
§ 3. In de gevallen, bedoeld in artikel 2, § 3, verwijst het Hof van
Cassatie, wanneer het het arrest vernietigt, in voorkomend geval, de
zaak naar een ander hof van beroep, overeenkomstig de regels van het
gemeen recht. In dat geval wordt de zaak behandeld door de algemene
vergadering die bestaat uit vijf leden, aangewezen naar rangorde door
de eerste voorzitter, die de vergadering voorzit.

Art. 28. Artikel 131 van het Gerechtelijk Wetboek wordt aangevuld
als volgt:

« Cassatieberoep tegen beslissingen van het hof van beroep, genomen
met toepassing van artikel 125 van de Grondwet, wordt behandeld
door de verenigde kamers. ».

TITEL VI. — Bijzondere bepalingen

Art. 29. De mededaders van en de medeplichtigen aan het misdrijf
waarvoor het lid van een gemeenschaps- of gewestregering wordt
vervolgd en de daders van samenhangende misdrijven, worden samen
met het lid vervolgd en berecht.

Het voorgaande lid vindt evenwel geen toepassing op de daders van
misdaden en van politieke misdrijven en drukpersmisdrijven die
samenhangen met het misdrijf waarvoor het lid wordt vervolgd.

Art. 30. Deze bijzondere wet is niet van toepassing op de vervolging
en de berechting van een lid van een gemeenschaps- of gewestregering
voor misdrijven die door hem mochten zijn gepleegd in de uitoefening
van het ambt van federaal minister.

Art. 31. Deze bijzondere wet treedt in werking op 1 juli 1998.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met ’s Lands zegel zal worden
bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 25 juni 1998.

ALBERT

Van Koningswege :

De Eerste Minister,
J.-L. DEHAENE

De Minister van Justitie,
T. VAN PARYS

Met ’s Lands zegel gezegeld :

De Minister van Justitie,
T. VAN PARYS

(X) Nota
Gewone zitting 1997-1998.

Senaat.
Parlementaire stukken. — Voorstel van bijzondere wet, nr. 1-969/1. —

Corrigendum, nr. 1-969/2. — Amendementen, nrs. 1-969/3 tot 5. —
Verslag, nr. 1-969/6. — Tekst aangenomen door de Commissie,
nr. 1-969/7. — Amendementen, nr. 1-969/8. — Aanvullend verslag,
nr. 1-969/9. — Tekst aangenomen door de Commissie na terugzending
door de plenaire vergadering, nr. 1-969/10.
Parlementaire Handelingen.— Bespreking en aanneming. Vergadering

van 18 juni 1998.
Kamer van volksvertegenwoordigers.

Parlementaire stukken.— Ontwerp overgezonden door de Senaat, nr.
1616/1. — Amendementen, nrs. 1616/2 en 3. —Verslag, nr. 1616/4. —
Tekst aangenomen in plenaire vergadering, nr. 1616/5.
Parlementaire Handelingen.— Bespreking en aanneming. Vergadering

van 24 juni 1998.

*
MINISTERIE VAN JUSTITIE

[C − 98/09486]N. 98 — 1613

22 JUNI 1998. — Koninklijk besluit tot invoering van een tijdelijke
regeling van verlof voorafgaand aan de pensionering voor bepaalde
gerechtelijke officieren en agenten bij de parketten

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 april 1919 tot instelling van rechterlijke
officieren en agenten bij de parketten, gewijzigd bij de wetten van
21 augustus 1948, 27 maart 1969, 2 december 1982, 18 juli 1991, bij het
koninklijk besluit van 5 augustus 1991 en bij de wet van 5 augus-
tus 1992;

§ 3. Dans les cas visés à l’article 2, § 3, la Cour de cassation, lorsqu’elle
annule l’arrêt, renvoie, le cas échéant, la cause devant une autre cour
d’appel, conformément aux règles de droit commun. Dans ce cas,
l’assemblée générale, qui se compose de cinq membres désignés en
fonction du rang par le premier président, qui préside lui-même
l’assemblée, connaı̂t de la cause.

Art. 28. L’article 131 du Code judiciaire est complété comme suit:

« Tout pourvoi en cassation contre les décisions de la cour d’appel,
prises en application de l’article 125 de la Constitution, est examiné par
les chambres réunies. ».

TITRE VI. — Dispositions particulières

Art. 29. Les coauteurs et les complices de l’infraction pour laquelle
le membre d’un gouvernement de communauté ou de région est
poursuivi et les auteurs des infractions connexes sont poursuivis et
jugés en même temps que le membre.

L’alinéa précédent ne s’applique toutefois pas aux auteurs de crimes
et de délits politiques et délits de presse qui sont connexes avec
l’infraction pour laquelle le membre est poursuivi.

Art. 30. La présente loi spéciale ne s’applique pas aux poursuites et
jugement d’un membre d’un gouvernement de communauté ou de
région pour des infractions qu’il aurait commises dans l’exercice de la
fonction de ministre fédéral.

Art. 31. La présente loi spéciale entre en vigueur le 1er juillet 1998.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau
de l’Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 25 juin 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,
J.-L. DEHAENE

Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS

Scellé du sceau de l’Etat :

Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS

(X) Note
Session ordinaire 1997-1998.

Sénat.
Documents parlementaires.—Proposition de loi spéciale, n˚ 1-969/1. —

Corrigendum, n˚ 1-969/2. — Amendements, n˚s 1-969/3 à 5. —
Rapport, n˚ 1-969/6. — Texte adopté par la Commission, n˚ 1-969/7. —
Amendements, n˚ 1-969/8. — Rapport complémentaire, n˚ 1-969/9. —
Texte adopté par la Commission après renvoi par la séance plénière,
n˚ 1-969/10.
Annales parlementaires. — Discussion et adoption. Séance du

18 juin 1998.
Chambre des représentants.

Documents parlementaires. — Projet transmis par le Sénat, n˚ 1616/1.
Amendements, nos 1616/2 et 3. — Rapport, n° 1616/4. — Texte adopté
en séance plénière, n° 1616/5.
Annales parlementaires. — Discussion et adoption. Séance du

24 juin 1998.

MINISTERE DE LA JUSTICE

[C − 98/09486]F. 98 — 1613

22 JUIN 1998. — Arrêté royal portant instauration d’un régime
temporaire de congé préalable à la pension pour certains officiers et
agents judiciaires près les parquets

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 avril 1919 instituant des officiers et agents judiciaires
près les parquets, modifiée par les lois des 21 août 1948, 27 mars 1969,
2 décembre 1982, 18 juillet 1991, par l’arrêté royal du 5 août 1991 et par
la loi du 5 août 1992;
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Gelet op de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot
harmonisering in de pensioenregelingen, inzonderheid op artikel 46,
gewijzigd bij de wet van 21 mei 1991;
Gelet op het advies van de raad van overleg van de gerechtelijke

politie bij de parketten, gegeven op 28 mei 1998;
Gelet op protocol nr 176 van 12 juni 1998 van Sectorcomité III -

Justitie;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op

27 maart 1998;
Gelet op het akkoord van Onze Minister van Begroting van

11 juni 1998;
Gelet op het akkoord van Onze Minister van Ambtenarenzaken van

11 juni 1998;
Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op

12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, §1, gewijzigd bij de wetten
van 9 augustus 1980, 16 juni 1989 en 4 juli 1989;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
Overwegende dat het, met het oog op de modernisering van de

gerechtelijke politie bij de parketten, dringend noodzakelijk is deze te
herstructureren wat de gemiddelde leeftijd van de personeelsleden
betreft;
Overwegende dat het om dit doel te bereiken noodzakelijk is

onmiddellijk een tijdelijke maatregel in te voeren;
Op de voordracht van Onze Minister van Justitie,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. De gerechtelijke officieren en agenten bij de parketten, die
minstens zesenvijftig en minder dan zestig jaar zijn en ten minste
twintig aanneembare dienstjaren tellen voor de opening van het recht
op pensioen in de openbare sector, met uitsluiting van de bonificaties
voor studies en andere perioden die voor de vaststelling van de wedde
in aanmerking werden genomen, kunnen in verlof worden gesteld,
vanaf de datum vermeld in hun aanvraag. Deze mogelijkheid blijft van
kracht gedurende een periode van vijf jaar die een aanvang neemt op
de datum van de inwerkingtreding van dit besluit.

De periode van het verlof neemt een aanvang op de eerste dag van
een maand.

De aanvraag moet per ter post aangetekende brief ingediend worden
bij de minister van Justitie.

De aanvraag geschiedt minstens twee maanden voor de aanvang van
de periode van het verlof. Deze termijn van twee maanden geldt niet
voor de verloven die aanvangen vóór de eerste dag van de derde
maand die volgt op de datum van de inwerkingtreding van dit besluit.
De verloven die aanvangen vóór de eerste dag van de tweede maand
die volgt op de datum van de inwerkingtreding van dit besluit moeten
ten laatste de dag waarop ze aanvangen worden aangevraagd. De
verloven die aanvangen op de eerste dag van de tweede maand die
volgt op de datum van de inwerkingtreding van dit besluit moeten
minstens één maand vóór de aanvang van de periode van het verlof
worden aangevraagd.

Op de datum van de pensionering en deze van de daaraan
voorafgaandelijke inverlofstelling kan na het indienen van de aanvraag
niet meer teruggekomen worden.

Art. 2. De duur van het in artikel 1 bedoelde verlof is vastgesteld op
vier jaar.

Wanneer het betrokken personeelslid de leeftijd van zestig jaar
bereikt voor vier jaar zijn verstreken dan verstrijkt het verlof de eerste
dag van de maand volgend op de maand waarin het die leeftijd bereikt.

Het verlof wordt met een periode van dienstactiviteit gelijkgesteld en
het personeelslid behoudt tijdens deze periode zijn rechten op een
hogere wedde binnen de weddeschaal die hij genoot voor de aanvang
van het verlof.

Het personeelslid heeft echter geen recht meer op een bevordering
door verhoging in graad noch op een bevordering door verhoging in
weddeschaal.

Het betrokken personeelslid wordt ambtshalve gepensioneerd zodra
het de leeftijd van zestig jaar bereikt.

Art. 3. Tijdens het verlof geniet het betrokken personeelslid een
wachtgeld dat gelijk is aan tachtig percent van zijn laatste activiteits-
wedde. Onder laatste activiteitswedde dient te worden verstaan de
laatst toegekende jaarwedde voor volledige prestaties, de laatst toege-
kende aanvullende wedde en de ontvangen bedragen voor onregelma-
tige prestaties verricht in het jaar 1997.

Vu la loi du 15 mai 1984 portant mesures d’harmonisation dans les
régimes de pensions, notamment l’article 46, modifié par la loi du
21 mai 1991;
Vu l’avis du conseil de concertation de la police judiciaire près les

parquets, donné le 28 mai 1998;
Vu le protocole n° 176 du 12 juin 1998 du Comité de secteur III -

Justice;
Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 27 mars 1998;

Vu l’accord de Notre Ministre du Budget, donné le 11 juin 1998;

Vu l’accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le
11 juin 1998;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

notamment l’article 3, §1, modifié par les lois des 9 août 1980,
16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l’urgence;
Considérant que pour moderniser la police judiciaire près les

parquets, il est urgent de la restructurer, en ce qui concerne l’âge moyen
des membres du personnel;

Considérant que pour atteindre ce but il est nécessaire d’instaurer
immédiatement une mesure temporaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Les officiers et agents judiciaires près les parquets qui
sont âgés d’au moins cinquante-six ans et de moins de soixante ans et
qui comptent au moins vingt années de services admissibles pour
l’ouverture du droit à la pension dans le secteur public, à l’exclusion
des bonifications pour études et des autres périodes bonifiées à titre de
services admis pour la fixation du traitement, peuvent être mis en
congé à partir de la date figurant dans leur demande. Cette possibilité
subsiste pendant une période de cinq ans, à dater de l’entrée en vigueur
du présent arrêté.

Le congé débute le premier jour du mois.

La demande doit être introduite auprès du ministre de la Justice par
lettre recommandée à la poste.

La demande est formulée au moins deux mois avant le début du
congé. Ce terme de deux mois ne vaut pas pour les congés qui débutent
avant le premier jour du troisième mois qui suit la date d’entrée en
vigueur du présent arrêté. Les congés qui débutent avant le premier
jour du deuxième mois qui suit la date d’entrée en vigueur du présent
arrêté, doivent être demandés au plus tard le jour où ils commencent.
Les congés qui débutent le premier jour du deuxième mois qui suit la
date d’entrée en vigueur du présent arrêté doivent être demandés au
moins un mois avant le début du congé.

Une fois la demande introduite, il n’est plus possible de revenir sur
la date de la pension, ni sur celle de la mise en congé préalable à la
pension.

Art. 2. La durée du congé visé à l’article 1er est fixée à quatre ans.

Si le membre du personnel concerné atteint l’âge de soixante ans
avant l’expiration du délai de quatre ans, le congé prend fin le premier
jour du mois qui suit celui au cours duquel il atteint cet âge.

Le congé est assimilé à une période d’activité de service et le membre
du personnel conserve pendant cette période ses droits aux augmen-
tations barémiques dans l’échelle de traitement dont il bénéficiait avant
le début du congé.

Le membre du personnel n’a cependant plus droit à une promotion
par avancement de grade ni à une promotion par avancement
barémique.

Le membre du personnel concerné est pensionné d’office dès qu’il
atteint l’âge de soixante ans.

Art. 3. Pendant le congé, le membre du personnel concerné perçoit
un traitement d’attente égal à quatre-vingts pourcents de son dernier
traitement d’activité. Par dernier traitement d’activité, il y a lieu
d’entendre le dernier traitement annuel alloué pour des prestations
complètes, le dernier traitement complémentaire attribué et les mon-
tants perçus pour prestations irrégulières fournies dans l’année 1997.
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Het personeelslid ontvangt tevens het vakantiegeld en de eindejaars-
toelage die beperkt worden tot tachtig percent van het bedrag voor
volledige prestaties.

Art. 4. De gerechtelijke officieren en agenten die het in artikel 1
bedoelde verlof nemen, mogen, mits voorafgaande toelating, andere
beroepsactiviteiten uitoefenen, met dien verstande dat, indien de
inkomsten uit die beroepsactiviteiten de grenzen inzake cumulatie
bepaald bij de artikelen 4 en 9 van de wet van 5 april 1994 houdende
regeling van de cumulatie van pensioenen van de openbare sector met
inkomsten voortvloeiend uit de uitoefening van een beroepsactiviteit of
met een vervangingsinkomen, overschrijden, het wachtgeld wordt
verminderd of geschorst op dezelfde wijze als een rustpensioen.

Art. 5. De gerechtelijke officieren en agenten die het in artikel 1
bedoelde verlof nemen worden tijdens dat verlof beschouwd een
betrekking van de personeelsformatie van de met hun graad overeen-
stemmende wervingsgraad uit de categorie van gerechtelijk agent in te
nemen.

Art. 6. Dit besluit treedt in werking op 1 juli 1998.

Art. 7. Onze Minister van Justitie is belast met de uitwerking van dit
besluit.

Gegeven te Brussel, 22 juni 1998.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Justitie,
T. VAN PARYS

*
MINISTERIE VAN VERKEER

EN INFRASTRUCTUUR

[C − 98/14114]N. 98 — 1614
16 APRIL 1998. — Koninklijk besluit
betreffende satellietgrondstations (X)

VERSLAG AAN DE KONING

Sire,

Het besluit dat U ter ondertekening is voorgelegd heeft tot doel de
omzetting in Belgisch recht te voltooien van richtlijn 94/46/EEG van de
Commissie van 13 oktober 1994 tot wijziging van Richtlijn 88/301/EEG
en van Richtlijn 90/388/EEG met name met betrekking tot satelliet-
communicatie.
Tot op heden was die materie geregeld door het koninklijk besluit

van 15 oktober 1979 betreffende de private radioverbindingen. Die
reglementering is evenwel niet aangepast aan de nieuwe omstandig-
heden inzake de levering van satellietdiensten, met name aan de
mogelijkheid om gebruik te maken van satellietdiensten voor het
leveren van telecommunicatiediensten.
Dit besluit heeft enkel betrekking op de mogelijkheid om een

satellietgrondstation te installeren en ontslaat de houders van een
vergunning die op grond van onderhavig besluit is uitgereikt, geens-
zins van de naleving van de verplichtingen van de wet van 19 decem-
ber 1997 tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de
hervorming van sommige economische overheidsbedrijven teneinde
het reglementaire kader aan te passen aan de verplichtingen die inzake
vrije mededinging en harmonisatie op de markt voor telecommunica-
tie, voortvloeien uit de van kracht zijnde richtlijnen van de Europese
Unie.
Dit besluit preciseert de voorwaarden waaronder eenieder een

satellietgrondstation zal mogen aanleggen. De formaliteiten zijn een-
voudig en hebben enkel tot doel de radio-elektrische veiligheid en een
efficiënt frequentiebeheer te garanderen.
Op dezelfde wijze worden de voorwaarden gepreciseerd waaronder

een eind kan worden gemaakt aan de toegekende vergunningen.
Tot slot voorziet het besluit in het principe van de betaling van

dossierkosten, alsook in het principe van een recht voor de terbeschik-
kingstelling van de frequenties.

(X) De nota’s betreffende deze tekst bevinden zich op blz. 21160.

Le membre du personnel reçoit en outre le pécule de vacances et la
prime de fin d’année, limités à quatre-vingts pourcents du montant
alloué pour des prestations complètes.

Art. 4. Les officiers et agents judiciaires qui bénéficient du congé
prévu à l’article 1er peuvent, moyennant autorisation préalable, exercer
d’autres activités professionnelles, sous réserve que si les revenus de
ces activités professionnelles dépassent les limites déterminées par les
articles 4 et 9 de la loi du 5 avril 1994 réglant le cumul des pensions du
secteur public avec des revenus provenant d’une activité profession-
nelle ou avec un revenu de remplacement, le traitement d’attente est
réduit ou suspendu de la même manière qu’une pension de retraite.

Art. 5. Les officiers et agents judiciaires qui bénéficient du congé visé
à l’article 1er sont, pendant ce congé considérés occuper un emploi du
cadre du grade de recrutement de la catégorie d’agent judiciaire
correspondant à leur grade.

Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1998.

Art. 7. Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du
présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 juin 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS

MINISTERE DES COMMUNICATIONS
ET DE L’INFRASTRUCTURE

[C − 98/14114]F. 98 — 1614
16 AVRIL 1998. — Arrêté royal

relatif aux stations terriennes de satellites (X)

RAPPORT AU ROI

Sire,

L’arrêté qui est soumis à votre signature a pour objet de parachever
la transposition en droit belge de la directive 94/46/CEE de la
Commission du 13 octobre 1994 modifiant les directives 88/301/CEE et
90/388/CEE en ce qui concerne en particulier les communications par
satellites.
Jusqu’à présent cette matière était réglée par l’arrêté royal du

15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées. Toutefois,
cette réglementation est inadaptée aux circonstances nouvelles en
matière de prestation de services par satellites, notamment à la
possibilité d’utiliser des services par satellites pour prester des services
de télécommunications.
Cet arrêté ne porte que sur les possibilités d’installer une station

terrienne de satellites et ne dispense en aucun cas les titulaires d’une
autorisation délivrée sur la base du présent arrêté du respect des
obligations portées par la loi du 19 décembre 1997 modifiant la loi du
21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques
économiques afin d’adapter le cadre réglementaire aux obligations en
matière de libre concurrence et d’harmonisation sur le marché des
télécommunications découlant des décisions de l’Union européenne.

Cet arrêté précise les conditions dans lesquelles toute personne
pourra mettre en place une station terrienne de satellites. Les formalités
sont simples et n’ont pour but que d’assurer la sécurité radioélectrique
et une gestion efficace des fréquences.
De même, sont précisées les conditions dans lesquelles, il peut être

mis fin aux autorisations accordées.
Enfin, l’arrêté prévoit le principe du payement des frais de dossier,

ainsi que d’une redevance pour la mise à disposition des fréquences.

(X) Les notes concernant ce texte se trouvent p. 21160.
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