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RECHTSLEER
De nieuwe asbestregelgeving: ook voor de notaris bijkomende verplichtingen
door Jan Bouckaert en Ann Apers3
RECHTSPRAAK
Bijzondere overeenkomsten
Koop op plan – miskenning stedenbouwkundige vergunning – ongeoorloofd
voorwerp – geen nietigheid – doelstelling wet
Cass. 7 november 2019, met noot door Matthias Meirlaen en Anemoon Soete:
“Verbintenisrechtelijk maatwerk bij bouwen zonder of in strijd met vergunning”10
Familierecht
EOT – voorafgaande ere-overeenkomst – deelakkoord – (niet) bindend –
scheiding van goederen – verrijking zonder oorzaak
Brussel 28 mei 2019

22

Echtscheiding – door onderlinge toestemming – regelingsakte – dading –
draagwijdte – alomvattend karakter – gevolg – ogenschijnlijke giften – com
pensatie voor andere transacties – herroeping
Gent 23 mei 2019

23

‘Pactum van onverdeeldheid’ overeenkomstig artikel 815, lid 2 BW – overeenkomst voorafgaand aan EOT
Brussel 29 januari 2019
24
Familiaal vermogensrecht
Nalatenschap – erfkeuze – verwerping – stilzwijgende aanvaarding – daden en
handelingen met betrekking tot nalatenschapselementen
Gent 13 juni 2019

31

Inbreng in vennootschap van een eigen goed – toegekende aandelen zijn eveneens eigen – toepassing van artikel 1455 BW met betrekking tot een bouwgrond door een van de echtgenoten in de gemeenschap ingebracht
Antwerpen 30 april 2019

38

Huwelijksvermogensrecht – wettelijk stelsel – gemeenschappelijk vermogen –
wederbelegging van eigen vermogen in roerend goed – bewijs – gelden op
rekening – verklaring in akte tot verwerving van het beweerde eigen goed
Gent 11 april 2019
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Handels- en vennootschapsrecht
Maatschap – statutaire zaakvoerder – ernstig conflict – aanstelling voorlopig bewindvoerder – geoorloofd
Gent 5 september 2018, met noot door Mark Delboo en Liesbet Verhaeghe:
“De voorlopig bewindvoerder over een maatschap: een reddende engel uit
onverwachte hoek?”
60
Verbintenissenrecht
Bewijs – burgerlijke zaken – bewijsmiddelen – schriftelijk bewijs – onvolkomen kopie – bewijslast – loyauteit – tegenwerking in plaats van medewerking –
gevolg
Gent 27 juni 2019
72
Hond – huisdier – eigendomsrecht en omgangsrecht
Antwerpen 29 april 2019 met noot door Aloïs Van den Bossche: “De hond in
het huishouden”
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