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van bestuur - interne taakverdeling - geldigheid van statutaire clausule - 4. Raad van
bestuur - belangenconflicten - geldigheid van statutaire versterking van de wettelijke
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2. Gedwongen overdracht van aandelen (art. 190ter Venn.W.) - waardebepaling -
invloed van statutaire prijsbepalingsclausule, noot 201

- Gent, 24 juni 1998, 1. Gedwongen overdracht van aandelen (art. 190ter Venn.W.) -
waardebepaling - fiscale latenties - 2. Gedwongen overdracht van aandelen (art. 190ter
Venn.W.) - invloed van de vordering tot ontbinding ingesteld door verweerder -
3. Gedwongen overdracht van aandelen (art. 190ter Venn.W.) - onverantwoord beroep
tegen beschikking tot overdracht - tergend en roekeloos beroep, noot 196

- Brussel, 20 april 1999 - gedwongen overname (art. 190quater Venn.W.) - ogenblik
waardebepaling - inleiding van de vordering 431

ZAAKVOERDER

- Gent, 4 juni 1998 - B.V.B.A. - statutaire zaakvoerder - herroeping door algemene
vergadering (art. 129 Venn.W.) - berekening van de schadevergoeding wegens de
onregelmatigheid van de verrichting, noot Elke JANSSENS, Herroeping van de opdracht
van een statutair zaakvoerder 41

CHRONOLOGISCHE INHOUDSTAFEL VAN DE RECHTSPRAAK

1996

- 3 september, Kh. Charleroi  439
- 20 september, Gent 190
- 4 november, Voorz. Kh. Brussel 341
- 5 december, Kort Ged. Kh.

Mechelen 275

1997

- 24 februari, Rb. Luik 524
- 7 april, Voorz. Kh. Kortrijk 290
- 28 mei, Voorz. Kh. Aalst 201
- 30 mei, Voorz. Kh. Brussel 288
- 12 juni, Vred. Antwerpen 346
- 24 juni, Voorz. Kh. Tongeren 283
- 2 juli, Voorz. Kh. Mechelen 337
- 8 juli, Voorz. Kh. Tongeren 335
- 16 juli, Voorz. Kh. Hasselt 331

1998

- 14 januari, Rb. Tongeren 118
- 29 april, Voorz. Kh. Dendermonde 279
- 4 juni, Gent 41
- 9 juni, Antwerpen 38
- 10 juni, Rb. Tongeren 119
- 11 juni, Cass. 36
- 24 juni, Gent 196
- 17 september, Gent 188
- 7 oktober, Kort Ged. Kh. Hasselt 195

1998 (vervolg)

- 21 oktober, Gent 113
- 26 oktober, Antwerpen 110
- 25 november, Gent 37
- 21 december, Kh. Brussel 105

1999

- 8 januari, Gent 269
- 19 januari, Antwerpen 580
- 27 januari, Corr. Gent  47
- 1 februari, Kort Ged. Kh. Brussel 191
- 11 februari, Cass. 517
- 18 februari, Cass. 419
- 19 februari, Kh. Mechelen 538
- 17 maart, Gent 530
- 19 april, Vred. Oudenaarde 343
- 20 april, Brussel 431
- 23 april, Cass. 428
- 27 april, Brussel 525
- 17 mei, Kh. Ieper 534
- 27 mei, Kort Ged. Kh. Kortrijk 326
- 7 juni, Kh. Hasselt 435
- 15 juni, Antwerpen 582
- 29 juni, H.v.J. 323
- 9 december, Brussel 58


