Hof van Cassatie, arrest van 10 mei 2005
Sociale wetgeving aan boord van binnenschepen – toepassing van nationale
sociale wetgeving – verenigbaarheid met verdragsrechtelijke vrijheid van
scheepvaart op binnenwateren (ja)
Législation sociale à bord de bateaux de navigation intérieure – application de
législation sociale nationale – compatibilité avec la liberté de navigation fluviale
conventionnellement garantie (oui)
Nr. P.04.1687.N
D. F. C., eiser, beklaagde, met als raadsman Mr. Marc De Decker, advocaat bij de balie te Antwerpen.
I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 18 november 2004 gewezen door het Hof van Beroep te Gent,
correctionele kamer.
(…)

IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van de middelen
1. Eerste middel
1.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat, anders dan het onderdeel aanvoert, de artikelen 108 en 109 van de Slotakte van het
Congres van Wenen van 1815, artikel 9, ,§ 1 en 5, artikel 10 van het Belgisch Nederlands
Scheidingsverdrag van 19 april 1839, de artikelen 1 en 4 van de Rijnvaartakte van 17 oktober 1868, en
artikel 356, tweede lid, van het Verdrag van Versailles, die de vrijheid van de scheepvaart op de in de
akten vermelde binnenwateren waarborgen, niet eraan in de weg staan dat een verdragsstaat sociale
wetgeving of wetgeving voor tewerkstelling aan boord van de binnenschepen waarop zijn nationale
recht toepasselijk is, invoert daar dit aangelegenheden zijn die vreemd zijn aan de vrijheid van de
binnenvaart en inzonderheid geen afbreuk doen aan de vrijheid van scheepvaart van schepen en
bemanningen;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
(…)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
(…)
Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, tweede kamer, te Brussel, door Edward Forrier, afdelingsvoorzitter,
en de raadsheren Ghislain Dhaeyer, Luc Huybrechts, Jean-Pierre Frère, Dirk Debruyne, en uitgesproken in
openbare terechtzitting van tien mei tweeduizend en vijf, door afdelingsvoorzitter Edward Forrier, in
aanwezigheid van procureur-generaal Marc De Swaef, met bijstand van griffier Frank Adriaensen.
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