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In februari 2015 publiceerde BTB het 
eerste dossier “De waarheid over … 
UBER”, vandaag leest u de update van 
dit dossier. Hierin wordt de “donkere” 
kant van UBER duidelijk in kaart 
gebracht. Want niemand wordt echt 
beter van UBER. Niet de klant, nog 
minder de chauffeur en zeker niet de 
samenleving. Hoewel UBER het graag 
anders voorstelt.

Toch blijft UBER zeer aantrekkelijk voor 
investeerders. Onlangs werd na nog 
maar eens een investeringsronde 
1,5 miljard dollar opgehaald. UBER wil 
hiermee zijn internationale uitbreiding 
verder vorm geven. De marktwaarde van 
UBER bedraagt nu zowat 50 miljard 
dollar. En dat voor een bedrijf dat nog 
maar net zijn vijfde verjaardag vierde. 
Zonder nog maar één dollar winst te 
maken. Meer zelfs: ieder kwartaal 
worden er tientallen miljoenen dollars 
verlies geleden. Zonet lekte uit dat UBER 
in de eerste zes maanden van 2014 zo 
maar eventjes 160 miljoen dollar verlies 
maakte, en dat op een omzet van 
103 miljoen dollar… Dat weerhoudt 
UBER er alvast niet van om tegen 2016 
een beursgang voor te bereiden.

Is UBER de ‘sympathieke’ underdog 
waar het zichzelf zo graag voor uit geeft? 
Kort en krachtig: neen! De voorbije 
maanden toonde UBER zijn ware gelaat. 
Dat van een bedrijf dat zoveel geld heeft 
dat het wel even de regels wil laten 
aanpassen op maat. Inzet van hordes 
advocaten, lobbying bij (rechtse) politici, 
het zijn maar enkele voorbeelden. En 
naarmate het uitkomt, zijn ze een 
IT-bedrijf of taximaatschappij… 

UBER blijft de controverse zoeken. In 
steeds meer landen en steden ligt UBER 
onder vuur. Wereldwijd verzetten taxi-
chauffeurs zich tegen het markt-
deregulerende UBER.

In heel wat landen lopen onderzoeken 
tegen UBER. Zowel in Nederland als in 
Frankrijk gingen de leidinggevenden 
even de cel in na de invallen in de UBER-
kantoren. 

In Amsterdam, Europees hoofdkwartier 
van UBER, werd de boekhouding in 
beslag genomen: de inspectie wil in 
kaart brengen hoe groot de illegale 
dienst is. Want UBERPOP is namelijk 
verboden in Nederland. Toch blijft  
UBER de wet overtreden, niet enkel in 
Nederland. Ook in België… en in vele 
andere landen.

Zijn de UBER-chauffeurs werknemers 
of onderaannemers? Dat is de vraag  
die dit najaar door een Californische 
recht bank zal beantwoord worden. 
UBER stelt alvast dat het onderaan-
nemers zijn, en hoopt zo iedere verant-
woordelijkheid te ontlopen.

Maar ook in Brussel zal het gerecht zich 
over deze vraag buigen: BTB diende in 
juni bij het Brusselse Arbeidsauditoraat 
klacht in wegens schijnzelfstandigheid. 

In deze update van ons dossier tonen we 
het ware gezicht van UBER!

Frank Moreels,  
Federaal Secretaris wegvervoer en 
logistiek, co-voorzitter BTB-ABVV

Wil je ons eerste dossier 
over UBER (februari 2015) lezen?  

Surf naar  www.tinyurl.com/btb-dewaarheidoveruber

9

5 7

10 14

Dit dossier digitaal?  
www.tinyurl.com/btb-dewaarheidoveruber-update1
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Paardenmarkt 66 - 2000 Antwerpen
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Mark McGann, bij UBER Head of Public Policy, 
speelt nu de Europese kaart: hij hoopt dat de 
Europese Commissie de lidstaten aan banden 
zal leggen.

UBER paste ook al een aantal keren zijn 
dienstenpakket aan, vooral nadat het door de 
rechter werd verboden om nog langer 
“taxidiensten” aan te bieden. Om toch maar 
actief te kunnen blijven, wordt dan vlug een 
ander handeltje gezocht zodat ze het verbod 
kunnen omzeilen.

UBER, wereldwijd  
onder vuur

UBER gaat er prat op in honderden steden in maar liefst 60 landen actief te zijn. 
En daar ze pakken ze groots mee uit op hun website:  https://www.uber.com/
cities. Maar zowat overal ter wereld is er protest, en in heel want landen en steden 
is UBER verboden.

Rechtszaken 
wereldwijd 
Nieuwsagentschap Bloomberg maakte eind 
juni 2015 een overzicht van alle landen/
steden waar UBER onder juridisch vuur ligt.  
In Europa alleen al gaat het over België,  
Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland,  
Portugal en Spanje.

 http://www.bloomberg.com/news/
articles/2015-06-29/the-current-state-of-
uber-s-global-challenges-mapped

UBER  
slaat terug
UBER laat zich niet onbetuigd … Als 
verongelijkte underdog dienden ze klacht in 
bij de Europese Commissie omdat ze “lam 
gelegd” worden in Duitsland, Frankrijk en 
Spanje. Mark MacGann: “UBER and Europe 
is definitely a conversation worth having”. 

 http://www.euractiv.com/sections/
innovation-industry/uber-chief-uber-and-
europe-definitely-conversation-worth-
having-313851?utm_
source=EurActiv+Newsletter&utm_
campaign=fbcef721b1-newsletter_
transport&utm_medium=email&utm_
term=0_bab5f0ea4e-fbcef721b1-245393433

We zijn er, we blijven er 
In Barcelona (Spanje) werd een samenwerking uitgebouwd met 
restaurants, waarbij de klant via de UBER-app warme maaltijden door 
een UBER-chauffeur kan laten leveren, dit nadat UBER er verboden 
werd:  http://www.theguardian.com/technology/2015/feb/21/uber-
pizza-delivery-service-ubereats

In Toronto (Canada) worden er groenten aan huis geleverd, online 
besteld bij e-commerce bedrijf Loblaw, ook nadat UBER veroordeeld 
werd:  http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/uber-
joins-forces-with-loblaw-as-ride-sharing-service-battles-criticism/
article23962301/

Wel 50.000 jobs, in 2015 alleen al,  
in heel Europa: 

 http://datanews.knack.be/ict/nieuws/
uber-verleidt-europa-met-jobs-we-kunnen-
50-000-banen-creeren-binnen-de-eu/
article-normal-526521.html 

En maar liefst een miljoen jobs voor vrouwen, 
wereldwijd, in samenwerking met de vrouwen-
afdeling van de Verenigde Naties. In maart dit jaar 
kondigde UBER een partnerschap aan met UN 
Women. Maar na tussenkomst van de Inter-
national Transport Workers’ Federation beves-
tigde UN Women dat er géén samenwerking met 
UBER komt. Want UBER-jobs zijn precaire jobs, 
slecht betaald, heel vaak deeltijds, als bijbaantje, 
zonder enig sociaal statuut. Waarbij alle risico’s 
liggen bij de “onderaannemer” want het gaat echt 
niet over een betaalde baan als werknemer.
Dankzij wereldwijd vakbondsprotest 
géén mini-jobs, UN Women blaast 

UBER poetst zijn imago op

Jobs, wij beloven veel jobs! In Europa, 
nee, in de hele wereld! 
Wel 50.000 jobs, in 2015 alleen al, enkel in Europa. Dat kan tellen. Met 
deze boodschap poogde UBER de Europese overheden tot meer 
soepelheid over te halen.

door jobs te beloven 
of door giften…

samenwerking met UBER op. 
 http://www.itfglobal.org/en/news-events/

press-releases/2015/march/union-outcry-
forces-rejection-of-uber-
%E2%80%98womens-jobs-plan/ 

UBER als mecenas… 
Toch blijft UBER proberen. Op 5 augustus raakte 
bekend dat UBER het Rode Kruis in Nieuw-Zee-
land steunt. Weer een poging om goodwill te 
kopen.

UBER beloofde om voor 10.000 
Nieuwzeelandse dollars gratis ritten 
voor het Rode Kruis uit te voeren. 
UBER wil hiermee zowel het 
transport van de “Meals on Wheels” 
ondersteunen, en ook gratis 
transport bieden bij rampen. 

 http://www.nzherald.co.nz/business/news/
article.cfm?c_id=3&objectid=11491989
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De eerste chauffeur verscheen op 4 mei voor 
de Brusselse politierechtbank. Hij kreeg 
op schorting van straf, maar zijn wagen werd 
wel definitief verbeurd verklaard. Tientallen 
anderen zullen binnenkort voor de rechtbank 
verschijnen.

 http://www.gva.be/cnt/
dmf20150504_01661948/auto-van-uber-
chauffeur-verbeurd-verklaard-na-
inbreuken-op-taxireglement

De avonturen van UBER in Zaventem, 
uiteraard zal dit ook voor de rechtbank 
eindigen: 

 http://deredactie.be/cm/vrtnieuws.
english/News/1.2305028

Taxi of IT-bedrijf? Werkgever of niet?

In alle discussies stelt UBER steeds dat ze géén taxibedrijf zijn. De 
app is er enkel en alleen om een chauffeur, die geen UBER-werknemer 
is, en een klant samen te brengen. Maar blijkbaar gaat UBER daar wel 
heel flexibel mee om. 

In Amsterdam, waar 
UBER trouwens verboden 
is, vraagt UBER nu aan 
zijn chauffeurs om  
net als reguliere 
taxichauffeurs een 
chauffeurskaart te halen … 
Begrijpe wie begrijpe kan. 

 http://newsroom.uber.com/amsterdam/
nl/2015/04/chauffeurskaart-voor-alle-
uberpop-bestuurders/ 

UBER stelt dat ze een IT-bedrijf zijn, ze laten 
geen gelegenheid verloren gaan dit te commu-
niceren. Ze hebben géén arbeidsovereenkomst 
met de chauffeurs, beweren hun advocaten.

De UBER-chauffeurs zijn 
onafhankelijke onderaannemers. 
Meer nog, CEO Travis Kalanick 
beweerde in juni nog dat UBER 
absoluut geen “ride sharing 
service”-bedrijf is. 

 http://www.usatoday.com/story/tech/
columnist/shinal/2015/06/18/uber-
employee-california-labor-commission-
travis-kalanick/28926731/

Toch ligt UBER hierover onder vuur. In de  
Verenigde Staten lopen er al in verschillende 
staten rechtszaken. Tot en met “class action 
suits”, waarbij een hele groep ex-UBER-chauf-
feurs samen klacht in dient. Want tot nu toe is 
het zo dat iedere individuele chauffeur zelf UBER 
moet aanklagen. In verschillende staten wordt 
nu gepoogd om tot een “class action lawsuit” te 
komen, waarbij de uitspraak dan geldt voor 
iedereen die in dezelfde situatie verkeert. Niet 
alleen in Californië, maar ook in Florida en  
Massachusetts lopen gelijkaardige zaken.

In Californië, thuisbasis van UBER, 
wordt dit najaar een uitspraak ten 

gronde verwacht. In eerste 
instantie oordeelde de 
California Labor 
Commission dat een 

chauffeur wel degelijk 
werknemer is, met alle 

gevolgen van dien voor UBER. 
 http://www.bloombergview.com/

articles/2015-06-23/uber-drivers-are-neither-
employees-nor-contractors

In deze rechtszaken wordt niet enkel 
UBER geviseerd, maar ook hun 
concurrent LYFT, die gelijkaardige 
diensten aanbiedt: 

 http://www.sfgate.com/bayarea/article/
Juries-to-decide-whether-Uber-Lyft-drivers-
are-6128899.php

Kent u Shannon Liss-Riordan? Nee? 
Nochtans, al heel wat Amerikaanse 
bedrijven maakten kennis met haar.  
Zij is advocate en heeft jarenlange 
ervaring inzake dossiers die  
handelen over het statuut van 
werknemer of onderaannemer/(schijn)
zelfstandige. Na gewonnen zaken 
tegen FedEx en Starbucks, richt ze nu 
haar pijlen op UBER.  

 http://fusion.net/story/118401/meet-the-
lawyer-taking-on-uber-and-the-on-demand-
economy/

Een IT-bedrijf dat ijs levert, met een 
drone…
We leveren ijs, zonder auto en dus ook zonder 
chauffeur. 
In Singapore worden ijsjes geleverd met een 
drone! UBER is géén taxibedrijf, maar wat is de 
link met IT?

 http://www.cnet.com/news/in-singapore-
the-ubericecream-promo-takes-to-the-skies-
with-drone-delivery/

UBER en de naleving van de regels
Brussel
In april 2014 oordeelde de Brusselse Rechtbank 
van Koophandel dat UBER niet meer mag rijden, 
en per overtreding een boete van 10.000 euro 
zou moeten betalen. Zoals overal wereldwijd, 
trok UBER zich hier niks van aan, en bleef het 
verder actief. 

De inspectiediensten bleven niet stil zitten. De 
voorbije maanden werden tientallen wagens in 
beslag genomen. 

Zaventem
Enkel taxi’s die hiervoor een speciale vergun-
ning hebben, mogen op de luchthaven passa-
giers oppikken. UBER zag het gat in de markt; 
en biedt nu ook zijn diensten aan, zonder 
vergunning weliswaar. Ten koste van de 
taxibedrijven en chauffeurs die wel de regels 
naleven.

UBER in België 
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UBER - zwart, grijs of wit?
De chauffeurs die voor UBER rijden, worden 
door UBER niet als werknemer ingeschreven. 
Filip Nuytteman, general manager van UBER in 
Brussel, in Humo op 12 mei: “UBER is geen 
taxidienst, wij bieden niet zelf vervoerdiensten 
aan, maar we zorgen wel voor een platform 
waarop bestaande professionele taxidiensten in 
contact kunnen komen met klanten”. 

Toch wel vreemd dat UBER zelf chauffeurs ron-
selt via zijn website, waarbij ze het wel heel erg 
bont maken: de chauffeurs moeten een online-
overeenkomst ondertekenen waarbij UBER alle 
kaarten in handen heeft en houdt. Waarin her-
haaldelijk verwezen wordt naar het feit dat het 
een “platform” betreft dat de ondertekenaar in 
contact zal brengen met klanten, waarvoor dan 
een vergoeding moet betaald worden. BTB diende 
in juni een klacht in bij het Brusselse Arbeidsau-
ditoraat, wegens schijnzelfstandigheid. 

De online overeenkomst die UBER-chauffeurs 
moeten afsluiten, is niet met UBER België, maar 

UBER verschuilt zich achter de dooddoener: 
“We hebben het hen gezegd”, maar weigert 
pertinent gegevens aan de overheid over te 
maken. Niet over de chauffeurs, en ook niet 
over het zakencijfer, want alle inkomsten gaan 
via UBER Nederland naar Bermuda, lezen we 
in Humo van 12 mei 2015. En dus kan de over-
heid geen enkele controle uitvoeren…

Na de inval in het wereldwijde UBER-hoofdkwartier in Nederland eiste de Belgische overheid 
inzage in de gegevens inzake de diensten van UBER in Brussel! 

 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150505_01664038

met de firma RASIER, die in Amsterdam in Neder-
land gevestigd is, op hetzelfde adres als UBER. 
Niet moeilijk dat UBER geen gegevens over zijn 
zakencijfer in België wil geven… alles stroomt 
naar Nederland. Dat merk je ook als UBER-
gebruiker: je betaalt je rit aan UBER Nederland, 
zo staat het op het uittreksel van je kredietkaart.

De chauffeurs die toch voor UBER werken doen 
dit hoofdzakelijk in bijberoep. Zonder dat zij de 
wettelijke verplichtingen naleven, zoals bijvoor-
beeld belastingen en sociale zekerheids-
bijdragen betalen … 

UBER, sterk in lobbying
Taxiplan  
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
De Brusselse overheid liet zich ook niet onbetuigd. 
Minister Pascal Smet, bevoegd voor mobiliteit, 
lanceerde in februari het “Taxiplan 2015-2019”. In 
dit taxiplan veel positieve elementen, zoals de ver-
plichte invoering van de digitale taximeter, moge-
lijkheid om met kredietkaart te betalen (wég zwart 
geld en minder ontevreden klanten!), een centrale 
smartphone-applicatie voor alle Brusselse taxi-
bedrijven. Maar toch… in het taxiplan staat een 
luik over het “reglementair kader voor vervoer-
diensten aangeboden door private diensten met 
hun eigen wagen op occasionele basis”. 

De taxisector reageerde sterk: op 3 maart trok 
een kolonne van zowat 1000 taxi’s door Brussel. 
Diezelfde dag nog werd overleg opgestart met 
de Brusselse regering over de invoering van het 
Taxiplan. Overleg dat nog steeds loopt.

 http://www.nieuwsblad.be/cnt/
dmf20150302_01557632

Technopolitics
De lobbyisten van UBER zaten niet stil de voor-
bije maanden… Zo organiseerde Els Ampe 
(Open VLD ), schepen voor mobiliteit in Brussel, 

op 11 februari “Technopolitics”. Technopolitics is 
een forum dat de wetgeving wil helpen afstem-
men op de vooruitgang. De Belgische manager 
van UBER was één van de sprekers.

Aan de inkomdeur van Technopolitics verwel-
komde BTB alle gasten met een actie waarbij het  
verschil tussen UBER en de taxisector geduid 
werd: “Wie is de echte taxichauffeur?”

 http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/
article/detail/2214766/2015/02/11/Vakbond-
op-bezoek-bij-eerste-editie-Technopolitics.
dhtml

UBER, binnenkort alternatief  
voor De Lijn ?
De Vlaamse Regering vindt openbaar vervoer niet 
belangrijk, daarom moet De Lijn besparen. Zo 
werden er al heel wat lijnen afgeschaft, vooral de 
Belbussen. Een ook in het weekend zijn er veel 
minder bussen, vooral in landelijke gebieden. 
Maar geen nood, UBER kan dit gat wel vullen.

De Belbus komt niet meer, binnenkort UBER 
als alternatief? 

 http://deredactie.be/cm/vrtnieuws.english/
News/1.2308549 

BTB reed ook mee

Werknemer, zelfstandige…  
of volledig in het zwart?  
Belastingen betalen? Nee, dank u.
Uit de gesprekken met de chauffeurs onthielden 
we dat zij dit in “bijberoep” deden. Soms naast 
een volledige dagtaak, anderen hebben een 
deeltijdse officiële job. Éen van hen was 
zelfstandige in de bouw, maar kreeg maar enkele 
dagen per week een oproep van een aannemer 
om te komen werken. En hij vond UBER veel 
beter, want daar werd hij wel vlot betaald, dit in 
tegenstelling tot de aannemer die hem nog heel 
wat geld moet …

Over één ding waren alle UBER-chauffeurs het 
eens: “Belastingen betalen? Nee, dank u.” Velen 
gaven aan ermee te zullen stoppen als dat zou 
moeten, want anders zou het “niet interessant” 
meer zijn. Tijdens een rit in augustus kregen we 
het volgende te horen: UBER informeert zijn 
chauffeurs over de verplichting dat zij de 
inkomsten moeten aangeven, en heeft beloofd 
dat chauffeurs meer zouden verdienen. Nu 
strijkt UBER 20 % op per rit, de rest gaat naar de 
chauffeur. UBER zou hun deel van 20 % verlagen, 
opdat de chauffeurs dan de inkomsten die ze 
delgen doordat ze belasting moeten betalen, 
zouden kunnen recupereren. Daar zag de 
chauffeur die ons tipte nog niks van, maar “ze 
hebben het wel beloofd”.

Nochtans, in december 2014 verklaarde Filip 
Nuytteman, verantwoordelijke van UBER in 
Brussel, dat “UBER een oplossing voor 
zwartwerk biedt”: 

 http://www.demorgen.be/binnenland/top-
man-uber-wij-bieden-juist-oplossing-voor-
zwartwerk-a2151592/

Tijdens de voorbereiding van dit dossier hebben een 
aantal BTB-medewerkers in Brussel meegereden 
met een UBER-wagen. 

UBER-chauffeur worden is makkelijk
Alle chauffeurs die we spraken, waren het over 
eens: UBER doet helemaal niet moeilijk. Ze 
vinden het belangrijk dat je auto er goed uitziet, 
en maximum 10 jaar oud is én 4 deuren heeft. En 
ja, de papieren inzake verzekering worden wel 
opgevraagd, maar dat is éénmalig volgens onze 
chauffeurs. 

UBER adviseert zijn chauffeurs om 
regelmatig van plek te veranderen
Blijkbaar is UBER er zich wel degelijk van 
bewust dat wat ze doen illegaal is! Ze geven hun 
chauffeurs de raad niet altijd in dezelfde wijken 
te werken, om te vermijden dat inspectiediensten 
hen in het vizier krijgen. Want in Brussel werden 
toch heel wat auto’s van UBER-chauffeurs in 
beslag genomen. Op onze vraag of de 
on fortuinlijke collega’s die hun auto verloren, 
een andere kregen van UBER, kon geen enkele 
UBER-chauffeur antwoorden.
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UBER screent de betrouwbaarheid 
van de chauffeurs zelf
UBER screent zijn chauffeurs volgens "eigen" cri-
teria. Die dan bovendien ook niet transparant zijn.

UBER laat zijn chauffeurs  
niet medisch keuren
Welke garantie heb je als klant dat jouw UBER-
chauffeur medisch in orde is? Geen enkele. 

Echte taxichauffeurs worden medisch gescreend, 
dit is trouwens een wettelijke vereiste, net zoals 

bus- en vrachtwagenchauffeurs: om de vijf jaar, 
en vanaf de leeftijd van 50 om de drie jaar. Lijden 
ze niet aan slaapstoornis? Zijn ze niet  
suikerziek? Hebben ze risico op epileptische aan-
vallen? Dat wordt bij een reguliere taxichauffeur 
nagezien. Wie geen medisch attest heeft, is niet  
in staat om veilig de klant te vervoeren en mag 
niet met een taxi rijden.

UBER-chauffeurs hebben deze medische certi-
ficatie niet!

UBER leidt zijn chauffeurs niet op
UBER-chauffeurs krijgen geen enkele opleiding. 
Enkel een smartphone met een app. En de rest? 
Kennis van de stad of regio? Of vertrouwen ze 
enkel op GPS? 

Wat je als klant maar beter 
kan weten over UBER

Wereldwijd werden klanten het slachtoffer 
van een niet-gescreende Uber-chauffeur:

-  een Engelse vrouw die door de chauffeur 
sexueel werd benaderd, kreeg van Uber bij 
wijze van tegemoetkoming een voucher van 
20 pond aangeboden. Voor een "gratis ritje"? 
Lees het verhaal op:  http://uproxx.com/
webculture/2014/12/uber-credit-sexual-
harrassment-england/ 

-  Veilig met UBER naar de luchthaven? Ja, 
misschien kan dat wel. Maar zodra hij zijn 
passagiers afzette, keerde deze UBER-
chauffeur terug, en brak in, er was toch 
niemand thuis, dacht hij…  http://www.
ibtimes.co.uk/uber-driver-attempted-
burgle-customers-house-after-dropping-
her-off-airport-1494691

David Fagin van The Huffington Post, wilde 
zelf wel eens weten hoe UBER zijn chauffeurs 
selecteert en welke opleiding er is voorzien, 
en stelde zich via de Uber-site kandidaat. 
Geen vragen over zijn rijbewijs, zijn auto-
papieren werden slechts 1x bekeken, geen 
medische schifting, geen enkele opleiding. 
Wel kreeg hij onmiddellijk een smartphone 
met de UBER-app.

Lees zijn volledige verhaal op :  http://www.
huffingtonpost.com/david-fagin/life-as-an-
uber-driver_b_4698299.html 

Bij een dodelijk ongeval in San Francisco 
waarbij een Uber-chauffeur betrokken was 
weigert Uber alle verantwoordelijkheid. Eerst 
ontkenden ze dat de chauffeur in hun 
opdracht reed. Toen dat ontkracht werd, 
luidde het dat er geen rit aan de gang was 
volgens de applicatie. Dat betekent dat een 
chauffeur die tussen twee ritten een ongeval 
heeft niet verzekerd is. In dit specifiek geval 
draait de chauffeur op voor de problemen.
Lees het hier na:  http://www.sfgate.com/
bayarea/article/Uber-denies-fault-in-S-F-
crash-that-killed-girl-5458290.php 
Om een rechtszaak te vermijden, sloot UBER in 
juli 2015 een akkoord met de familie. Details 
werden niet bekend gemaakt:  http://www.
bbc.com/news/technology-33477574

Uber pochte op een blog dat het kon 
achterhalen wie een one night stand had! De 
techneuten van Uber deden dit op basis van 
aannames bij interpretatie van data. De titel 
van de blogpost: "Rides of Glory". Uber heeft 
de post verwijderd, maar je kan het volledige 
verhaal lezen op:  http://www.marketplace.
org/topics/business/final-note/ubers-data-
makes-creepy-point-about-company 

UBER keurt de wagens niet  
zoals het hoort
Een Belgische taxi wordt om de zes maanden 
gekeurd. Dat is een grondige keuring omdat het 
voertuig gebruikt wordt voor personenvervoer. 

In het beste geval worden UBER-wagens 
gekeurd zoals een gewone personenwagen, 
minder frequent en minder grondig dus… Want 
pas na vier jaar is er een keuring voor een gewone 
personenwagen…

UBER is een gevaar voor de privacy 
De klant en de chauffeur beoordelen elkaar. Dat 
wordt verantwoord met als argument: goede 
klantenservice en de veiligheid van de chauffeur 
optimaliseren.

Maar hoe beoordeelt de chauffeur zijn klant 
eigenlijk? Veeleisende klanten die geen extra's 
geven (wat officieel niet mag, maar toch gebeurt) 
worden laag beoordeeld. En zullen in de toe-
komst dus niet (of minder makkelijk) een 
chauffeur vinden.

Maar tegelijk bewaakt UBER zijn databanken 
blijkbaar niet zo goed. 

Heel wat accounts van UBER-klanten werden 
gehackt, zowel in Europa als in de Verenigde 
Staten. Zij werden gefactureerd voor UBER- 
ritten die ze niet maakten. Een UBER-klant in 

Groot-Brittannië kreeg een rekening van 3000 
pond voor 142 UBER-ritten die hij niet maakte: 

 http://www.standard.co.uk/news/london/
londoner-hit-with-3000-taxi-bill-after-hackers-
rack-up-142-uber-journeys-10144655.html

Erger nog, de gestolen data blijken op het 
internet te koop te zijn:  http://motherboard.
v i c e.c o m /re a d /s to l e n - u b e r- c u s to m e r-
accounts-are-for-sale-on-the-dark-web-for-1

UBER is onvoldoende verzekerd en 
vlucht voor zijn verantwoordelijkheid
De UBER-wagens zijn niet verzekerd zoals taxi's. 
Wie in een UBER-wagen stapt is dus niet 
verzekerd zoals het hoort.

Maar ook de UBER-chauffeur neemt risico's. 
Echte taxi's zijn verzekerd, ook als ze geen klant 
aan boord hebben, als ze in de wachtrij staan, of 
terugrijden naar een standplaats na uitvoering 
een opdracht. UBER-chauffeurs zijn enkel (en te 
weinig) verzekerd als ze in opdracht zijn. Het gevolg 
is dat de wagens "onderverzekerd" rondrijden.
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UBER verstoort de prijzen
Wie een taxi neemt kent de prijs. Deze is 
trouwens strikt gereglementeerd en is zelfs 
geafficheerd in de taxi. Zo koopt de klant geen 
kat in een zak.

UBER doet dit niet, maar hanteert een variabel 
tarief.

Veel vraag betekent hogere prijzen. Bijvoorbeeld 
bij slecht weer of na een concert stijgen de prijzen. 
Als UBER-klant weet je dus eigenlijk niet wat je 
zal betalen. UBER creëert onzekerheid voor de 
klanten wat de prijszetting betreft.

Bovendien kan men zich vragen stellen of die 
variabele prijszetting die klant ook ten goede 
komt. Zouden we het nomaal vinden dat De Lijn, 
TEC of MIVB de prijzen aanpast op sneeuwdagen 
of bij stormweer ?  Dat is wat UBER doet…

Op Halloween-nacht deed een vrouw in 
Baltimore beroep op UBER. Ze betaalde 
362 dollar voor haar taxi-rit ! Maar liefst 
negen keer de normale prijs! Dit omdat het 
druk was, volgens UBER:  http://thebillfold.
com/2014/11/should-uber-have-the-right-
to-charge-362-for-a-ride/ 

Juli 2015 Staking van de Londense metro, 
UBER snelt ter hulp, maar de prijs swingt de 
pan uit, ze spelen stakingsbreker, en maken 
woekerwinsten:  http://www.theguardian.
c o m / t e c h n o l o g y / 2 0 1 5 / j u l / 0 9 / u b e r -
accused-exploiting-customers-triples-
fares-during-tube-strike

Zou je met een gewone taxi ook 12.142 dollar 
betalen voor een rit van 11 km ?  http://
gothamist.com/2015/04/21/uber_12k_ride.php

December 2014, Sydney (Australië): tijdens een 
gijzelingsactie in het stadscentrum was er heel 
veel vraag naar taxi's. Een goudmijn voor UBER! 
Een ritje kostte plots vele keren meer dan 
normaall! Lees het hier:  http://mashable.
com/2014/12/14/uber-sydney-surge-pricing/ 

Ben je blind of slechtziend? Heb je een 
blindegeleidehond? Dan is UBER er voor 
iedereen, maar niet voor jou.  http://fortune.
com/2015/04/20/uber-lawsuit-bias-blind-
riders/

UBER verdedigde zich trouwens door te stellen 
dat ze niet aan publieke dienstverlening doen, 
en dus de ADA-regels (American with 
disabilities-Act) niet moeten volgen.

Een undercover-chauffeur testte het uit. Na 
enkele maanden berekende Emily 
Gruendels berger dat zij 27 uur per dag, en 
dat 365 dagen per jaar, zou moeten werken 
om die 90.000 dollar te komen:  http://bgr.
com/2015 /05 /13 /uber-driving-salary-
costs-insurance/

In The Wall Street Journal stelt journalist 
Douglas MacMillan dat de hogere commissie 
wel eens noodzakelijk kan zijn voor UBER om 
zijn investeerders te bewijzen dat ze echt wel 
50 miljard dollar waard zijn… En de vergoeding 
die UBER zichzelf toekent, verhoogt naarmate 
er meer chauffeurs in een regio zijn:  http://
www.cnet.com/news/uber-tests-30-commis-
sion-for-new-drivers-in-san-francisco/#

In januari 2015 verlaagde Uber zijn prijzen in 48 
steden in de Verenigde Staten, en vertelde zijn 
chauffeurs dat ze daardoor net meer zouden 
verdienen, wat uiteraard niet het geval was:  

 http://www.stopuber.com/uber-drivers-
angry-lower-rates/ Om evenveel te blijven ver-
dienen, moeten sommigen nu tot twee keer 
zoveel uren werken als Uber-chauffeur …

UBER discrimineert
Als je niet over een smartphone en een creditcard 
beschikt kan je het wel schudden. Het systeem 
werkt immers enkel via applicaties op de 
smartphone en de betaling kan enkel met 
creditcard. Contant betalen aan de chauffeur is 
uit den boze.

Zijn het nu net niet de minder kapitaalkrachtige 
mensen die niet beschikken over een smart-
phone of een creditcard? Ook sommige oudere 
mensen gaan moeilijker om met smartphones. 

UBER speelt rechter en partij
Waar kan een klant terecht bij klachten over  
de service? 

Juist, bij UBER zelf. 

In de reguliere taxisector in België is dat bij de 
controledienst van de stad en in Brussel bij het 
Gewest. Op de betaalbewijzen die afgeleverd 
worden staat een telefoonnummer, dat ook in de 
taxi geafficheerd is. Onafhankelijke controle 
heet zoiets.

Die regels, die consumenten beschermen, wil 
UBER de wereld uit. Zelf volgen ze die niet.

UBER doet dit allemaal zelf. En is dus rechter  
en partij.

Word je er rijk van?
UBER zelf pocht er mee dat een chauffeur tot wel 
90.000 dollar per jaar kan verdienen! En dat is dan 
nog zonder aftrek van kosten. Want als UBER-
chauffeur sta je zelf in voor de aankoop, het 
onderhoud en de verzekering van je wagen. En 
vergeet de brandstofkosten niet. En wil je je rating 
niet kelderen, kan je meermaals per week naar de 
carwash. Gebruik je vaak een route waar je tol 
moet betalen, dan is die ook voor jouw rekening.

UBER behandelt zijn chauffeurs  
als speelbal
UBER beweert dat de eigen klanten en 
chauffeurs tevreden zijn.

Nochtans zijn die UBER-chauffeurs niet zo 
gelukkig als UBER zelf beweert. Zo zijn er in de 
VS flink wat reacties geweest van mistevreden 
chauffeurs. UBER neemt bijvoorbeeld 20% com-
missie op de rit, maar ook op de "tip" (in de VS is 
het geven van een fooi gebruikelijk). UBER 
"besteelt" de chauffeurs dus.

Je bent helemaal niet 
zeker van hoeveel 

UBER zal afhouden 
van je zuurver-

diende bij elkaar 
gereden centen. 
UBER verhoogt 
de vergoeding 

die je hen moet 
al eens, standaard 

is het nu 20 %, maar 
in sommige regio’s 

werd dit plots 30 %.

Chauffeur worden bij UBER?  
Is dat wel een goed idee?

Veel chauffeurs (vaak ex-taxichauffeurs die 
dachten zich te verbeteren), keren na een tijdje 
UBER de rug toe. Heel velen beginnen eraan, maar 
stoppen er vlug mee. Jozef Mohrer, General 
manager van UBER in NY, stelde in november 2014 
dat 65 % van de chauffeurs die ze hebben er nog 
niet bij was in juli 2014. Dit door het grote verloop.

UBER reageert door massaal nieuwe chauffeurs 
te zoeken. Door bijvoorbeeld royale inkomsten te 
garanderen. Dat doen ze enkele maanden en 
dan wijzigen de spelregels. De chauffeur gaat in 
de onderste prioriteitenlade liggen en maakt in 
de bovenste lade plaats voor de nieuwkomers 
die aangetrokken worden.

Heb je geen auto, en wil je  
UBER-chauffeur worden?
Dat kan, want UBER werkt hiervoor samen met 
een aantal autodealers. Die geven je graag een 
lening. Maar wat als je dan niet voldoende 
verdient, of als UBER je aan de kant zet? Tja … 

Wat bij een ongeval?
De verzekering van UBER geldt tijdens een rit 
enkel voor de klanten. Schade aan het voertuig 
van de chauffeur is altijd voor eigen rekening! 
Een omniumverzekering is dus een must!

Richard Brunelle raakte van de regen in de drop 
toen hij door bemiddeling van UBER een auto-
lening aanging. Lees zijn verhaal hier:  http://
ww2.kqed.org/news/2015/04/24/one-uber-
d r i v e r s - s t o r y - h o w - h e - w a s - t r a p p e d -
by-auto-loan-program

Deze verzekering die UBER biedt is nogal ondui-
delijk.
De chauffeur moet zelf een autoverzekering 
hebben. Tijdens een officiële UBER-rit is er een 
verzekering. Tussen de ritten is deze verzeke-
ring heel wat beperkter! Check it out:  http://
blog.uber.com/ridesharinginsurance
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•  09/08/2015 Politie in Helsinki roept burgers op om UBER-chauffeurs te signaleren 
  http://www.hs.fi/kaupunki/a1439084786918

•  07/08/2015 UBER maakte nog geen cent winst! 
  http://www.rtlnieuws.nl/economie/home/uber-lijdt-mega-verliezen

•  06/07/2015 Zuid-Afrika: UBER vraagt politiebescherming 
  http://www.nasdaq.com/article/uber-seeks-police-protection-in-johannesburg-20150706-00650

•  03/07/2015 Frankrijk – UBER stopt met zijn ridesharing dienst UBERPOP 'om zijn chauffeurs te beschermen' 
   http://www.msn.com/en-nz/news/other/uber-stops-uberpop-in-france-following-turmoils-and-arrests/

ar-AAcvbkb
•  16/06/2015 New York – bij controles al meer dan 500 UBER-wagens aan de ketting gelegd 

   http://www.nydailynews.com/new-york/close-500-uber-cars-seized-illegal-pickup-crackdown- 
article-1.2260211

•  01/05/2015 Politie valt binnen in UBER-kantoor in Beijng (China)  
  http://www.huffingtonpost.com/2015/05/01/uber-china-raid-office-black-cab_n_7187808.html

•  17/04/2015 Justitie opent onderzoek in Nederland 
  http://www.reuters.com/article/2015/04/17/us-uber-netherlands-investigation-idUSKBN0N81G620150417

•  01/04/2015 Europese Unie: is UBER een taxibedrijf of een IT-bedrijf? 
  http://skift.com/2015/04/01/eu-regulators-cant-figure-out-if-uber-is-a-taxi-or-a-tech-company/

•  27/03/2015 UBER : problemen met de verzekeringspolis 
   http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/international-business/ride-sharing-company-uber-

struggles-with-insurance-policies-for-drivers/article23649272/
•  22/03/2015 UBER huurt spindoctors in 

   http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/transport/11488737/Uber-to-hire-dozens-of-spinners-to-
battle-PR-disasters.html

•  18/03/2015 Huiszoeking bij UBER Parijs 
   http://thenextweb.com/insider/2015/03/18/uber-offices-in-paris-raided-by-police-and-team-under-custody-

for-entire-day/
•  18/03/2015 UBER verboden in Duitsland 

  http://www.reuters.com/article/2015/03/18/uber-germany-idUSL6N0WK22J20150318
•  10/03/2015 UBER verklaart veiliger te zijn dan echte taxi’s 

   http://www.therecord.com/news-story/5468381-uber-safer-than-taxis-ridesharing-app-rep-tells-regional-
council/

•  20/02/2015 Creëren UBER en Airbnb een nieuwe zwarte economie? 
  http://www.smh.com.au/business/are-airbnb-and-uber-creating-a-new-black-economy-20150214-13dg7p

•  07/02/2015 UBER en de deeleconomie 
  http://www.equaltimes.org/uber-the-selfish-face-of-the?lang=en#.VV3Xh2eJiM_

•  01/02/2015 Waarom steden beter niet rekenen op UBER om nieuwe transportwijzen te ontwikkelen 
   http://www.theguardian.com/commentisfree/2015/feb/01/cities-need-to-fight-uber-trasnsport-choice-

evgeny-morozov
•  22/01/2015 Zijn de jobs die Uber creëert wel stabiel? 

  http://blogs.wsj.com/digits/2015/01/22/ubers-study-stirs-debate-on-driver-pay/?mod=ST1
•  21/01/2015 Uber: een gedoemde investering? 

  http://www.midasletter.com/2015/01/uber-doomed-investment/
•  06/01/2015 Wat is het statuut van Uber-chauffeurs na een arbeidsongeval? 

  http://www.forbes.com/sites/ellenhuet/2015/01/06/workers-compensation-uber-drivers-sharing-economy/
•  24/12/2014 Het Uber-schandaal-jaaroverzicht 

   http://www.salon.com/2014/12/24/the_year_in_uber_scandals_a_surge_priced_cruise_through_the_
companys_biggest_controversies/

•  06/12/2014 Staking in Brussel? Geen probleem, Uber geeft je 50 % korting! 
  http://blog.uber.com/bxlstrike

En wat na een slechte rating?
Niet alleen de chauffeur geeft de klant een 
rating, maar de klant doet dit ook.  Als je het niet 
goed genoeg doet, kan UBER je schrappen. En je 
hebt geen verhaal.

UBER verstoort de markt
In veel steden wordt een evenwicht gezocht 
tussen het aantal taxi’s en de vraag. De overheid 
wil er op die manier voor zorgen dat er niet te 
veel taxi's actief zijn (overaanbod) en dat er ook 
niet te weinig zijn (onderaanbod). Daarom wordt 
een wel bepaald aantal licenties uitgereikt voor 
taxi's. Het zorgt ervoor dat klanten binnen een 
redelijke termijn een taxi vinden en dat de 
chauffeur ook zijn of haar brood verdient.

UBER verstoort dat evenwicht. Ze rijden zonder 
licentie en door de regels aan hun laars te lappen 
ontwricht UBER het evenwicht tussen vraag en 
aanbod. Gevolg: op bepaalde momenten is er 
overaanbod. De chauffeurs (zeker zij die volgens 
het boekje rijden) hebben te weinig klanten, dus 
te weinig inkomen. 

UBER is een jobkiller
UBER beweert jobs te creëren. In werkelijkheid 
vernietigt UBER jobs. UBER werkt immers onder 
de prijs. Op die manier vernietigt UBER correct 
betaalde jobs en creëert slecht betaalde jobs. 
Dat heeft een naam: sociale dumping. In de VS 
blijkt dat de chauffeurs die voor UBER rijden 
vaak het mimumloon niet halen. UBER creëert 
dus mini-jobs, of Unterjobs…

Bovendien geeft UBER zelf toe dat veel van hun 
chauffeurs dit doen in bijberoep. Als extraatje. 
Sommige mensen hebben het moeilijk om rond 
te komen, of hebben een slecht betaalde, vaak 
deeltijdse job, … Ze nemen dit er noodgedwongen 

Business Insider onderzocht hoeveel een 
UBER-chauffeur nu eigenlijk netto verdient, 
na aftrek van alle kosten. Een chauffeur uit 
New Jersey, die twaalf uur per dag reed, had 
een recette van 180 dollar. Maar na aftrek van 
alle kosten bleef daar nog 54,5 dollar van 
over. Een uurloon van 4,54 dollar, ver beneden 
het (al zeer lage) Amerikaanse mimumuur-
loon:  http://www.businessinsider.com/how-
much-you-earn-as-an-uber-driver-2014-
6?IR=T 

Emil Michael, senior vice president van UBER, 
dreigde ten overstaan van een kritische 
journaliste ermee om details over haar 
privéleven bekend te maken. Lees het na op: 

 http://www.ibtimes.co.uk/uber-executive-
threatens-dig-dirt-expose-personal-details-
critical-journalist-1475303 

bij en zijn wel heel kwetsbaar. Mini-jobs 
verdringen op die manier volwaardige jobs.

UBER neemt een loopje met de 
persvrijheid
Journalisten die te kritisch zijn worden bedreigd 
en geïntimideerd! 

DOSSIER
Update

UBER
Voor wie meer wil 
lezen over UBER:In de Verenigde Staten is er nu een speciale 

Uber-service voor chauffeurs die een slechte 
rating hebben. Ze krijgen de kans hun "leven 
te beteren"; door een cursus te volgen … die 
ze zelf moeten betalen :  http://observer.
com/2015/02/uber-drivers-the-punishment-
for-bad-ratings-is-costly-training-courses/ UBER experimenteert nu met zelfrijdende 

auto’s. Travis Kalanick windt er geen doekjes 
om: wagens zonder chauffeur zijn de 
toekomst voor UBER. Zo worden we nog 
goedkoper, orakelt hij. UBER heeft plannen 
om maar liefst 500.000 zelfrijdende wagens 
te kopen  http://www.independent.co.uk/
life-style/gadgets-and-tech/news/the-
death-of-the-cabbie-uber-wants-to-buy-
500000-selfdriving-cars-10373968.html
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Vind ons leuk op Facebook !
De sociale media, je hebt er zeker al over gehoord.  
Facebook, dat zegt je toch iets? 

Ook BTB heeft al geruime tijd een eigen pagina op Facebook :  
BTB-ABVV Transport en Logistiek.

We hebben al meer dan duizend likes op onze Facebookpagina.  
Binnenkort ook de jouwe?

Want dan krijg je automatisch alle updates in jouw Facebookprofiel.  
Zo blijf je op de hoogte van al het belangrijke nieuws in de sectoren  
en zit je op de eerste rij om alle details te lezen over onze acties. 

En niet alleen jij, maar ook je collega’s, vrienden en familie : nodig hen  
via Facebook uit om de BTB-Facebookpagina pagina leuk te vinden.

En vooral, deel onze Facebookberichten met jouw vrienden.  
Zo zorgen we er samen voor op korte termijn zo veel mogelijk mensen 
bereiken!

Heb jij een smartphone, scan dan snel deze QR-code  
en je zit meteen op onze Facebook-pagina.

DOSSIERUpdate

UBER


