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UBER 
Louis Schmidtlaan 29 
1040 BRUSSEL  

 
 

Antwerpen, 24 april 2019 
  
  
 
 
 
  
Geachte Mevrouw, Heer, 
 
 
 
 
 
In naam van de chauffeurs en koeriers van Uber van over de hele wereld uiten wij met deze brief onze ongerustheid 

over de nakende beursgang van het bedrijf. De rechten en de arbeidsvoorwaarden van de mensen die de 

platformeconomie draaiende houden, worden met voeten getreden. Daarbij neemt Uber het voortouw.  

Uber neemt het absoluut niet nauw met de arbeidsnormen. Om de wet te omzeilen verandert Uber de naam van de 

activiteiten die in zijn naam verricht worden. In Azië, in Europa en in de Verenigde Staten stapt de overheid naar de 

rechtbank om Uber te doen bijdraaien. 

De chauffeurs van Uber hebben het zeer zwaar. Achter zogenaamde soepelheid schuilt een ijzeren wurggreep. De 

zwaksten zijn daarvan het eerste slachtoffer, en vrouwen worden buitensporig hard geraakt. Hoe ziet hun dagelijks 

leven er uit? Een hongerloon, schulden, stress, veiligheidsproblemen met onder meer blootstelling aan geweld en 

pesterijen, bovenmatig lange werktijden … de waslijst is lang. 

Technologische innovaties en de nieuwe economie worden als mistgordijn gebruikt waarachter archaïsche 

werkomstandigheden schering en inslag zijn.  

Het bedrijf kan enkel bestaan dankzij zijn werknemers, vrouwen en mannen. Uber verdient miljoenen aan hen. Alle 

risico’s zijn voor de chauffeurs, maar alleen de leiding van Uber wordt er rijker van. 

Onze bondgenoten van over de hele wereld overhandigen deze week deze brief om Uber ertoe aan te zetten het over 

een andere boeg te gooien. Wij eisen dat een bedrijf dat meer dan 100 miljard dollar waard is, zijn werknemers – 

zonder wie het niks zou zijn – correct behandeld. Wij eisen het recht op een degelijk loon waarmee we onze facturen 

kunnen betalen. Wij eisen een transparant beleid qua lonen, fooien en tarieven. Wij eisen een goede sociale 

bescherming die ons werkzekerheid garandeert. Wij eisen ook het recht om aan te sluiten bij de vakbond van onze 

keuze. 
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Wij vragen u met aandrang een groep vertegenwoordigers van de chauffeurs en de koeriers uit de hele wereld te 

ontmoeten om in gesprek te gaan over de middelen om de verschillen in rijkdom en inkomens weg te vijlen. Aarzel 

niet ons te contacteren om een dergelijke ontmoeting te beleggen. 

Uber zou deze kans moeten aangrijpen om het voorbeeld te geven en goede arbeidsrelaties met zijn chauffeurs en 

koeriers van over de hele wereld uit te bouwen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 
 
 
 
 
 

Frank MOREELS 
Voorzitter BTB 

 
 


