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JOURNALISTIEKE ETHIEK. 
Daarmee wil het Hof niet gezegd hebben dat de 
joumalist die of het medium dat een hyperlink 
plaatst no oit of te nimmer aansprakelijk gestel!l 
kan worden als blijkt dat de inhoud waamaar 
de link verwijst strafbaar of omechtmatig is. 
Maar die aansprakelijkheid moet in elk indivi
dueel geval beoordeeld worden op basis van 
een aantal factoren: · 
1. Onderschreef de joumalist de externe inhoU:d
waarnaar gelinkt werd? · '°"
2. Herhaalde de journalist de onrechtmatige in·
houd, zonder die evenwel te onderschrijven?
3. Volstond de journalist met het plaatsen van
een hyperlink. zonder de inhoud ervan te on
derschrijven of te herbai.en?
4. Wist de journalist, ofkon hij/zij redelijlœrwij
ze weten dat de inhoud waarnaar gelinkt was
lasterlijk of onrechtmatigwas?
5. Handelde de journalist te goeder trouw, met .
respect voor de journalistieke ethiek en volgens
wat verwacht kan worden van nonnaal zorgvul-.
dige en verantwoordelijke journalistiek?
Magyar Jeti Zrt doorstond die toets volgens het
EHRM.
Het EHRM verwijt de Hongaarse rechtscolleges
dat ze volstrekt geen rekening hebben gehou
den met het belang van de èxpressievrijheid,
temeer omdat het nieuwsbericht kaderde in 
een maatschappelijk en politiek debat. Volgen·s
het Hof had bij de beoordeling van de aanspra
kelijkbeid van Magyar Jeti Zrt een afweging .
moeten gebeuren tussen h�t recht op reputatie
van de politieke partij în kwestie, en het recht 

· op expressievrijheid van Magyar Jeti Zrt, een af
weging die nu helemaal afwezig was.

IMPACT VODR BELGIË
Het arrest bewijst niet enkel de dynamische toe�
passing van het EVRM als een 'living instrument
voor.de beschenning van fundamentele rech
ten, het sluit ook aan blj de manier waarop in 
een aantal jurisdicties bui.ten Europa (onder an
dere de VS en Canada) en.in sommige Europese
Ianden (Duitsland) de aansprakelijkheid voor
het posten van hyperlinks beoordeeld wordt. De
opstelling van het EHRM zorgt ervoor dat er
slechts in zeer uitzonderlijlœ gevallen journalis
tielœ aanspralœlijkheid kan zijn, en biedt met
een ook een bruikbare leidraad bij het beoorde-
len van die� aanspralœlijkheid.
ln België geldt bovendien de regel van de getrap
te verantwoordelijkheid (artikel 25, tweede lid
GW) voor strafbare of onrechtmatige inhoud,
ook voor teksten op internet. Dat impliceert de
exclùsieye aanspralcelijlcheid voor de schrijver of
· de auteur, dus de content provider die de on
rechtmatigè of strafbare inhoud openbaar heeft
gemaakt, met uitsluiting van wie later voor vers
spreiding zorgt.
Toch is de toepassing van de getrapte verant- .
woordelijkheid voor hyperlinks problmnatisch.
Volgens de rechtspraak van het Hofvan Cassatie
gelden de gro_ndwettelijke waarborgen over de
drukpersvri.jheid immeœ enlœl voor teksten op
4}ternet, niet voor de inhoud van· gesprolœn
woorden en beelden in interviews ofvideo's. Bo
vendien bevinden de schrijvers en uitgevers van
online content zich vaak buiten Belgi.ë; waar:, 

door . de getrapte verantwoordelijlcheid bulten ·
werking wordt gesteld, en de aanspralœlijkheid
dus.toch bij de 'verspreiderii terecht kan komen.
ln die omstandigheden kan de toepassing van
artilœl 10 EVRM dus ook voor journalisten en .
uitgeyers · in België voor bijkoménde bescher
mlng zorgen.
lnteressant is nog dat volgens het EHRM bij de
beoordeling van de aansprakelijkheid van jour-·
nalisten rekening gehouden moet worden met .
de naleving van de regels van journalistielœ
ethiek. Aangezien de huidige code voor de jour
nalistiek geen bepalingen bevat o�er het posten
van hyperlinks, kan het arrest alvast voor nutti
ge inspiratie zorgen voor de Raad voor de Jour
nallstiek bij het actualiseren van de code.
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VRIJE BAAN VOOR UBERX? 

Ubersaga auurt voor 
ondernemingsrechtbank 
laat UberX -·wel toe 
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De enige optossmg op lange termijn om de rust in de sector te herste11en, 1s Clat net Brusselse gewest zijn aangekondigde taxi
plan eindelijk omzet in een nieuwe evenwichtigè onlonnantie. 

De Franstalige ondernemingsrechtbank in Brus.sel heeft een sta.kingsvordering - . 
. 

tegen deelplatform UberX grotendeels afgewezen. Volgens de rechtb� vàldoet 
UberX aan de voorwaarden voor verhuur v� voertuigen met chauffeur. en is er 
dus geen oneerlijke concurrentie met de reguliere taxisector. 

M\chel Segers 

. ij het begin van dit nieuwe jaar be
richtten de krantenkoppen al te voor
barig dat de diensten van het bedrijf 
Ober illegaal zouden zijn. De berich
ten kwamen er nadat de Nederlands-

talige ondernemingsrechtbank in Brussel op 18 
december 2018 een interpretatief vonnis had 
geveld over haar eerder vonnis van 23 septem: 
ber 2015. In dat vonnis van 2015 had de �cht
bank de dienst UberPop verboden, onder meer 
omdat de chauffeurs niet over de nodige licen
ties beschikten. 
Volgend op dat vonnis had Ober haar juridische 
strategie gewijzigd en UberX in de markt gezet.. 

. De Nederlandstalige ondernemingsrechtbànk 
stelde in haar interpi:etatief vonnis dat zij niet 
kon oordelen of ook UberX onder haar initieel 
stakingsbevel vie! maar dat het aan de beslag
rechter toekomt om daarover te oordelen. 
Ondertussen had minister Pascal Smet op ·22 
februari 2016 wel al in het Brussèlse parlement 
verklaard dat 'het duidelijk is dat de dienst 
UberXniet strookt met de oorspronkelijke geest 
van de wet van 1995 doch dat dankzij de tech
nologie en . de juridische constructie van de 
groepsaankopen UberX er niettemln in siaagt 
om de formele voorwaarden te vervullen'. Die 
uitspraak was een doorn in het oog geweest van 
de· traditionele t.axisector. 
Niet minder dan 24 t.axibedrijven dagvaardden 
Uber én negen chauffeurs die diensten verlenen 
met de UberX-applicatie voor de Franstalige 
ondernemingsrechtbank in Brussel. De t.axibe
drijvèn vorderd�n de . staking van �e dienst 
UberX omdat de constructie een simulatie zou 
zijn en niet strookt met de letter én vooral de 
geestvan de wet. Het is in die zaak dat de Frans
talige ondernemingsrechtbank op 16 januari 
2019 een vonnis heeft geveld dat ldaarheid 
. schept en voor het eerst ten gronde uitspraak 
doet over de wettelijkheid van de dienst Uber:X. 

PLATFORM RIOERS ASSOCIATION 
De voertuigen van UberXrijden in het Brusselse 
rond zonder het klassieke taxiteken en de gele 
print, maar met een letter T. als herlœnnings
punt. UberX is immeœ geënt op ile regels over 
de verhuur v.an voertuigen met chauffeur zoals 
bepaald door-de ordonnantie van het Brussels 
gewest van 27 april 1995. Die verhuur is te on
derscbeiden van het levereil van t.axidiensten 
die geregeld worden in dezelfde ordonp.ahtie. 
De voorwaarden voor een vergunning voor het 
verhuur van voertulgen met chauffeur zijn min
der stringent dan die voor t.axidiensien: ver
huur 1can·enlœl plaatsvinden na ondertekening 
van een schriftelijke overeenkomst voor een ·rit 
van minimum ·drie _uren met een prijs van mini
mum 90 euro exclusiefbtw en moet gebeuren in 
een 'luxueus voertuig met het door clientèle' 
vereiste comfort en_ accessoires'. Het voertuig 
mag noch gebniik malœn van de standplaatsen 
van de taxi's noch van de openbare weg om rit
ten te 'scoren'. Eigenlijk was de categorie 'ver
huur van voertuigen' oorspronkelijk geconcipi
eerd als een echte limousinedienst. 
De vergunni:ngën voor verhuur van voertuigen 
met chauffeur zi.jn ook niet onderworpen aan 
een numerus clausus zoals wel het geval is voor 
de vergunningen voor t.axivoertuigen. Dat ver
klaart meteen ook de woede van de ta:x:ichauf
feurs die vaak veel geld betàlen voor hun ver
gwming en nu hun inlcomstenmodel onder 
d.ruk zien staan. 
Ober · heeft via een ingenieuze contractuele 
structuur haar businessmodel aangepast àan 
die soepeler reglementering. 
Om gebruik te kunnen maken van UberX moet · 
de passagier de applicatie downloa.den en daar
mee ook lid worden van de 'Plalform Rider As� 
sociation', een stichting naar Nederlands recht 
(hierna: PRA). De chauffeur zelf sluit enerzijds 
een dienstenovereenkomst met Uber en ander
zijds een hunrovereenkotnst met de PRA waar
bij hlj zijn wagen verhuurt en ais het ware ten 
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dienste stelt van de leden van de PRA. Het is 
onder meer via het Iidmaatschap van de PRA 
dat Uber, via een omweg. kan voldoen aan de 
wett.elijlœ vereisten van de minimumduur van 
drie uur omdat meerdere leden via een soort 
groepsaankoop hetzelfde voertuig gebruiken. 

GEEN SIMULATIE 
De Franstalige ondememingsrechtbank is in 
haar vonnis op een �sche manier dè toe
passingsvoorwaarden van de ordonnantie afge
. gaan en heeft geoordeeld dat er geen sprake is 
van simulatie. 
De rechtbank stelde vast dat al.le fonnaliteiten 
worden nageleefd: de PRA is een bestaande 
wettèlijke entiteit m�t een ledenbestand dat ge
bruik maakt van haar voertuigen, er worden tal 
van getekende overeenkomsten met chauffeurs 
en·gebruilœrs voorgelegd en de chauffeurs be
schlkken allen over een licentie van het Brus
selse gewest. 
In het feit dat aile betalingen rechtstreeks bij 
Ober binnenkomen en niet bij de PRA zag de 
rechtbank geen graten .. Uber ontvangt het be
drag voor de rit en maalct dat over aan de chauf
feur, na aftrek van een comrnissie. De recht
bank stelde vast dat de ordonnantie enkel de 
voorwaarde van de minimwnprijs van 90 euro· 
vaststelt maar niet hoe en aan wie dat bedrag
moet word�n betaald. 
De rechtbank stelde ook dat de ordonna.ntie 
niet vereist dat de rit van drie uur aan één stuk 
moet worden uitgevoerd. De rechtbankmaakte 
de vergelijking met een hotel dat een voertuig 
met chauffeur huurt en dat ter beschilddng · 
stelt van zijn gasten. Zullœ rit(ten) worden ook 
niet drie uur na elkaar ui�evoerd. 
De ta:x:ichauffeurii trachtten de rechtbank ook 
te overtuigèn met vaststellingen van een. ge
rechtsdeurwaarder dat de voertuigen niet vol
doen aan het luxueuze karakter en het vereiste 
comfort. De rechthank weerlegde aile bewijzen 
en stelde dat slechts één voertuig zichtbare 
sporen vertoolide van een ongeval en er boven
dien een kauwgom op de zetel plakte. Enkel 
voor dat voertuig werd een stakingsbevel opge-
legd met dwangsom van 5.000 euro. 
Opvallend is dat de onde�nemingsrechthank in 
het kader van haar stakingsbevoegdbeid ook 
geoordeeld heeft dat de chauffeurs die gebruik 
maken van lJberX geen schljnzelfstandigen 
iljn. Ze deed de uitspraak op vraag van de taxi
chauffeurs die op basis van de niet-naleving 
van de arbeidsreglementerïng hadden getracht 
e� stakingsbevel af te dwingen. De rechtb� 
oordeeldè aan de hand van de criteria van de 
arbeidsrelatiewet dat de chauffeurs zelfbeslis
sen wanneer en hoelang zij gebruik malœn van 
UberX', dat de chauffeurs de ritten die dè appli
catie voorstelt kunnen weigeren en dat er via 
het gps-controlesysteem geen hiërarchlsche 
controle wordt uitgeoefend. 

· TELEOLOGISCH STA"DPUNT
De rechtbank maakte in haar vonnis een zeer
legalistische analyse orri te oordelen dat UberX
voldoet aan de voorwaaroen van de Brusselse
ordonnantie. Ais men er . de· parlementaire
voorbereiding op: naleest, werd de categorie
van verhuur van voertuigen met chauffeur net
gecreëerd om oneerlijlœ concurrentie met de
t.axivoertuigen te vennijden en moeten de an
dere voertuigen zich ondersçheiden van de
t.axïs ais echte Imœvoertuigen. In het licht daar
van en met enige IÜStand had een rechter ook
kunnen oordelen dat UberX de regelgeving te
creatiefheeft geïnterpreteerd. Het valt dus af te
wachten of in het ka.der vao een eventneel ho-
ger beroep het hof rekening zal houden met de
ràtio l.egis van de ordonnantie. De enige oplos
sing op lange termijn om de rust in de sector te
herstellen, is dat het Brusselse gewest zijn aan
gekondigde taxi.plan eindelijk omzet in een
nieuwe evenwichtige ordonnantie. Gelet op de
regionale verkiezingen van mei 2019 valt zullœ 
witte rook nog niet meteen te verwachten.

Michel SB1Brs is advocaat 

. . 

Franstalile ondf1111Bming1f'flcht1Jank BiVSSB/, 16 
januari 2011, A.R. Al18/02SIJ, onuiti. 

www.l,galworld.be 


