
UberX: 2.000 chauffeurs op straat na beslissing Hof van beroep Brussel?

Sinds 26 november 2021 kunnen zo’n 2.000 chauffeurs en nog veel meer passagiers 
geen gebruik meer maken van de app UberX. Dat heeft het Brussels hof van beroep 
beslist. Intussen werd een tijdelijke noodordonnantie goedgekeurd met het oog op 
een latere definitieve Brusselse taxihervorming zodat de Uber-chauffeurs, onder 
strikte voorwaarden, opnieuw kunnen opereren in de hoofdstad. 

23 september 2015. De rechtbank van Koophandel te Brussel1 legt in haar 
stakingsbevel een verbod op, op de applicatie UberPop omdat Uber met 
particulieren zou werken die tegen betaling personen vervoeren. Op die manier zou 
Uber oneerlijke concurrentie aandoen bij taxibedrijven, aangezien Uber-chauffeurs 
niet over een taxi-licentie zouden moeten beschikken. Per onrechtmatige rit via 
UberPop zou het bedrijf € 10.000 boete moeten betalen. Als reactie hierop ontstond 
UberX, een applicatie waarbij Uber voor haar diensten in de hoofdstad enkel nog 
maar samenwerkt met chauffeurs die over een zogenaamd VVB-vergunning 
beschikken, een vergunning om een voertuig met bestuurder te verhuren zoals bij 
limousinechauffeurs.2 

Ook in Europa woedde de discussie over de kwalificatie van het platform Uber als 
vervoersbedrijf. Zoals reeds beschreven in ons vorig artikel: UBER - 
Vervoersbedrijf3 besliste het Hof van Justitie in 20174 dat de dienstverlening van 
Uber gekwalificeerd moet worden als een vervoersdienst en niet als een dienst van 
informatiemaatschappij. Aanleiding was een prejudiciële vraag in een geschil 
tussen de Uber-chauffeurs en een beroepsvereniging van taxibestuurders van de 
stad Barcelona, omdat de Uber-chauffeurs reden zonder licentie wat een schending 
zou uitmaken van de Spaanse concurrentiewetgeving. Uber-chauffeurs moesten zich 
dan ook houden aan de Spaanse taxiregelgeving opdat zij geen daad van oneerlijke 
concurrentie zouden begaan.5 

Terug in eigen land oordeelde de Franstalige ondernemingsrechtbank van Brussel 
op 16 januari 2019 dat het ‘taxibedrijf’ Uber voldeed aan de Brusselse wetgeving 
rond betaald personenvervoer. Uber zou als bemiddelaar fungeren zonder dat het 
taxidiensten zou aanbieden. Op basis van het vonnis mocht Uber haar diensten 
blijven aanbieden in Brussel, tot grote ergernis van Febet, Fédération Belge des 

1https://www.ie-forum.be/www.delex-backoffice.nl/uploads/file/IEFBE/IE-
Forum_nl%20Voorz_%20NL%20Rechtbank%20van%20Koophandel%20Brussel%2023%20septem
ber%202015,%20IEFbe%201541%20(Uber%20BVBA%20tegen%20Taxi%20Radio%20Bruxellois)
.pdf 
2 https://www.standaard.be/cnt/dmf20211124_95747626 
3 https://www.studio-legale.be/uber-vervoersbedrijf/?lang=fr 
4 HvJ, Associacion Professioal Elite Taxi tegen UBER SYSTEMS SL, C-343/15, 20 décembre 
2017
5Persbericht n°136/17 over Arrest C-434/15, beschikbaar op 
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-12/cp170136fr.pdf 
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Taxis. Deze laatste tekende dan ook beroep aan tegen het vonnis aangezien Uber-
chauffeurs misbruik zouden maken van hun VVB-vergunning.6 

Het is tegen dit beroep dat het Hof van beroep nu heeft beslist de beslissing om te 
keren en het stakinsgbevel van 2015 uit te breiden naar de applicatie UberX. Vanaf 
26 november 2021 mag Uber haar diensten via UberX niet meer aanbieden op 
straffe van dwangsommen. Enkel de chauffeurs die over een taxivergunning 
beschikken zouden nog via UberX mogen werken.7 

Ondertussen heeft de Brusselse regering op 10 december een tijdelijke 
noodordonnantie8 goedgekeurd met het oog op een latere definitieve Brusselse 
taxihervorming. De tijdelijke regeling zal lopen tot de ordonnantie over de 
hervorming van taxisector in voege treedt dat een volwaardig uniek statuut voor het 
beroep moet vaststellen. Op die manier zullen de Uber-chauffeurs, onder strikte 
voorwaarden, opnieuw de baan op kunnen. 

Zo mag er alleen worden gereden op basis van een exploitatievergunning die 
uiterlijk op 15 januari 2021 is aangevraagd en zullen de chauffeurs onder meer 
moeten bewijzen dat ze gemiddeld meer dan 20 uur per week hun diensten 
aanbieden. Ook zullen de ritten vooraf via een platform moeten worden besteld, het 
fysiek ronselen van klanten is verboden. Tot sloten mogen zij niet stationeren op de 
openbare weg of op de voorbehouden standplaatsen voor taxi’s.9 

“Mijn regering heeft zeer hard gewerkt en we zijn tevreden dat we vandaag een 
tijdelijke oplossing kunnen voorstellen, waardoor het voor de chauffeurs die 
getroffen zijn door de beslissing van Uber mogelijk moet worden gemaakt om snel 
terug aan de slag te gaan. Dit voorstel respecteert de gerechtelijke uitspraken van 
de voorbije jaren over dit elektronische platform en effent tegelijk het pad voor de 
toekomstige ordonnantie die een volwaardig uniek statuut voor het beroep zal 
vaststellen. Daar ben ik zeer verheugd over,” aldus minister-president Rudi 
Vervoort.10

Maar nog geen drie weken later kiest de Brusselse regering voor een andere 
interpretatie van de tijdelijke noodordonnantie. Zo zouden chauffeurs met een 

6 https://www.standaard.be/cnt/dmf20210115_97444489 
7https://www.tijd.be/ondernemen/transport/Geen-Uber-meer-in-Brussel-vanaf-
vrijdagavond/10348707 
8https://mobilite-mobiliteit.brussels/sites/default/files/2021-
12/noodordonnantie%20van%2010%20december%202021%20tot%20invoeging%20van%20een%2
0afwijkende%20overgangsregeling%20in%20de%20ordonnantie%20van%2027%20april%201995
%20betreffende%20de%20taxidiensten%20en%20diensten%20voor%20het%20verhuren%20van%
20voertuigen%20met%20chauffeur.pdf ; https://mobilite-
mobiliteit.brussels/sites/default/files/2021-12/verklarende%20nota.pdf 
9https://rudivervoort.brussels/portfolio-category/persbericht/?lang=nl;https://www.gtl-
taxi.be/8_0_0_0_0_NL_Nieuws_33496_1 
10 https://rudivervoort.brussels/portfolio-category/persbericht/?lang=nl
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Waalse of Vlaamse VBB-licentie niet langer mogen werken in de hoofdstad. 
Minister-president Rudi Vervoort dreigt er zelfs mee om de erkenning van Uber in 
te trekken als blijkt dat Uber doelbewust Vlaamse en Waalse chauffeurs in Brussel 
laat rijden. De Uber-saga lijkt daarmee nog niet tot op zijn einde gekomen. 

Wordt ongetwijfeld vervolgd…

Indien u na het lezen van dit artikel nog vragen hebt, aarzel dan niet om ons te 
contacteren via joost.peeters@studio-legale.be  of 03 216 70 70. 
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