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DE WAARHEID OVER UBER 
 
 
 
 
 
 
 
Uber presenteert zichzelf graag als innovator. Want een Uber-taxi nemen is hip, je bestelt die namelijk 
met een app via je smartphone. 
 
 
 
Uber, de „sympathieke‟ underdog? Zo profileren zij zich graag: een vernieuwende speler op de markt 
die in zijn ambities gefnuikt wordt door “ouderwetse” regeltjes.  
 
 
 
Alleen maar vervelend dat overheden zowat overal ter wereld én ook de reguliere sector dat eventjes 
anders zien.  
 
 
 
Als klant weet je maar beter waaraan je je blootstelt, als je dan toch per se hip en modern wil zijn. 
 
 
 
In dit dossier toont BTB het andere gezicht van Uber:  
 

 Wat je als klant maar beter kan weten over Uber 
 

 Chauffeur worden bij Uber, is dat wel een goed idee? 
 

 Uber en zijn turbulente relatie met de overheid 
 
 
 
 
Tot slot staan we even stil bij het echte doel : winst! Want het gaat hier niet over innovatie, maar over 
cold hard cash … 
 
 
 
 
 
 
 
Frank Moreels, federaal secretaris wegvervoer en logistiek, BTB-ABVV 
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Wat je als klant maar beter kan weten over Uber. 
 
Een ritje met Uber? Denk maar twee keer na! 
 
 
 
Uber screent de betrouwbaarheid van de chauffeurs zelf 
In België heb je als taxichauffeur een recent uittreksel van het strafregister nodig. In de volksmond 
noemt men dit "een bewijs van goed zedelijk gedrag".   
Bij UBER is hiervan geen sprake.  Ze beweren te screenen, maar volgens "eigen" criteria.  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: 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 
aanvallen?  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 certificatie 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?  
 

 
 
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 worden gekeurd zoals een gewone personenwagen, minder 
frequent en minder grondig dus... Want pas na vier jaar is er een keuring voor een gewone 
personenwagen... 
 
  

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/  

- heel wat aanrandingen, zowel in de VS als in India, waarbij achteraf bleek dat de Uber-
chauffeurs veroordeeld waren voor sexueel misbruik. Toch werden ze zonder enig probleem 
door Uber "geselecteerd". 
Pas na herhaalde verkrachtingen,paste Uber in India zijn selectiecriteria aan: 
https://in.news.yahoo.com/uber-set-driver-background-checks-india-more-stringent-085816909--finance.html  

 

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 autopapieren 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  

http://uproxx.com/webculture/2014/12/uber-credit-sexual-harrassment-england/
https://in.news.yahoo.com/uber-set-driver-background-checks-india-more-stringent-085816909--finance.html
http://www.huffingtonpost.com/david-fagin/life-as-an-uber-driver_b_4698299.html
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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 toekomst dus niet (of 
minder makkelijk) een chauffeur vinden. 
 

 
 
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. 
 
 

 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
  

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  

 

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/  

 

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  

 

http://www.sfgate.com/bayarea/article/Uber-denies-fault-in-S-F-crash-that-killed-girl-5458290.php
http://thebillfold.com/2014/11/should-uber-have-the-right-to-charge-362-for-a-ride/
http://www.marketplace.org/topics/business/final-note/ubers-data-makes-creepy-point-about-company


“De waarheid over Uber” Pagina 4 
 

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... 
 

 
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 smartphone of 
een creditcard?  Ook sommige oudere mensen gaan moeilijker om met smartphones.   
 
In de VS is er ook een discussie over het weigeren van personen met een handicap.  Uber biedt deze 
diensten niet aan.   
 
 
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. 
  

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/  
 

http://mashable.com/2014/12/14/uber-sydney-surge-pricing/
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Chauffeur worden bij UBER? Is dat wel een goed idee? 
 
 
Word je er rijk van? 
Uber zelf pocht er mee dat een chauffeur tot wel 90.000 dollar per jaar kan verdienen! Maar dat is 
slechts voor enkelen weggelegd. 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% commissie op de rit, 
maar ook op de "tip" (in de VS is het geven van een fooi gebruikelijk).  Uber "besteelt" de chauffeurs 
dus.. 
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. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
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! 
 

  

Johana Bhuiyan deed de test: zij reed mee met 11 chauffeurs, toevallig gekozen, en vroeg wat ze 
verdienden. Velen van hen zijn Uber-chauffeur in bijberoep, omdat ze zo hopen een centje bij te 
verdienen. En zij rijden vaak alleen op piekmomenten, als Uber de prijzen verhoogt. :  
http://www.buzzfeed.com/johanabhuiyan/what-uber-drivers-really-make-according-to-their-pay-
stubs?utm_term=.lxOpOno8#.jaq7vPDY  

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 verdienen, 

moeten sommigen nu tot twee keer zoveel uren werken als Uber-chauffeur ... 

 

Deze verzekering die Uber biedt is nogal onduidelijk. 
De chauffeur moet zelf een autoverzekering hebben. Tijdens een officiële Uber-rit is er een 
verzekering. Tussen de ritten is deze verzekering heel wat beperkter! 
Check it out: http://blog.uber.com/ridesharinginsurance  

 

http://www.buzzfeed.com/johanabhuiyan/what-uber-drivers-really-make-according-to-their-pay-stubs?utm_term=.lxOpOno8#.jaq7vPDY
http://www.buzzfeed.com/johanabhuiyan/what-uber-drivers-really-make-according-to-their-pay-stubs?utm_term=.lxOpOno8#.jaq7vPDY
http://www.stopuber.com/uber-drivers-angry-lower-rates/
http://blog.uber.com/ridesharinginsurance
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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.  

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/  

http://observer.com/2015/02/uber-drivers-the-punishment-for-bad-ratings-is-costly-training-courses/
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UBER en de overheid 
 

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

Uber vindt zichzelf verheven boven de wet 
Veroordelingen en verboden in verschillende landen lapt Uber deze gewoon aan zijn laars. 
Uber is verboden in Brussel, maar is nog steeds actief. 
Na een veroordeling inclusief dwangsommen in Duitsland stuurde Uber een bericht aan de chauffeurs 
om gewoon door te gaan.  Met andere woorden, ze roepen op om de wet te overtreden.  De boetes 
betalen ze wel...  of soms ook niet, en dan is de chauffeur de pineut. 
 

 
Uber is een multinational die zichzelf boven de wet verheven acht.  De wet zint hen niet, dus moet die 
maar veranderd worden. 
 
Waar betaalt Uber belasting?  Quid sociale zekerheid? 
Het Europese Uber-hoofdkantoor is in Nederland gevestigd.  Zoals veel andere multinationals heeft 
Uber de weg naar de meest voordelige fiscale vestigingsplaats gevonden.  Gevolg is dat ook (een deel 
van) de fiscale verplichtingen daar betaald worden. Niet onwettig, wel ontwijkend...  
 

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 mimumuurloon: 
http://www.businessinsider.com/how-much-you-earn-as-an-uber-driver-2014-6?IR=T  
 

Uber lapt in heel wat steden en landen de regelgeving aan zijn laars. Ofwel negeren ze het 
verbod (zoals in Brussel), of er lopen rechtszaken tegen Uber. The Wall Street Journal bracht dit 
in kaart :  
http://graphics.wsj.com/maps/uber-problems  
  

http://www.businessinsider.com/how-much-you-earn-as-an-uber-driver-2014-6?IR=T
http://graphics.wsj.com/maps/uber-problems
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Bovendien is er geen enkele duidelijkheid over het "statuut" van de chauffeurs.  Zijn dat 
loontrekkenden?  Zelfstandigen in bijberoep? Op een parlementaire vraag ter zake moest ook de 
Belgische staatssecretaris Tommelein, bevoegd voor de strijd tegen sociale fraude, het antwoord 
schuldig blijven en een "onderzoek" bevelen.  
 
Uber neemt een loopje met de persvrijheid 
Journalisten die te kritisch zijn worden bedreigd en geïntimideerd!  
 

 
 
  

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  
 

http://www.ibtimes.co.uk/uber-executive-threatens-dig-dirt-expose-personal-details-critical-journalist-1475303
http://www.ibtimes.co.uk/uber-executive-threatens-dig-dirt-expose-personal-details-critical-journalist-1475303
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Wat UBER eigenlijk is … een money making machine ! 
 
Op de website van Uber worden volgende investeerders opgesomd: 
 
 

 
 

Door een lek in juni 2013 – waarvan de authenticiteit door Uber werd bevestigd ! – raakte bekend 
dat de jaaromzet 213 miljoen dollar bedraagt. 
 
Kapitaal : 
- Opgericht in US in 2009 als UberCab, officieel gelanceerd in San Francisco in 2010. 
- Najaar 2010 : eerste financiële inbreng via risicokapitaal investeerders uit Silicon Valley 
- Begin 2011 haalde Uber meer dan 11,5 miljoen dollar op via een investeringsbank 
- Einde 2011 haalde Uber nog eens 32 miljoen dollar op (ondermeer Goldman Sachs, Menlo 

Ventures en Bezos Expeditions (Jeff Bezos is de man achter Amazon.com) 
-  Eind augustus 2014 : Uber zou in totaal al 1,5 miljard risico kapitaal hebben opgehaald 
-  December 2014 : Uber haalde nog eens 1,2 miljard dollar kapitaal op  
 
Bron: http://en.wikipedia.org/wiki/Uber_(company) 
 
 

 
 

 
  

http://en.wikipedia.org/wiki/Uber_(company)
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Voor wie meer wil lezen over Uber: 

 

 30/01/2015 Zal Uber de chauffeurs moeten betalen als werknemers? Een federale rechter in San 
Francisco (Californië) meent van wel :  
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-01-30/uber-drivers-may-have-employee-status-
judge-says 
 

 27/01/2015 Uber dumpt chauffeurs met “slechte” rating niet langer via mail, maar per telefoon: 
http://observer.com/2015/01/uber-keeps-firing-chicago-contractors-now-over-the-phone-so-we-
cant-read-the-emails/ 
 

 26/01/2015 Een Uber-chauffeur uit Miami neemt Travis Kalanick, CEO van Uber, op de korrrel 
over de steeds lagere prijs die Uber aanrekent en hoe dat de chauffeur in zijn portemonnee 
raakt: http://pando.com/2015/01/26/dear-travis-a-miami-uber-driver-takes-exception-to-the-
companys-rate-cuts/ 
 

 22/01/2015 Andrus Ansip, vice-president van de Europese Commissie, leest CEO Kalanick de les : 
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-01-22/uber-must-respect-law-eu-s-ansip-says-
after-meeting-kalanick 
 

 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/ 

 
 20/01/2015 Vakbonden verenigen zich tegen UBER: http://www.itfglobal.org/en/news-

events/news/2015/january/taxi-drivers-unite-to-stop-uber/ 

 
 20/01/2015 Uber wil 400.000 auto’s minder op Europese wegen dit jaar : 

http://time.com/3672852/uber-europe/ 

 
 15/01/2015 – Weer een Uber-chauffeur beschuldigd van lastig vallen van een klant: 

http://www.stopuber.com/another-uber-x-driver-charged-sexually-assaulting-customer/ 

 
 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/ 

 
 

 02/01/2015 De prijzenpolitiek van Uber op Oudejaarsavond in Sydney (Australië): 
http://www.smh.com.au/digital-life/smartphone-apps/sydney-new-years-eve-ubers-213-fare-
from-city-to-coogee-20150101-12gjdq.html 

 
 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 

 
 

http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-01-30/uber-drivers-may-have-employee-status-judge-says
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-01-30/uber-drivers-may-have-employee-status-judge-says
http://observer.com/2015/01/uber-keeps-firing-chicago-contractors-now-over-the-phone-so-we-cant-read-the-emails/
http://observer.com/2015/01/uber-keeps-firing-chicago-contractors-now-over-the-phone-so-we-cant-read-the-emails/
http://pando.com/2015/01/26/dear-travis-a-miami-uber-driver-takes-exception-to-the-companys-rate-cuts/
http://pando.com/2015/01/26/dear-travis-a-miami-uber-driver-takes-exception-to-the-companys-rate-cuts/
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-01-22/uber-must-respect-law-eu-s-ansip-says-after-meeting-kalanick
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-01-22/uber-must-respect-law-eu-s-ansip-says-after-meeting-kalanick
http://blogs.wsj.com/digits/2015/01/22/ubers-study-stirs-debate-on-driver-pay/?mod=ST1
http://blogs.wsj.com/digits/2015/01/22/ubers-study-stirs-debate-on-driver-pay/?mod=ST1
http://www.midasletter.com/2015/01/uber-doomed-investment/
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