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442
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bevestiging per aangetekende brief niet vereist - opgenomen telefoongesprekken als
vermoeden in handelszaken - 2. deviezencontracten op termijn - mogelijkheid voor bank
om op vervaldag een tegengestelde verrichting te sluiten - 3. deviezencontracten op
termijn - voorlichtingsplicht bankier - geen tekortkoming als cliënt voldoende onderlegd
in deviezenverrichtingen, noot Johan TYTECA 330
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- Antwerpen 23 oktober 2000 - 1. gedwongen overname - gegronde redenen - uitlokken
faillissement - 2. gedwongen overname - prijsbepaling - geen rekening met waardevermin-
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procedure - overtuigingsstukken bij het verzoekschrift - 2. verwerping - mogelijkheid tot
uitspreken van het faillissement, noot Elke BALLON, De volledigheid van het dossier van
de aanvrager als voorwaarde voor toekenning van een gerechtelijk akkoord 37
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toepasselijkheid van art. 60 en 60bis Venn.W. (art. 523 en 524 W.Venn.) of van een
algemeen rechtsbeginsel dat deze bestuurders zich dienen te onthouden - 2. openbaar
overnamebod - informatie en gelijkheid van de aandeelhouders - taak van Commissie
voor het Bank- en Financiewezen - rechter in kort geding kan zich niet in de plaats stellen,
noot Connie CROES, Het openbaar ruilbod op Tractebel : de rechtspraktijk herademt
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lidstaten tot vaststelling van strengere voorschriften - begrip “nationale bepaling van
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en de andere in de artikelen 5-13 W. Venn. gedefinieerde termen 529

- 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

175

- 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
David NAPOLITANO, Zekerheidsstelling in groepsverband - De bankier als jurist tegen
wil en dank 94



trv 2002 XX

VENNOOTSCHAPSRECHT

- Johan TYTECA, De “onderneming” in de Wet van 1 maart 2000 tot oprichting van een
instituut voor bedrijfsjuristen 294

- Kh. Hasselt 3 april 2000 - vordering tot uit onverdeeldheidtreding (art. 815 B.W.) -
onmogelijk in de niet-ontbonden maatschap, noot 112

- Kh. Hasselt 8 januari 2001 - 1. maatschap tussen samenwonenden - mogelijk - constitutieve
bestanddelen van de vennootschapsovereenkomst moeten aanwezig zijn - 2. commer-
ciële maatschap - bewijs (art. 1834 B.W.) - regels van het handelsrecht, noot 115

VERBONDEN VENNOOTSCHAPPEN

- Koen BYTTEBIER, Analyse van de begrippen controle, moeder- en dochtervennootschap
en de andere in de artikelen 5-13 W. Venn. gedefinieerde termen 529

- Luc DE BROE en Jan WERBROUCK, Kroniek internationaal belastingrecht 2000 - 2001
563

- Brussel 10 december 1999 - vennootschapsgroep - bewarend beslag - urgentie -
insolventie van moedervennootschap en mogelijkheid van oncontroleerbare vermogens-
transferten, noot Karen VANDEKERCKHOVE, Beslag op goederen van verbonden ven-
nootschappen 175

VEREFFENING - VERDELING

- Dirk VAN GERVEN en Marieke WYCKAERT, Kroniek vennootschapsrecht 2000-2001
442

- Cass. 4 januari 2001 - vereffening - schuldeisers met algemeen voorrecht - R.S.Z (art. 19,
4°ter Hyp.W.) - individuele middelen van tenuitvoerlegging - niet automatisch onmoge-
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