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Ondanks
verbodblijft
Uberrijden
Van onze verslaggeefster
Kaya Bouma

amsterdamHetmagniet en
tochgaanzeermeedoor.HetCol-
legevanBeroepvoorhetbedrijfs-
levenoordeeldemaandagdat
UberPop instrijd ismetdeTaxi-
wet.Deamateurchauffeursdie
taxiritjesaanbieden inhuneigen
autobeschikkennietoverde
juistevergunningen.Daarmee
zijnzoweldechauffeursalsUber
inovertreding,oordeeldederech-
ter.

Tochhaalt Uber de omstreden taxi’s –
die sinds vorigeweek behalve in Am-
sterdam ook in Den Haag en Rotter-
damrijden–nietvandestraat. Inplaats
daarvangaathetbedrijf inberoep. ‘Dit
is het begin van een langlopende juri-
dische strijd’, kondigt directeurNiek
van Leeuwen aan. Het uiteindelijke
doel:depolitiekbewegendeTaxiwetzo
aan te passen dat UberPop legaal
wordt.VanLeeuwen: ‘Daarkunnenwij
bij helpen,wehebbenal denodige er-
varingbij het aanpassenvandewet in
Amerika.’
Het past naadloos binnende strate-

giedieUberwereldwijdtoepast.Overal
waarhetbedrijf uit SanFranciscovoet
aan wal zet, biedt het naast gewone
taxi’smetprofessionelechauffeursook
de amateurdienst aan. Als dat vervol-
genstotproblemenleidt–watvaakhet
geval is – probeert het taxibedrijf met
juridische procedures tijd te rekken.
Tegelijkertijd voert het drukuit opde
regering omdewetgeving aan te pas-
sen.
In België en Spanje rijden de Uber-

Poptaxi’s ondanks een verbodnog al-
tijdrond. InDuitslandwerdendeama-
teurtaxi’s door een rechter in septem-
ber verboden,maar tweeweken later
is dat verbod in demeeste Duitse ste-
den teruggedraaid omdatUber inho-
gerberoepging.Ook inFrankrijk isde
particuliere taxidienst ondanks een
verbodnogbeschikbaar, omdatUber
inhogerberoep isgegaan.
Overalvoerthettaxibedrijf dezelfde

argumentenop:dewetgevingisverou-
derd of niet van toepassing. Uber ziet
zichzelf niet als taxi-maar als techno-
logiebedrijf, dat de vraag van passa-
giers verbindt met het aanbod van
autobezitters. Daarvoor zouden an-
dere regelsmoeten gelden, vindt het
bedrijf.

Het iseenslimmeaanpak,zegtKoen
Frenken, die als hoogleraar innovatie-
studiesaandeUniversiteitUtrechton-
derzoek doet naar de deeleconomie.
‘Door de UberPoptaxi’s overal aan te
bieden toontUberaandaterbehoefte
aan is.’Het is eenstukmakkelijkerom
politicivandenoodzaakvaneenwets-
wijzigingteovertuigen,omdatdepar-
ticuliere taxi’s nu eenmaal al rondrij-
den,denktFrenken.
InNederlandisdeVVDalom.Kamer-

lidBarbaraVisserkondigdevrijdagaan
dat het wat haar betreft hoog tijd
wordtomdeTaxiwetaantepassen.De
regels zijn bedoeld omde consument
te beschermen, maar dat is volgens
haarmetdekomstvanUberoverbodig
geworden, omdat gebruikers hun
chauffeur in de appkunnenbeoorde-
len.OokD66vindtdatnieuwetaxi-ini-
tiatieven een kans moeten krijgen,
steldeKamerlidStientjevanVeldhoven
donderdag tijdens een debat in de
Tweede Kamer. ‘Maar met bescher-
mingvanconsumentenbelangen,vei-

ligheideneen levelplayingfield.’Deeva-
luatie van de Taxiwet staat voor ko-
mend jaaropdeagenda.
In de tussentijd zal de juridische

strijd vanUber inNederland opniets
uitlopen, verwacht Cees van Dam,
hoogleraar aansprakelijkheidsrecht
aanhet King’s College in Londen. ‘Zo-
langdewetgevingniet verandertheb-
ben ze geen poot om op te staan. Dat
weet Uber ook.Maarmet veel geld en
dure advocaten proberen ze genoeg
herrie te creërenomhet parlement te
beïnvloeden.’
Met dat geld zit het voorlopig wel

goedbijUber.Hetbedrijfmaaktevoor
het weekend bekend dat het bij een
tweede investeringsronde 1,2 miljard
dollar (bijna een miljard euro) heeft
opgehaald.Daarmeewordthetbedrijf
nu opmeer dan 40miljard dollar ge-
waardeerd en is het meer waard dan
beursgenoteerdebedrijvenalsTwitter
of AmericanAirlines.

De van verkrachting beschuldigde Ubertaxichauffeur wordt meegenomen door de politie nadat hij maandag

BoycotUber lostvoor Indiase

U
ber,de taxiservicedie je
wereldwijdperappkunt
bestellen, is inde Indiase
hoofdstadDelhi sinds
maandagverboden,om-

dateen27-jarige inzittende inhet
weekendwerdverkrachtdoorde
chauffeur.
Voordegroeiendegroepzelfstan-

digewerkendevrouwen inDelhiwas
dekomstvanUbereen jaargeleden
eenrelevatie inhundagelijksbe-
staan.Deservice leekopmaatge-
maaktvoorvrouwen in India,waarde
groepsverkrachting ineenbus –pre-
cies twee jaargeleden–nogvers in
hetgeheugen ligt,net alshetYou-
Tube-filmpjevandevrouwendie in
eenbus tegenhunbelagers vochten,
dat vorigeweekdewereldoverging.
Inoktoberwerdhet Indiaseopen-

baarvervoerdooronderzoeksbureau
ThompsonReutersuitgeroepentot
hetopdrienagevaarlijkste terwe-
reld.Uberwasdeoplossing, voorwie
eenbeetjegeldhad.Ubertaxi’s zijn
uitgerustmeteengps-volgsysteem
zodat zeniet zomaarvanderadar
kunnenverdwijnen.
Bovendienkun jealsklantbijhet

bestellenvande taxi al een fotovande
chauffeurzien.Duswaandenveel
vrouwenzichveiliger ineenUber taxi
– totditweekend.
VoordatdebestuurderShivKumar

Yagavzichvergreepaanzijnklanthad
hijhetgps-signaal, dat via zijn tele-
foon liep,uitgezet. Bovendienbleek
datgps-signaal alleen toegankelijk
vanuithethoofdkantoor indeVS,niet
bepaaldbevorderlijk alsdepolitie
aandeanderekantvandewereld snel
moethandelen inhetgeval vaneen
vermeendeverkrachting.
Nogerger:dechauffeurwasals

eensveroordeeldvoorverkrachting –
in2011, eveneens ineen taxi, zijhet
niet vanUber.
‘Bijnaalle factorendiemaaktendat

ikdeze serviceveiliger vond,bleken
temissen’, schrijft columnistRajesh
Kalra in The Timesof India – endat ter-
wijlhijUberditweekendnoghad
aangeprezenbij eenalleenreizende

vrouwelijke collegauithetbuiten-
land.
Deautoriteitenvanhetdistrict

Delhi beweerdenmaandagdathet
Amerikaansebedrijf de regelshad
overtreden: Yadav zouweliswaar een
licentiehebbenomdoorheel India
toeristen te vervoeren,maar een
licentie voorhet stadsverkeer in
Delhi ontbrak. Bovendienwijst on-
derzoekuit dathetbedrijf slordig is
methet controlerenvandeachter-
grondvanhunchauffeurs. Samen
wasdat voorhetdistrictsbestuurge-
noeg redenomUberopeenzwarte
lijst te zetten.
In Indiasemedia stuithetbesluit

opveelkritiek.De strekking:waarom
eenbuitenlands taxibedrijf boycot-
ten, alsdechauffeurs van lokale taxi-
bedrijvenzichevengoedaanklanten
vergrijpen?HetverbannenvanUber
isnietdeoplossingvanhetprobleem,
waseenveelgezieneuitspraakonder
Indiase twitteraars.
Taxichauffeurs inDelhi komen

vaakvanhetomliggendeplatteland,
uitUttar-Pradesh, eenvandevolkrijk-
ste enminst ontwikkeldegebieden
in India,waarmannenniet gewend
zijn aanzich zelfstandiggedragende
vrouwen.Datgeldt ookvoorYadav,
diedoordepolitiewerdgevonden in

UberPopOmstreden taxidienst blijft groeien

InIndialeekdeUbertaxi
hétalternatiefvoorhet
gevaarlijkeopenbaar
vervoer.Totditweekend
eenuberchauffeurzijn
cliënteverkrachtte.Maar
eenboycotvandeservice
maakttaxi’snognietveilig.

Overal voertUber
dezelfde argumenten
op: dewetgeving is
verouderdofniet van
toepassing


