoegdheid - betwisting omtrent inschrijving op kapitaalverhoging van een Zwitserse
vennootschap - vennootschap-verweerster met zetel te België en verweerders met woon-
plaats te België - Belgische rechtbanken bevoegd op grond van art. 2 EEX-Verdrag -
3. Betwisting omtrent een kapitaalverhoging - vordering wegens onrechtmatige daad door
derden naar aanleiding van de door eisers gedane inbreng - (A) geen recht geput uit
aandeelhouderschap - geen recht overdragen door de overdracht van een vereffenings-
dividend of van andere rechten als aandeelhouder van de vennootschap - (B) vordering ter
vergoeding van eigen schade, onderscheiden van die van de vennootschap - kwijting niet
tegenwerpelijk - 4. Fouten i.v.m. de kapitaalverhoging van een Zwitserse vennootschap -
Zwitsers recht van toepassing behoudens indien feiten zich in België hebben voorgedaan
en Belgisch recht van toepassing is krachtens specifieke Belgische regelgeving - Zwitsers
recht van toepassing indien feiten in Zwitserland zijn gepleegd - Belgisch recht van
toepassing op feiten gepleegd toen de vennootschap nog in België was gevestigd -
5. Fouten i.v.m. de kapitaalverhoging van een Zwitserse vennootschap - oorzakelijk ver-
band met de schade van appellanten ten gevolge van de inschrijving op de kapitaal-
verhoging, noot 249


