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Scarlet-arrest is geen definitief einde
Sabam sluit acties tegen individuele gebruikers niet uit
24 november 2011 | Pieterjan Van Leemputten

De uitspraak van het Europees Hof van Justitie wordt
toegejuicht door Belgacom en providervereniging ISPA. Maar
het vonnis betekent niet dat Sabam de strijd definitief verloren
heeft, en dat beseft het. Onze redactie legde de uitspraak voor
aan een advocaat en sprak met de algemeen directeur van
Sabam.
Belgacom, het moederbedrijf van Scarlet, spreekt van een
“positieve uitkomst” en is tevreden met de beslissing. “Dit
arrest onderstreept hoe belangrijk het is ervoor te zorgen dat
de internetproviders een neutrale rol spelen in de transmissie
van informatie.” Tegelijk zeggen Belgacom en Scarlet dat de problematiek van illegaal
downloaden hun aandacht blijft vasthouden.
Bij ISPA, dat de Belgische internetproviders vertegenwoordigt, horen we een
soortgelijke reactie. “Deze uitspraak voorkomt dat de internetindustrie een
onevenredig zware last wordt opgelegd, die innovatie en de openheid van het internet
zou ondermijnen.”
Een einde of het einde?
Kan de hele zaak nog een staartje krijgen? Ja en neen. Volgens advocaat Bart Van den
Brande van Sirius Legal, dat geen van de betrokken partijen vertegenwoordigt, heeft
het Europees Hof voor alle providers in Europa nu beslist dat ze geen filtersysteem
moeten plaatsen dat het verkeer van alle gebruikers controleert.
Nu moet het hof van beroep in België nog een uitspraak doen, en het moet daarbij de
uitspraak van Europa volgen. In theorie zou Sabam nog in cassatie kunnen gaan, maar
dat kan enkel als er fouten zijn gemaakt. En het Europees arrest blijft daarbij
overeind.
“Praktisch gezien is dit het einde”, zegt adocaat Bart Van den Brande. “Het oordeel van
het Europees Hof van Justitie is bindend voor het hof van beroep en zal dat ook zijn in
latere zaken over gelijkaardige problemen. De internetproviders weten hiermee dus
zeker dat ze geen algemene preventieve controle- of toezichtsplicht hebben.”
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