
, A _ 

m 
Inventarisl i jst A bij documenten UberPOP 

f 

nr Document Beoorde l ing Wob 
code 

A fzender Ontvanger 

A l E-mail correspondentie 
d.d. 30 jul i 2014 6:23 
(FW: Uber start 
meerijden-pilot in 
Amsterdam) (1 bijlagen) 

Deels Openbaar 10.2.e Uber ILT 

A2 E-mail. correspondentie 
d.d. 30 jul i 2014 16:28 
(FW: Uber start 
meerijden-pilot in 
Amsterdam) (1 bijlagen) 

Deels openbaar 10.2.e ILT Uber 

A3 E-mail correspondentie 
d.d. 1 september 2014 
11:52 (3 bijlagen) 

Deels openbaar 11 
10.2.e 

ILT ILT 

A4 E-mail correspondentie 
d.d. 4 september 2014 
15:31 (interne memo) 

Geweigerd 11 ILT ILT 

A5 E-mail correspondentie 
d.d. 4 september 2014 
15:31 (interne memo) 

Deels openbaar 10.2.e Landsadvocaat ILT 

A6 E-mail correspondentie 
d.d. 15 september 2014 
15:03 (RE: Nieuwe 
adviesaanvraag) 

Deels openbaar 10.2.e Landsadvocaat 
ILT 

ILT 
Landsadvocaat 

A7 Offerte advies 
landsadvocaat d.d. 15 
September 2014 

Geweigerd l i 
10.2.b 

Landsadvocaat ILT 

AB :E-maii correspondentie 
d.d. 16 september 2014 
8:52 (FW: format 
voornemen opleggen last 
onder dwangsom 
aanbieden taxivervoer 
uberPOP) (1 bijlage) 

Deels openbaar 11 ILT ILT 

A9 E-mail correspondentie 
d.d. 16 september 2014 
8:55 (FW:Handhaving 
Ubér) (1 bijlage) 

Deels openbaar 11 ILT ILT 

AIO E-mail correspondentie 
d.d. 16 september 2014 
11:38 (scan offerte 2 
Uberpop PDF) (1 bijlage) 

Deels openbaar 11 
10.2.b 

Landadvocaat ILT 

A l l E-mail correspondentie 
d.d. 17 september 2014 
11:32 (Re: UberPOP) 

Deels openbaar 11 
10.2. b 

Landadvocaat 
ILT 

ILT 
Landsadvocaat 

A12 E-mail correspondentie 
d.d. 17 september 2014 
12:27 (Re: UberPOP) 

Deels openbaar 11 
10.2.b 

Landadvocaat 
ILT 

ILT 
Landsadvocaat 



^ 

A13 E-mall correspondentie Deels openbaar 11 Landadvocaat ILT 
d.d. 18 september 2014 10.2.b ILT Landsadvocaat 
23:16 (Advies UberPOP) 
( Ib i j lage,conceptadvies) 

A14 E-mall correspondentie 
d.d. 19 september 2014 
8:29 (Advies UberPOP)( l 
bijlage, conceptadvies) 

Deels openbaar 11 ^ ILT ILT 

A15 E-mall corréspondentie 
d.d. 19 september 2014 
10:25 (Advies UberPOP) 

Volledig openbaar ILT ILT 

A16 E-mall correspondentie 
d . d . l 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 
11:46 (Advies UberPOP) 

Deels openbaar 11 ILT ILT 

A17 E-mail correspondentie 
d . d . l 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 
11:58 (Advies UberPOP) 

Deels openbaar 11 ILT ILT 

A18 E-mall correspondentie 
d.d. 19 september 2014 
12:41(FW:Uber 
URGENTII) 

Deels openbaar 11 ILT ILT 

A19 E-mall correspondentie 
d .d .19 september 2014 
12:57 (Urgent acties ikv 
dossier Ubérfal richting 
Peter Neuteboom) 

Deels openbaar 11 ILT ILT 

A20 E mail correspondentie 
d .d .19september 2014 
17:56 (PE:UberPOP)( l 
bi j lage,adviesLA) 

Deels openbaar 11 
10.2.d 
io.2.e 

Landsadvocaat ILT 

A21 E-mail correspondentie 
d.d. 19 september 2014 
17:57 (RE:UberPOP) 

Deels openbaar 11 
10.2.e 

Landsadvocaat ILT 

A22 E-mall correspondentie 
d.d. 19 september 2014 
18:21 (FW: UberPOP) 
( Ib i j l age ) 

Deels openbaar 11 ILT ILT 

A23 E-mall correspondentie 
d.d. 19 september 2014 
18:32 (FW: advies LA) 
( Ib i j l age ) 

Deels openbaar 11 ILT ILT 

A24 E-mall correspondentie 
d .d .23sep tember2014 
11:42 (RE: UberPOP) 

Volledig openbaar 11 ILT ILT 

A25 Brief 29 september2014^ 
voornemen last onder 
dwangsom 

Volledig openbaar ILT Uber 

A26 Brief 10 oktober 2014, 
zienswijze Uber op lod 
( I bijlage, rapport 
Accenture) 

Volledig openbaar Uber ILT 



^ 

A27 E-mail correspondentie 
d.d. 17 n o v e m b e r z o n 
14:49^ (FW^ verzending 
definitieve LOO^s Ober 
(spoed)(6Bi j lagen) 

Deels openbaar l O . ^ e ILT ILT 
(Oberen 
4cbaorTeors) 

A28 Cogsto rapport d.d. 
12 november2014 

Volledig openbaar Coosto ILT 

A29 E-mail correspondentie 
d .d .11 november 2014 
1.29^(contactmet^. . . j ) 

Deels openbaar l O . ^ e ILT Politie 
Amsterdam 

A30 Ooosto rapport d.d. 
12november2014 

Volledig openbaar Coosto ILT 

A31 E-mail correspondentie 
d . d . l 2 n ó v è m b e r 2 0 1 4 
11:31 (Re: Oberen 
derden) 

Deels openbaar l O . ^ e ILT ILT 

A32 E-mall correspondentie 
d . d . l 2 n o v e m b e r 2 0 1 4 
10:59 (Re: Oberen 
derden) 

Deels openbaar 10.2.e ILT ILT 

A33 E-mall correspondentie 
d . d . ! 2 n o v e m b e r 2 0 1 4 
12:17 (Re: Oberen 
derden) 

Deels openbaar 10.2.e ILT ILT 

A34 E-mail correspondentie 
d.d. 14november2014 
13:34 (Ober,verzoék om 
uitstel ,besluit Ivm 
instellen voorlopige 
voorziening) 

Volledig openbaar ILT ILT 

A35 Coosto rapport d.d. 
14november2014 

Volledig openbaar COOStO ILT 

A36 E-mall correspondentie 
d.d. 14november2014 
15:42 (RÉ: Ober, verzoek 
om uitstel besluit Ivm 
Instellen voorlopige 
voorziening) 

Volledig openbaar ILT ILT 

A37 E-mall correspondentie 
d . d . l 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 
13:54 (FW: Ober, 
verdoek om uitstel besluit 
Ivm instellen voorlopige 
voorziening) 

Volledig openbaar ILT ILT 

A38 Brief gemachtigde Ober 
d .d .14november 2014 
Verzoekschrift vovo (2 
bijlagen) 

Volledig openbaar Gemachtigde 
Ober 

A39 Faxbericht d .d .14 
november2014, 
verzoekschrift vovo Ober 
(1 bijlagen, beslissing 
schorsing) 

Volledig openbaar GBB ^ 



^ 
^ 

A40 E-mail correspondentie 
d . d . ! 6 n o v è m b e r 2 0 1 4 
9:36 (FW: Ober 
Internatlonal/last onder 
dwangsom) 

Deeis openbaar 10.2.e ILT ILT 

A41 E-mail correspondentie 
d.d. 16 n o v e m b e r z o n 
9:52 (FW: Bezwaar Ober 
internatlónal tegen last 
onder dwangsom) 

Oeeis openbaar 10.2.e ILT ILT 

A42 E-mail correspondentie 
d . d . l 6 n o v e m b e r 2 0 1 4 
9:52 (FW: Beswaar Ober 
international tegen iast 
onder dwangsom) 

Oeeis openbaar 10.2.e ILT ILT 

A43 E-mall correspondentie 
d . d . ! 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 
20:40 (RE: 
vooraankondiging 
werkgroeoOber) 

Oeeisopenbaar 11 
10.2.e 

ILT ILT 

A44 E-mallcorrespondentie 
d . d . ! 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 
16:07 (RE: Ober en 
derden) 

Geweigerd 11 
10.2.e 

ILT ILT 

A45 E-mail correspondentie 
d.d. 16november2014 
9 : 5 5 ( F W : 0 r g e n t ^ 0 b e r 
international) 

Oeeis openbaar 10.2 e ILT 
Gemachtigde 
Liber 

ILT 

A47 Coosto rapport d.d. 
17november2014 

Voiiedig openbaar Goosto ILT 

A4B E-mall correspondentie 
d . d . l 7 n p v é m b e r 2 0 1 4 
1B:53 (Ober draait omzet 
10 miljard d o l l a r ( l 
bij lage,nieuwsbericht) 

Voiiedig openbaar ILT ILT 

A49 Coosto rapport d.d. 
!Bnovember2014 

Voiiedig openbaar Goosto ILT 

A50 Cposto rapport d.d. 
20november2014 

Voiiedig openbaar Goostp ILT 

A51 Coosto rapport d.d. 
21november2014 

Voiiedig openbaar GOOStO ILT 

A52 E-mall correspondentie 
d . d . l B n o v e m b e r 2 0 1 4 
20:43 (Vertrouwelijk 
Draaiboek snorders actie 
0bérza terdag22 
november2014) 

Geweigerd 10.2 c 
10.2.d 

ILT ILT 
Poiitie 
Amsterdam 

A53 E-mallcorrespondentie 
d.d. IB november2014 
20:43 (Vertrouwelijk 
Draaiboek snorders actie 
Ober zaterdag 22 
november2014) 

Geweigerd 10.2.c 
10.2.d 

ILT ILT 
Poiitie 
Amsterdam 



» -
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A54 E-mail correspondentie 
d.d. 19 november 2014 
16:56 (FW: Brief + 
originele handtekening) 
(met bijlagen) 

Volledig openbaar ILT ILT 

A55 Faxbericht d.d. 
17 november 2014 
Verzoekschrift vovo (met 
bijlagen). 

Dee|s openbaar 10.2.e CBB ILT 

A56 Faxbericht d.d. 
17 november 2014 
Beslissing schorsing 
besluit (met bijlagen). 

Deels openbaar 10.2.e CBB ILT 

A57 E-mail correspondentie 
d.d. 17 november 2014 
9:44 (correspondentie 
rond vovo Uber) 

Deels openbaar 10.2.e ILT 
Gemachtigde 
Uber 

ILT 
ILT 

A58 E-mail correspondentie 
d.d. 17 november 2014 
14:56 (doorgeven 
dossierlocatië) 

Deels openbaar 10.2.e ILT ILT 

A59 E-mail correspondentie 
d.d. 17.november 2014 
14:23 (toezenden 
faxberichten CBB, prod. 
26 en 28) 

Deels openbaar 10.2.e ILT 
Landsadvocaat 

Landsadvocaat, 
ILT 

A60 E-mail correspondentie 
d.d. 17 november 2014 
15:03 (toezenden advies 
LA) 

Deels openbaar 11 
10.2.e 

ILT ILT 



A 6) 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

' . . . . I C I / - I L_ I 

maandaa 17 november 2014 15:03 
r 

Uber, advies landsadvocaat 
Scan.pdf 

# 

1 



productie (en/of bijlage) in zijn geheel niet openbaar 



^ 



Verzonden: maandag 17 november 2014 14:23 
Aan: 
Onderwerp: rvv: Tax van CBB dossier Uber International B.V. 

Van: 
Verzonden: maandag 17 november 2014 14:21 
Aan: 
Onderwerp: RE: fax van CBB dossier Uber International B.V. 

Geachte mevrouw 

Hartelijk dank. De stukken ontving ik in goede orde. 

Met vriendelijke groet, 

:ls Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. | Bezuidenhoutseweg 57 | Postbus 11756, 2502 AT 
Den Haan ~ 
t +31 (O] ":: rijcken.nl 

Printen, écht nodig? 

Van: 
Verzonden: maandaa 17 november 2014 14:14 
Aan: 

Onderwerp: fax van CBB dossier Uber International B.V. 

Geachte mevrouw 

Namens mr. doe ik u bijgaand document toekomen. 

Ik vertrouw er op u hierbij voldoende geïnformeerd te hebben. 

Met vriendelijke groet, 

Inspectie Leefomgeving en Transport 
Team Juridische Zaken 
Postbus 16191 
2500 BD Den Haag 

tel 
fax 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen: De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die 
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are 

1 



* 
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the 

* 1 electronic transmission of messages. . 

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor het 
beroepsgeheim van advocaat of notaris geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de 
afzender te informeren. Alle werkzaamheden worden verricht op grond van een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 
van het Burgerlijk Wetboek met de naamloze vennootschap Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., gevestigd te Den Haag en 
ingeschreven in het Handelsregister onder nr. 27283716. Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing, die zijn 
gedeponeerd ter griffie rechtbank Den Haag onder nr. 27/2013. Daarin is een aansprakelijkheidsbeperking opgenomen. De algemene 
voorwaarden zijn te raadplegen op www.pelsriicken.nl/alaemene-voorwaarden en worden op verzoek langs elektronische weg of op 
andere wijze kosteloos aan u toegezonden. 

This message is solely intended for the addressee and may contain information that is confidential and legally privileged. If you are not 
the intended recipient please notify the sender immediately and delete this message. All our services are performed by virtue of an 
agreement for the supply of services as referred to in Section 7:400 of the Dutch Civil Code between Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn 
N.V. and the client. Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. is a public limited company that is based in The Hague and registered with 
the Chamber of Commerce Haaglanden under number 27283716. All services provided are subject to our general terms and conditions 
which include a limitation of liability clause and are deposited with the District Court of The Hague under number 27/2013. Our general 
terms and conditions can be found on our website www.pelsriicken.eu/alqemene-voorwaarden and upon request we will provide you with 
a copy, free of charge. 
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„ _ ] , 

Aan: 
CC: 

Van: 
Verzonden: 

31) - ILT 
maandaq 17 november 2014 14:56 
B 

Onderwerp: 
Bijlagen: 

FW: TRIM-Records ILT/60525 / Uber International BV, zienswijze 
Accenture-Strategy-uberPOP-pilot-evaluatie.pdf; Zienswijze Uber.pdf 

——Oorspronkelijk bericht 
Van: DRW-administratie 
Verzonden: maandag 20 oktober 2014 16:40 
Aan: DRW-Juridische Zaken 
CC: 

Onderwerp: TRIM-Records ILT/60525 / Uber International BV 

Goedendag, 

De originele stukken I ^ . „ „ c m <j e LOD kast! 
Graag een reactie aan erdere verloop. 

Met vriendelijke groet, 

administratier meuewcirver / toezicht 

ILT/ Rail en Wegvervoer 
Handhaving Wegvervoer 2 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
Inspectie Leefomgeving en Transport 

Europalaan 40 
352fi Utrecht 
M: 
E: r 

< TRIM-Recordinformatie > 

Recordnummer ILT-2014/63197 
Titel Accenture-Strategy-uberPOP-pilot-evaluatie 

< TRIM-Recordinformatie > 

Recordnummer ILT-2014/63196 
Titel Zienswijze / Uber 

1 
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* 
Van: 
Verzonden: maandag 17 november zui4 9:44 
Aan: ILT Team JZ 
CC: 
Onderwerp: voorlopige voorziening: Uber International / last onder dwangsom [BR-M.FID1078725] 
Bijlagen: 20141114_160713_00022.pdf; 20141114_171200_00023.pdf 

Bijgaand ter info het bij het CBB ingediende verzoek, het CBb zal vast en zeker contact met jullie opnemen hierover. 

Van: 
Vérzonden: zondag 16 november 2U14 9:37 
Aan: 
CC . 

Onderwerp: FW: Uber International / last onder dwangsom [BR-M.FID1078725] 

Hallc 
ATTENTIE ! de voorzieningenrechter heeft het besluit geschorst tot aan de zitting van a.s. 
donderdagmiddag ! 
Zie bijlagen. 

Mvgr 

Van -
Verzonden: zaterdag 15 november 2Ó14 13:02 
Aan 
CC: 

Onderwerp: uoer international / last onder dwangsom [BR-M.FID1078725] 

Geachte hee' 

Hierbij: 

(i) Het verzoek om voorlopige voorziening zoals gisteren ingediend; en 

(ii) De voorlopige maatregel van het CBb (tot schorsing) + datum zitting (21 november). 

ILT zal deze ook per post ontvangen. 

Met vriendelijke groet, 

De Brauw Blackstone Westbroek N.V. 

Advocaat 

T + 
E di 
Postbus / S U M i iu iu r . „ , . in 80 I The Netherlands 

From: 
Sént: vriidaq 14 november 2014 13:58 
To: s 
Cc: -
Subject: KC. uiyem. Uber International / verzoek opschorting last onder dwangsom [BR-M.FID1078725] 
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Geachte heer 

Ik probeerde net uw college ; bellen, maar kreeg hem niet te pakken. Het CBb is voornemens de zitting te 
houden op vrijdag aanstaande om 10 uur. Twee vragen (op verzoek van het CBb): 

(i) Is ILT dan beschikbaar? 
(ii) Is ILT bereid om gezien deze timing wel voor nu op te schorten zodat de CBb het verzoek inhoudelijk kan 

behandelen? 

Met vriendelijke groet, 

De Bra uw Blackstone Westbroek N.V. 

Advocaat 

1775 
auw.com 

Postbus 75084 I 1070 AB Amsterdam | Claude Debussylaan 80 | The Netheriands 

From:  
Sen*"- vrr^=»n 1 A — ->«•> - •< " .-Af 

To: 
Subject: Urgent - Uber International / verzoek opschorting last onder dwangsom [BR-M.FID1078725] 
Importance: High 

Geachte heer 

Uber International wendde zich tot mij in relatie tot de last onder dwangsom die zij gisteren ontving. Uber International 
is verrast en teleurgesteld door deze beslissing. Zij is het ermee oneens en zal bezwaar indienen en zich tot de 
Voorzieningenrechter van het CBb wenden. 

Daar doet zich een praktisch probleem voor. De begunstigstermijn loopt - ondanks het verzoek om gelegenheid te 
bieden om binnen een redelijke termijn tot de Voorzieningenrechter te wenden met een verzoek om schorsing van de 
last - na vandaag (!) af. Graag verneem ik daarom uiterlijk voor 13.45 uur of ILT bereid is het besluit op te schorten 
totdat de Voorzieningenrechter uitspraak heeft gedaan. Dit om (alsnog) een adequate rechtsingang te 
bewerkstelligen. Zo niet, dan rest Uber International geen andere keuze dan de Voorzieningenrechter te vragen reeds 
direct tot schorsing over te gaan, in afwachting van de verdere behandeling van haar verzoek. 

Ik probeerde ~w~- ; n a t ook met u (of iemand anders die h-~-^"^ iaat) te bellen hierover. Ik heb ook gevraagd 
aan de heei ..... om het e-mailadres van mevrouw ._. contactpersoon op het besluit) te verstrekken, 
maar dat is volgens hem niet mogelijk. 

Ik hoor graag per omgaande van u. Bij voorbaat dank. 

Hoogachtend, 

De Bra uw Blackstone Westbroek N.V. 

Advocaat 

i 
E ^ ^ ^ ^ ^ 
Postbus 75084 11070 AB Amsterdam | Claude Debussylaan 80 | The Netherlands 

This communication is intended only for use by the addressee. It may contain confidential or privileged information. 
If you receive this communication unintentionally, please inform us immediately. Thank you. 
De Brauw Blackstone Westbroek N.V.. Amsterdam, is registered with the trade register in the Netherlands under no. 27171912. 

All services and other work are carried out under an agreement of instruction ("overeenkomst van opdracht") with De Brauw Blackstone Westbroek N.V. 
The agreement is subject to the General Conditions, which have been filed with the registrar of the District Court in Amsterdam and contain a limitation of 
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17/11 2014 09:33 FAX 0703812802 CBB Bureau President 1̂ 001/0,03 

COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN 

Paleis vanï'ustiüe, BruggebOuw-West 
Prins Clauslaan 14 
Tel. 070-3813910 
Fax 070-3813999 
Con-.adres: Postbus 20021, 2500 EA Den Haag 

FAXBERICHT 

Verzenddatum : I ^ - 11 _ I 

* 

Aan: 

Aantal pagina's : 
(Tncl. dit voorblad) 

Faxnr.: ^ 

Betreft: f b C S \ jL ,S S r / ~ ^ C o o O f l o f J ^ ^ CV~&£xk e j ) 

^ O O O r \ o ^ > o y 2 . u o o ^ " U ö ^ o o o ^ 

M J ^ - L G 

/--S c 

Verzonden door: 

Origineel wordt wel / niet nagezonden 

Indien u niet alle pagina's heeft ontvangen, belt u dan 070-3813910 



t f / i i zum oa:aa rmx v f u a w i z w u una Bureau president igjou^/uoa 

* 

COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN 

zaaknummer: 14/726 

beslissing van de voorzieningenrechter van 14 november 2014 op het verzoek 
om voorlopige voorziening in de zaak tussen 

Uber International B.V., té Amsterdam, verzoekster 
(gemachtigde: mr. A.A. Kleinhout), 

en 

Minister van Infrastructuur en Milieu, verweerder 
(gemachtigde: E. van Erk). 

Procesverloop 

Bij besluit van 11 november 2014 (het primaire besluit) heeft verweerder aan 
verzoekster de last opgelegd dat zij zich dient te onthouden van overtreding van 
artikel 76, eerste lid, van de Wet personenvervoer 2000. 

Verzoekster heeft tégen het primaire besluit bezwaar gemaakt. Zij heeft de 
voorzieningenrechter verzocht om een voorlopige voorziening te treffen. 

Overwegingen 

1. Gelet op het navolgende ziet de voorzieningenrechter aanleiding om 
toepassing te geven aan artikel 8:84, vierde lid, van de Algemene wét bestuursrecht 

_ en een voorlopige maatregel te treffen in afwachting van een uitspraak van de 
i) voorzieningenrechter na behandeling van het verzoek ter zitting. Daartoe wordt als 

volgt overwogen. 

2. Het primaire besluit vermeldt dat verzoekster zich dient te onthouden van 
overtreding van artikel 76, eerste lid, van de Wet personenvervoer 2Ó00 en geldt met 
ingang van de tweede dag waarop dit besluit aan verzoekster is verzonden. Bij elke 
overtreding van deze bepaling na deze datum verbeurt verzoekster een dwangsom 
van € 10.000,- tot een maximum van € 100.000,-. 

Het besluit, zoals in afschrift ontvangen door het College, vermeldt niet wanneer en 
op welke wijze dit aan verzoekster is verzonden. Afgaande op de mededeling in het 
verzoekschrift dat het besluit op 13 november 2014 door haar is ontvangen en dat de 
begunstigingstermijn na 14 november 2014 afloopt, gaat de voorzieningenrechter er 
vanuit dat het besluit op 13 november 2014 is verzonden en op dezelfde dag door 
verzoekster is ontvangen. Dit betekent dat de begunstigingstermijn op 15 november 
2014, om 00.00 uur is verstreken en verzoekster vanaf dat moment dwangsommen 
kan verbeuren. 
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zaaknummer: 14/726 2 

3. Het primaire besluit vermeldt dat de stelling van verzoekster dal de 
begunstigingstermijn niet juist is, omdat zij minimaal in de gelegenheid moet 
wórden gesteld om zich tót de voorzieningenrechter te wenden, geen doel treft, nu 
de termijn lang genoeg is om aan de last gevolg te kunnen geven. 

De voorzieningenrechter begrijpt uit het verzoekschrift en telefonische contacten 
van verzoekster met de griffie dat verzoekster heeft getracht om verweerder te 
bewegen tot een opschorting van de werking van het besluit tot is beslist op het 
verzoek om voorlopige voorziening, maar dat verweerder hierover geen uitsluitsel 
hééft gegeven. 

In het verzoekschrift brengt verzoekster diverse gronden naar voren waarom het 
primaire bésluit volgens haar onrechtmatig is. 

Uit het primaire besluit blijkt naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet dat 
de belangen bij onmiddellijke uitvoering van het primaire besluit dermate 
zwaarwegend zijn dat hét besluit niét opgeschort kan worden totdat het verzoek ter 
zitting is behandeld cn de voorzieningenrechter hierop uitspraak heeft gedaan. 

Het verzoek zal ter zitting worden behandeld op 21 november 2014. 

4, Gelet hierop ziet de voorzieningenrechter aanleiding de voorlopige maatregel 
te treffen dat het primaire besluit wordt geschorst tot de voorzieningenrechter, na 
behandeling van het verzoek ter zitting, uitspraak op het verzoek hééft gedaan. 

De voorzieningenrechter treft de voorlopige maatregel dat het primaire besluit wordt 
geschorst tot de voorzieningenrechter, na behandeling van het verzoek ter zitting, 
uitspraak op het verzoek heeft gedaan. 

Deze beslissing is genomen op 14 november 2014 door mr. E. Dijt, in aanwezigheid 
van mr. J.W.E. Pinckaers, griffier. 

Beslissing 

E. Dijt J.WvE. Pinckaers 

Afschrift verzonden aan partijen op: 
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COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN 

Paleis van Justitie, Bniggebouw-West 
Prins Glaus laan 14 
Tel. 070-3813910 
Fax 070-3813999 
Corr.adrcs: Postbus 20021,2500 EA Den Haag 

FAXBERICHT 

Aantal pagina's : 
(Incl. dil voorblad) 

Verzenddatum 

# 

Aan: mr, 

/ 
Faxnr.: 

/ 

Betreft: 

Verzonden door: 

Origineel wordt ̂ d/Jiict nagezonden 

Indien u niet alle pagina's heeft ontvangen, belt u dan 070-3813910 
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College van Beroep voor het bedrijfsleven 

Datum 
Doorklesnummèr(s) 

Behandeld door 
Ons kenmerk 

j Appellant/verzoeker 
Onderwerp 

Besluit 

Uw kenmerk 

Postadres postbus 20021, 2500 EA Den Haag 

Minisier van Infrastr. en Milieu, ILT, Rail en 
Wegvervo**" Handhaving Wegvervoer IV 
t.a,v. mr 
Postbus 1511 
3500 BM Utrecht 

17 november 2014 
(070)3 81 39 30 
mevr 
procedurenummer AWB 14/7̂ 0 vv 
Uber International B.V. 
] 4910 Wet personenvervoer 2000 
d.d. 11 november 2014, Tir. ILT-2014/67980, 
van Min.v. Infrastructuur eh Milieu 

Bezoekadres 
Paleis van Justitie 
Prins Clauslaan 60 
2595 AJ Den Haag 
Telefoon (070) 3 81 39 10 
Fax (Ó70) 3 81 39 99 

In verband mét deze 
procedure worden/zijn 
de dóór u vérstrekte 
gegevens door het College 
van Beroep voor hét 
bedrijfsleven verwerkt In 
een geautomatiseerd 
systeem (Wet bescherming 
persoonsgegevens). 

Bij beantwoording de 
datum en ons kenmerk 
vermelden. 

lOs cJ c 

Geachte heei 

Ter kennisneming zend ik u met betrekking tot bovenvermelde zaak bijgevoegd 
afschrift van het hieronder vermelde gedingstuk: 

Verzoekschrift met bij lage van verzoekers raadsman 
d.d. 14 november 2014 

# 
Graag ontvang ik van u ook dc op deze zaak betrekking hebbende stukken 
uiterlijk 18 november om IO OOuur. 
Niét het verzoek om de tegenpartij èen kopie toe te zenden. 

Hoogachtend, 

(wnd.) griffier. 

V7B1 
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Advocaten 
Notarissen 
Belastingadviseurs 

Faxbericht DE BRAUW 
BLACKSTONE 

WESTBROEK 
VoorziöningenrsQhter C B b 

1 i'f I Claude Debussylaan 80 
Postbus 75084 
107Ó AB Amsterdam 

T 
F 

Fax: +31 70 301 39 99 

Datum 14 november 2014 

Onze rel . M2203Z57O/1/2OSft547Q/ccf 

F +31 SO 577 1775 

Betreft: Uber International / verzoek opschorting last onder dwangsom 

Geacht College, 

In vervólg op de contacten met de griffie eerder vandaag bij deze het concept voor het 
vandaag lii te dienen verzoek om voorlopige voorziening. Uw vraag of - gegeven de 
geplande zlttlna OD vrlldaa aanstaande - ILT bereid ia voorlopig op te schorten staat uit 
bij ILT . . »), maar ik begrijp dat 
onzeker Is of men vandaag uitsluitsel kan geven. Het definitieve verzoek om voorlopige 
voorziening dienen wij (vlak) voor 19 uur in. Indien ILT vandaag niet vrijwillig opschort 
bestaat wat Uber International betreft aanleiding tot (zo nodig telefonische) schorsing 
els voorlopige maatregel, nu de last reeds morgen ingaat. 

Hoogachtend. 
De BunjwTaiarfkstone Westbroek N.V. 

011 hnifewlóni l i urtilunand badoald mot d» getdravifart*. Hal la mooalDk dal tilt tartanem Inlormatl» bavai <JI» 
WrtAMwatljk im o* orrdar *#n nriehénlngiraeln vali. Indl,n u au mtwrtcttl ontvangi i«rwl|i h»i nWi voor u bedoeld I*. 
w n w i w i wl| u o#» hbróvér par omnwnde i* berichten. BIJ «oorbaet «ank. 

P i Orsuw BIKkitvnwöitbreek N.v. l&gweütlgdln AmaimrAm *n in*e»chre*en in hoi hanssursolsler onder nr. 27171 Si2, 

Alli dlemiM en ianatn) « t n u t i m n i a n wonlen verricM uil heelde Van aan overeenkom» van opdracht mof D» B/auw Blackilona 
vVeetftrotk N.V. Op d* srarmnkomsl zijn am Al gamena Voojwaanw van tcupuilog, «lexiln gedspsneard nar grllhe van de 
rabwtwnk In Amitefdain en Waarin onaur mear <«n Deporting van es dirtutn skull Jkholg i , go genomen. Kaailiaarshanmg noUrtossn 
ING Bink IBAN Ml^)INOaowaZ13B76 BIC INOBNL2A. 

Advocaat 

14/11 2014 VRI IS: 38 fTX/RX NR 57041 0002 
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from 
Serit: vrijdag 14 nov<>mho> ->m A -I 147 
To: 
Subject: Urgent - Uber international / verzoek opschorting last onder dwangsom [BR-

M.F1D1078725] 

Attachments: 2014 1113 ILT (reference 1LT-2O1467980 Decision (Beschikking) to Impose....pdf 

Importance: High 

Geachte heer 

Uber International wendde zich tót mij in relatie tot de last onder dwangsom die zij gisteren ontving. Uber International 
is1 Verrast eh'telëurgéste doof deze beslissing. Zij is het ermee oneens en zal bezwaar Indienen en zich tot dé 
Voorzieningenrechter van het CB b wenden. 

ft aar doét zich een praktisch probleem voor De begunstigstermijn loopt - ondanks het verzoek om gelegenheid te 
3den órft binnen een redelijke termijn tot de Voorzièhi'rigerïréchter te wenden met een verzoek om schorsing van dë 
s t - na vandaag (!) af. Graag verneem Ik daarom uiterlijk voor 13.45 uur of ILT bereid Is het besluit op te schorten 

tótdat dè Vborzienlrigëhréchtër uitspraak heeft gedaan. Dit om (alsnog) één adequate rechtsingang té 
bewèfkstëlïÖën. Zo niet, dan rest UÓer inteniatibf.al geen andere keuze dan de V(wrzWingenrèchtër te vragen reeds 
direct tot schorsing over te gaan, in afwachting van de verdere behandeling van haar verzoek. 

Ik probeerde nétt ook mét u (of iemand anders die hierover aaat) te bellen hierover: Ik heb ook géyraagd 
aan dé héér i hét e-malladres van mevrouw V intactpersoon op het besluit) te vérstrekken, 
maar dat is volgens hem niét mogelijk. 

Ik hoor graag per omgaande van u. Bij voorbaat dank. 

Hoogachtend, 

De Brauw Blackstone Westbroek N.V. 

Advocaat 

T - * * S 
E «viu i www naafauw.com 
P M M U * 75064 11070 AB Armtérdam ] Claude Debussylaan BO | The Netherlands 

1 

14/11 2014 VR1 13:58 [TI/Ri NR 5701] @003 
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"ilir 

UTRECHT tl? 

11.11.14 
Poslbüs 8D39 

3503 RA 

TNTpÖst 

POTP&VB 
c l 

# FR 815502 
NederfanS 

ORati on mgwtm 
Maks umEcwr 

G-A-1 

0N> n # m 
PtDiB«uakl 

fc> 3SQWSX7000W909 

Utoinlernatkm^B.V. 
vTtzetetraaisa 
1017HL AMSTERDAM 

3SGWSX7M0008Ö9 

b 
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Faxbericht 

Voorzieningenrechter CBb 

i iv 

8? 

\ i, HOV. 2014 

# T j ^ ^ a V 

Advocaten 
Nótarleaan 
BeiaslingaaviEeurs 

DE BR A UW 
BLACKSTONE 

WESTBROEK 
Claude Debussylaan 80 
P o s t b u s 7 5 0 6 4 

1070 AB Amsterdam 

Fax: +31 70 381 39 99 

T 

F 

Datum 14 november 2014 

O n z e ref . M 2 2 0 3 1 0 1 2 / 1 / 2 0 5 6 5 4 7 0 / 0 0 

Mr 
E 
T +3 
T 
F + 3 1 2 0 E77 1775 

Betreft: Uber International / verzoek opschorting last onder dwangsom 

Geacht College, 

In vervolg op mijn telefoongesprek van vanochtend met de griffie bij deze (i) het besluit 
ten aanzien waarvan vanmiddag een verzoek om voorlopige voorziening zal worden 
Ingediend an (11) mijn e-mail aan ILT met verzoek om opschorting. Ik neem vanmiddag 
ook telefonisch contact op met de griffie. 

Hoogachtend, 

Dil fnwtr lv lu I i ullalwlTand badaald aoof da gaidraaaeenfa. Hal la mogaipi dai an laidMrtcni hitonnatla bavai dl* 
v#rir»wwi»il|k la gf omWr aan VmcbimlftjanteM vt t l . Indian u dlt fairbericiii aimiaAyl tararljl hat nlal aoof u badoaM la, 
vareéattn *rl| u üivt fil«ro»ar pair onoaanda la baflcMan. Bl| voorbaat dank. 

Oa 6r«u» Bisckétone Waalman N.v. is gavesiljd m Amalerdam en Irgaichrevan In mai handataragtaier an dar nr. 271T1912. 

Mia dtaratan on (andara) warktaamhadsn women verflcm «U ngo«le van aan overeenxeinst van ijedrecnt mai Oe 6»BU« Biackerooa 
Wmstb'roak N.V. Op da evareenkpivial fl|n da Algeméne Vwwaargan «on leepuilne. dia xlM @*d*pcneerd lai srtltla van de 
rechtbank In Amelpidnin an waarin onder moor san bBparkinoj van da aanoprokatljkheld la apganoman. Kwalltallarokonlng notaHaaan 
INQ Bank IBAN NL*3 lNQ&0««BlM76 BIC INGBNL2A. 

14/11 2014 VRI 13:58 TTX/RX NR 57011 g)002 
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inspectie Leefomgevingen Transport 
Ministerie wm Infmsavctuartn MBfeu 

» K a t e n t o Postnus l ï u 3500 BM Utrachi 

Uber- International B V. 
T.a.v. de hear; 
Vijzelstraat 68 
1017 HL AMSTERDAM 

ILT 
* iM «h. Wsgvervesr 
Cu^piLun 40 
vJtrtcfrt 
Postbus i S l i 
3500 BM Dcrtcht 

Cent»ctp<a »uun 

D B J l l t J w i v k 
I L T - M l V * » » * 

D Datum 
Bëtraft 

XX november 2 0 M 
Beschikking opleggen van een last ónder dwangsom 

Geëchte directie. 

Ik héb vastgesteld, dat door Uber International B.V., artikel 76, lid 1 , van de Wet 
Pf' l 'orarwervöer 2 0 0 0 (hierna: WpZOOO) Is overtreden én daarom leg Ik Uber 
International B.V ter zake van de*o overtreding van de Wp2000 middel» deze 
brief een last onder dwangsom op. Deze heratdaanctle heeft als doel herhaHng 
van de door Uber International B V begane overtredingen te voorkomen. 

Acïiteifetnvolaens ga ik In deze brief In op het wettelijk kader, de geconstateerde 
overtredingen van de Wp2OO0, de door über International B V ingediende 
zienswijze èn de hersteteancfle. 

W e t t a n j k kader 

De volgende artikelen zijn van belang: 

Artikel 1 Wp2000 

taxlvehnüer: personenvervoer per auto tegen betaling, niet zijnde openbaar 

(...) 

Artikel 75 Wp2Q00 
1. Voor de toepassing ven dit hoofdstuk en da daarop berustende bepalingen 

wordt wet hét verrichten van taxivervoer geUfkgé^oéd het aanbieden van 
dat vervoer, tenzij dit aanbieden geschiedt door tussenpersonen die 
bemiddelen lit dat vervoer bij wijze van dienstverlening or ln de 
vttpeiehlng van hun beroep of bedrijf. 

2. Voor dm toepassing van dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen 
wordt onder *de vervoerder die taxivervoer verricht» verstaan: degene 
dm bwtvervoer verricht, niet In de hoedanigheid van bestuurder van een 

# 3 W 

vervoer; 

auto. 

PBglfl* 1 van S 

14/11 2014 VR1 13:58 [TI/R2C NR 5701] 0005 
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h 
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Artikel 76 Wp2000 
ii Hét fs veftioden 
vergunning. 

r .) 

taxivervoer te verrichten zender een daartoe verleende 
tLT 
HM on Wogvwrvoir 

Artikel 5 : i Algemene wet bestuursrecht 
1. In deze 'wet.wordt verstaan onder overtreding: een gedraging die in strijd Is 
niét hei bepaalde by of krachtens énig wettelijk vopnchrl/t. 
2. Onder overtreder wordt verstaan: degene die de overtreding pleegt of 

3. ave/tredingen kunnen worden begaan door natuurlijke personen en 
rechtspersonen. Artikel Sl, tweede en derde Dd, van het Wetboek van Strafrecht 
is van overeenkomstige boepassing. 

Achtergrond 
Met dé vergunningverlening In het kader van de Wp20DO wordt een ln bedri j f t- en 
sodaal-^economlsch opzicht geordende markt voor berotjpsmijthj vervoer van 
personal rnet bussen en auto's nagestreefd. In het kader, van dezé marktordening 
gödjen voor dé toeing tot het beroep van ondernemer van vervoer mat auto's an 
personen a l | ^ # v q ^ ^ A f Ü m . 'Dit om te b^ei^ateni f len dat da vakbekwaamheid 
van deze oritkrnernérs op een hoger peil komt, hetgeen tot sanering van de 
vervoermarkt, ve/bétenrig van dê kwaliteit van de véHéeride diensten ln het 
belang van de passagiers en van de vén^erders alsmede aan een grotere 
verteèrsveilfghèid Ih het algemeen zal kunnen bijdragen. 

ove r t red ing 
Uit dè processen-Verbaal met nummers 494/111O14/160O/2O20/8O37/WPE, 
494/11 lOl4/lwS2/302Ö/B037/WPE, 494/111014/1757/2020/8037/VVPE, 
4^^110Ï4/1919/202Ó/B037/WIPÉ van donderdag 6 novémber 2014 blijkt, dat Op 
zaterdao 11 d k t r * ^ * n i 4 t*> * " " ^e rdem tii*seri 16:00 en 19:19 uur dohr dt> heer 

r»- * — r ). de 
heer j en de heer 

>, met een auto ais bedoeld in artikel 1 ven do Wp2Ó0O, personen tegen 
Betaling zijn vervoerd, ba door de oènöémde personen bestuurde auto's waren 
voorzien van het kenteken 

Gebleken Is dat de genoemde personen niet in het bezit zijn van een daarvoor 
krachtens da WpZÓQO Vereiste vergunning. Aangezien de hierboven geschetste 
artikelen 75, lid 1 én 76, lid 1 , ven dê WpZpÓg bepalen, dat het verboden Is 
taxivervoer te verrlchcen zonder een daartoe verleende vergunning en dat het 
verrichte ri van taxivervoer gelijk wordt gesteld mét het aanbieden van vervoer, is 
doer. de gehpemd* persenen ln strijd gehandeld met het In artikel 76, lid 1 , 
opgenomen vérbod. Voor deze overtreding Is hen b(j beschikking van 11 
november 2014 een last onder dwangsom opgelegd. 

Zoals uit hét geschetste artikel 5:1 Awb blijkt, wordt onder overtreder verstaan 
degene die de overtreding pleegt of roedepleegt en kunnen overtredingen worden 
begaan door natuurlijke personen en rechtspersonen. Medeplegen wil zeggen dat 
twae or meer (rechtspersonen gezamenlijk een overtreding begaan. 

Op grond van door mij verrfcht onderzoek naar de inhoud ven ónder andere uw 
website ynf^.uber 1cprtt r uw app UbérPÖP, de door u op 30 jul i 2014 aan rntj 
toegezonden PoslUan Paper én Inrbgraphlc, maar ook uit hetgeen door de eerder 

11 navcinibar 2014 

d m ben mark 
ILT-2014/67980 

Pagina. ï vsn 3 
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genoemde personen ti jdens het verhoor Is verklaard, staat voor mij vast dat Uber 
International B.V. medepleger Is van de döjbr dèzé personen begane overtreding 
van artikel 76, lid 1, van de wpzóqg. Ónder oe naam UberPOP verzoekt Über 
inbsmational B.V. particuliere vervoerders zich b i j heer aan te melden om 
taxivervoer te gaan Iverrlcriten en maakt zij hét voor de particuliere vervoerder 
mogelijk Illegaal taxivervoer te verrichten door dit vervoer via haar app voor de 
gebnilleër toegankelijk b% maken. UberPOP richt zich daarbij bewust óp Illegaal 
ta^véryóer, alleen partlcyllere vervoerders kómen namelijk voor UberpÖP in 
aanmerking, Deze particuliere bestuurders worden deer UberPOP geselecteerd en 
moeten aan bepaalde door UberPOP gestelde eisen voldoen. 

UbèrPÖP verstrekt de particuliere vervoerders een lpnonè om de app van UberPOP 
te gébruiken, mét deze app worden de ritten besteld en géï^ i l i f rëerd . Bovendien 
vindt betaling voor het Ulegaic taxivervoer plaats vla de app van UberPOP. Hét 
verscnuidlgde bedrag wordt van dé credib^rd Ven de gebruiker afgeschróven en 
^ * ^ ? ' K ¥ ^ - ' ^ W W a n 20% In. Dm rest gaat haar de pérticuflere vervoerder en 
V-.* r .P9 p zorgt voor deze uitbetaling. Daarmee te sprake ven een duidelijke, 
bewuste én nauwe samerrwérklng tussen UberPOP én dé particuliere vervoerders 
waarbrj; leder z|jh eigen nol heef t ÜbarPÓP heelt als Inlbaüéfriemer en organlsétor 
één substantiële rol naast degene die het vervoer zélf vérrkht , 

Uw xaènawijze op m i j n voo rnemen t o t he t op leggen v a n dè laat onde* 
' e f t ta ing^ 'm 

U ^ ^ 4 ^ U h t Vfn zorgvuldigheid heb Ik Uber International B.V. per brief van 29 
september 2014 mgn voornemen tót hét opleggen yah een last onder dwangsom 
aangekondigd. Daarbij heb Ik u In dé gelegenheid g a s t e i om mij binnen twee 
weken uw zienswijze kenbaar té maken. Van deze gelegenheid heeft u gebruik 
gemaakt door mij middels uw brief van 10 oktober 2014 uw zienswijze toe te 
zénden. 

Uw zienswijze heeft mi j niet doen besluiten af te zien van het opleggen van de last 
onder dwangsom. Dat de taxiwetgeving In casu wel Op Uber International B.V. van 
toepassing Is en Uber international B.V. wél degelijk als medepleger van 
overtreding van artikel 76, Md 1 / Wp20OÖ Is aar» te merken, Is hierboven door mij 
reeds uitvoerig toegéllcht. Hieronder wordt nog Ingegaan op uw stelling ten 
aanzien van d« beguhsttglngstarmljn. 

Last onder dvyangaom 
Op grond van artikel 93 van de Wet personenvervoer pen Ik bevoegd tot het 
opleggen van een last onder bestuursdwang ter handhaving van de bi j of 
krachtens déze wet gestelde verplichtingen en van verordening 1371/2007/EG. Op 
grónd van artikel 5:32 van de Aajémëne wat bestuursrecht hén ik tevens bevoegd 
om lr» plaats daarvan een last onder dwangsom op té leggen. Het opleggen van 
éerï last onder dwangsom acht Ik ter zake van de beschreven overtreding van de 
Wp2000 de maast aangewezen Iwwtelsahctlé. Herhaling van deze overtreding 
dferït te worden voorkomen In" het belang van de mét taxi's te vervoeren 
passagiers, In het belang van de vervoerders, dte wel in het bezit zijn Van een 
taxlvèrguhnlng, ln het belang van de door middel van de vergunningverlening 
nagestreefde ordening van dè vervoermarkt en In het belang van de 
verkeersveiligheid In hét algemeen. 

De last houdt In dat Uber International B.V. zich dient te onthouden van 
overtreding van artikel 76, lid i , ven dé vVp2DÓo en géidt met inging van de 

IKT 
tail M Vrayvenwcr 

l i róiróitbor 2014 

onnfc 
l l i-2blfl/B7»60 
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twaade dag na de dag waarop deze definitieve beschikking aan Uber International ILT 
B.V. is verzonden. Gij élke overtreding van artikel 76, lid 1, van de Wp2öOO na "*« «»w»Bvtn.o»r 
deze datum verbeurt Uber International B.V. sen dwangsom van C10.Q00,- tót 

Uw stelling dat dé bégunstlglngstermljn niet juist te, omdat u minimaal In de 
gelegenheid motet worden gestéld dm u tot de voorziénlngèn reen tér te kunnen 
wenden, t re i l geen doel. Een begunstigingstermijn moet, gelet dp dis 
omstandigheden van het geval, redelijk zrjn én daarvan is sprake ais de termijn 
lang genoeg Is om aan de last gevolg te kunnen géven, bat is hier het geval én 
derhalve ts ér geen sprake van eëh onjuiste béBuhsUglngstermljn. 

Dé hoogte van het dwangsombedrag Is afgestemd op het financiële voordeal dat 
één illegale taxivërvöérder kan verwachten b^ het niet haléven van artikel 76, lid 
l , van de Wp2Ö00. Dit financiële voordeel bestaat uit twee componenten, namelijk 
1) «1* kosten die da overtreder zich bespaart doordat er taxivervoer wordt verricht 
zonder een daartoe verleende vergunning en 2) de omzet d»é dé overtreder niét 
het Illegale taxivervoer behaalt. 

Het bovenstaande betekent du* dat de op 11 oktober 2014 begane overtredingen 
van dè Wp2000, waarvan Uber International B.V. zoals gezégd medepleger Is, 
voor Ubef tobernattorïal B V. Óp dit moment nog géén flnancMIa gëWoigén hebben, 
maar Iédere vervblgovértredlhg wél. wëillcht ten óvervloéde mérk ik hierbij wel 
op, dat het opleggen van een last onder dwangsom los staat van hét (eventueel) 
door het openbaar ministerie met betrekkingf iat daze overtreding in te zétten 
strafrechtelijke traject. 

De (ast onder dwangsom heeft een looptijd van twee jaar. 

•kazwaamêjjgi^i jkheJd 
Indien u hét niét eens bent met deze beslissing kunt u hiertegen, op grond van 
hét bepaaldé in de Algemene wet bestuursrecht, binnen zee weken na de datum 
waarop deze beslissing is verzonden schriftelijk bezweer aantekenen. 

Met bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: 

- de naam en het adres van de indiener; 
- de dagtekening; 
- een omschrijving ven het besluit waartegen het bezwaar Is gericht; en 
- de gronden van net bezwaar. 

Het bezwaarschrift kunt u richten aan: 

Inspectie iMfomgevfng en Transport 
DRWOuridische Zaken 
Postbus i S i l 
3500 BM UTRECHT 

een maximum van C10O.00Ó,- W u i t 
11 mneqi ter20l4 

> 
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• l . lTTr.J . 

Met maken var» bezwaar heeft geen schorsende werking. Bij onverwijlde spoed 
kunnen belanghebbenden die bezwaar hebben Ingediend, binnen da hiervoor 
vermeide termijn, een voorlopige vöórzteriïrig vragen bij het College van Beroep 
voor hét bedrijfsleven te Den Haag. Voor het Verzoek tot het treffen van één 
Voorlopige voorziening Is grirtlegeld verschuldigd. 

Hoogachtend, 

ILT 

Roll wn VVagvsnocr 

Dm t a l 
i l AuwmiiL* 2014 
IU-IUW67980 

DÈ MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU 
namens deze, 
DB INSPECTEUR ILT/RAIL EN WEGVERVOER 

E. van Erk 

\ 
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Van: 
Verzonden: woensdan 19. nnvemhfir 2014 16:56 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: FW: Brief + originele handtekening 

Hallo 

Hierbij uit het trac en tracing systeem van de aangetekende stukken de bevestiging dat beide brieven 
in ontvangst zijn genomen door ene ,p genoemd adres. 
Je kunt de brieven herkennen aan het briefkenmerk van ILT. 

Hoop je zo voldoende te hebben geholpen 

Groet 

Van: DRW-administratie 
Verzp n^°"• iMnoncHan IQ nnvpmhpr 2014 16:24 
Aan. 
Onderwerp: Brief + originele handtekening 

Beste 

Hierbij de aangetekende brieven van Uber B.V. en Uber International B.V. met de originele 
handtekening. 

1 



9842833 Uber B.V., AMSTERDAM, 
NL 

1010 Aangetekende Brief 3SGWS 

Details Status 

Klantordernummer: 

Omschrijving: 

100005081666 

ILT-2014/58400 

bekijk pdf aanbiedformulier f 

Geadresseerde: Uber B.V. 
Vijzelstraat 68 
1017HL AMSTERDAM 

Retouradres: ILT/I 
Eurc 
3524 

Aantal: 
Product: 

Frankeerwijze: 
Bestemming: 
KIX ja/nee: 

Aanbieding 
1 
1010 Aangetekende 
Brief 
Port Betaald 
Verzendproducten Bin 
nee 

Ingevoerd door: op 29-09-2014 om 1-

9842833 Uber B.V., AMSTERDAM, 1010 Aangetekende Brief 
NL 

3SGW5 

Details Status 

Handtekening 

i » nv i / i i k 

V ^ ' 

terug naar status overzicht 
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9842833 Uber International B V., 1010 Aangetekende Brief 3SGWS 
AMSTERDAM, NL 

Details \ Status "' ' %V' ' '- -ï;':}:-' __ _'_ 7' - _ : _ . 

Klantordernummer: 100005080774 bekijk pdf aanbiedformulier F 

Omschrijving: ILT-2014/58410 

Geadresseerde: Uber International B.V. 
Vijzelstraat 68 
1017HL AMSTERDAM 

Retouradres: ILT/F 
Eurc 
352f 

Aantal: 
Gewicht: 

Product: 

Frankeerwijze: 
Bestemming: 
KIX ja/nee: 

Aanbieding 
1 
gemiddeld 47 gram / 
stuk 
1010 Aangetekende 
Brief 
Port Betaald 
Verzendproducten Bin 
nee 

Ingevoerd door. - - op.29-09-2014om 12 
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9842833 Uber International BV, 
AMSTERDAM, NL 

1010 Aangetekende Brief 3SGWS 

: Details Status 

Handtekening 

/ vN lT^ r 
\ X JJX 1/ Wh / 

Met vriendelijke groet, 

Medewerker Toezicnt 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
Inspectie Leefomgeving en Transport 
Rail en Wegvervoer | Analyse en Ontwikkeling 

P: Postbus 1511 | 3500 BM | utrecht 

V 

terug naar status overzicht 

r- n m / c c c r i / i d 

Denk aan het Milt 'iVii voor ii besluit dcw mul le printen! 
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productie (en/of bijlage) in zijn geheel niet openbaar 

O 
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Rapport 
uber uber taxi | uber app ub... 
Periode: 19/11/2014 - 20/11/2014 

Door: John Kusters 
Project: Taxi 

Datum aangemaakt: 21/11/2014 
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Activiteit & Sentiment 
( 

Act iv i te i t & Sentiment 
Act iv i te i t 

Opmerkingen over Activiteit & Sentiment 

De eerste grafiek 'Activiteit' geeft aan hoeveel berichten in de gekozen tijdsperiode voldoen aan de zoekopdracht. Per 
dag wordt het aantal berichten geteld en in deze grafiek visueel weergegeven. Hoe hoger de piek, hoe meer 
berichten de zoekopdracht op de betreffende dag heeft opgeleverd. 

De tweede grafiek toont het sentiment van de zoekopdracht. Coosto probeert automatisch vast te stellen welk 
-entiment een auteur wil overbrengen met het bericht. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen positief sentiment, 
.egatief sentiment en neutraal. Als positief markeert Coosto berichten die een positieve emotie uitstralen: 

blijdschap, enthousiasme, vertrouwen, enz. Als negatief, Berichten die een negatieve emotie uitstralen: frustratie, 
woede, angst, enz. Alle overige berichten worden als neutraal bestempeld. Coosto geeft ieder bericht een 
sentimentscore (positief, negatief of neutraal) en deze berichten worden per dag tegen elkaar afgezet, waardoor er 
een sentimentscore uitkomt. Wanneer de grafiek boven de nullijn uitkomt is de sentimentscore positief, wanneer de 
grafiek onder de nullijn uitkomt duidt dit op een negatieve sentimentscore. 

In de derde grafiek vindt u een tijdslijn. Uit deze tijdslijn kunt u opmaken of er in het verléden over het 
desbetreffende onderwerp is gesproken. 

# COOSTO 



Trending topics 3 

Trending topics 
' T rend • " -

1. inspectie voor leefomgeving 

2. milieu voor de rechter 

3. chauffeurs 

4. rechter voor uberpop 

5. boetes voor uberpop 

6. god view 

7. ze gebruikers tracken 

j 8. een interne app 

i 9. privacy statement 

I 10. dwangsom 

Opmerkingen over Trending topics 

Trending topics zijn woorden of woordcombinaties die in de gekozen tijdsperiode opvallend vaak voorkomen in de 
berichten die voldoen aan de zoekopdracht. Ze zijn bedoeld om een kort, thematisch overzicht te bieden van 
belangwekkende onderwerpen in de geselecteerde periode. 

Omdat Trending Topics geautomatiseerd op statistische gronden worden vastgesteld en niet door een mens 
gecontroleerd worden kunnen er soms vreemde resultaten tussen zitten. 
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Bronnen 4 

Bronnen 
i .Type bronnen 

t 1. Twitter 

2. Facebook 

I-

Linkedln 

Berichten 

261 

33 

1 

Opmerkingen over Type bronnen 

Coosto deelt websites in bij een bepaald type bron: nieuws, blog, forum, Twitter, Hyves, Linkedln, YouTube en 
Google+. Elk van de categorieën omvat alle websites die tot deze categorie behoren. In de tabel wordt het aantal 
berichten per type bron weergeven. 
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Websites 5 

Websites 
Websi te ' 

1. twitter.com/RCvanderLaan 

2. twitter.com/t_x04 

3. twitter.com/educator_nl 

4. twitter.com/handboeksocial 

5. twitter.com/handboekmobile 

6. twitter.com/handboek 

7. twitter.com/Social Mediaroi 

8. twitter.com/AtMostTV 

9. twitter.com/wol 

10. twitter.com/socialartikelen 

Opmerkingen över Bronnen 

Dit zijn de websites waarop de meeste berichten staan die voldoen aan de zoekopdracht. Met Coosto kan worden 
gekeken welke websites relevant zijn, en hoe vaak er met welk sentiment op een website wordt gepost. . 

Het bereik is een getal van 0 t/m 10 dat aangeeft hoe belangrijk een website is. Sites met een hoog bereik zijn 
belangrijker dan sites met een laag bereik. Bij de berekening van bereik wordt gekeken hoeveel websites linken naar 
een site, en wat het bereik van deze sites is. 

# COOSTO 



Auteurs 6 

A u t e u r s 
Auteur ' ' •>*••'';'• 

1. ^ RCvanderLaan 

Berichten 

8 

i Retweets& r w . , - : , , .. , . 
I reacties : Volgers \ Invloed 

2. f t_x04 

3. ^ educator_nl 

4- ^ handboek 

5. ^ handboekmobile 

6. J~ handboeksocial 

7. ^ Social Mediaroi 

8. f AtMostTV 

JL.. ^ Contentengager 

10. <jp Nieuwsfeeder 

. J, 

1.167 

5 I I I 

5 " 

4 

34 

150 

O I 1.128 

21 
4 I 
4 

3 

I 
0 j 

o ; 

o I 
o 

JA. 

207 

40 

140 

326 

124 

I 

I 
0 i 1.604 

1,0 

2,4 

0,6 

0,7 

0,6 j 

0,8 i 

0,6 

0,8 

0,5 

1,6 

Opmerkingen over auteurs 

Dit zijn de auteurs die de meeste berichten hebben geschreven die voldoen aan de zoekopdracht. 

Coosto geeft de auteurs weer in een tabel. De lijst wordt opgemaakt door na te gaan op welke auteurs in de gekozen 
periode verantwoordelijk zijn voor de meeste resultaten. 

Het balkje is een grafische weergave van het aantal resultaten, en geeft tevens aan welk deel positief is (groen), welk 
deel negatief is (rood) en welk deel neutraal is (grijs). . 

oor twitteraars berekent Coosto een invloedsscore. Deze wordt bepaald aan de hand van iemands activiteit op 
twitter, en dan in het bijzonder de mate van interactie tussen de auteur en andere auteurs. Deze score begint bij nul 
(geen invloed) en kan oplopen tot in de duizenden (wat hoogst ongebruikelijk is). Als een auteur geen twitteraar is, 
toont Coosto een rood kruisje. 
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Berichten 7 

Berichten 
Negatief j a n n o o r w e g e n 311 volgers -1 .6 invloed 
20/11/2014 22 06 Problemen voor t a x i - app Uber in Noorwegen http://t.co/dA9qPZmlKM 

7 uur geleden Bereik: • S S S 3 # https://twitter.com/jannoorwegen/status/535539680515981312 
Reactie 

Neutraal V a k a n t j e n a a m o o r w e g e n . n l 
20/11/2014 22 06 T-%1 =PP Uber heeft nog maar amper voet op Noorse bodem gezet, of het bedrijf heeft al meteen de autoriteiten op zijn 

dak. Volgens staatssecretaris Bard Hoksrud van Transport is de app 'duidelijk i l legaal', schrijft The Local. Via de app melden 
7 uur geleden particulieren en geregistreerde taxichauffeurs zich aan... 
Reactie 

Bereik: B B M T http://www.facebook.com/333272973510676/posts/361256550712318 

Neutraal j a n R e m m e l z w a a l 
20/11/2014 22 06 'Taxi- ' 'app Uber heeft nog maar amper voet op Noorse bodem gezet, of het bedrijf heeft al meteen de autoriteiten opz i jn 

dak. Volgens staatssecretaris Bard Hoksrud van Transport is de app 'duidelijk i l legaal', schrijft The Local. Via d e ' a p p melden 
7 uur geleden particulieren en geregistreerde taxichauffeurs zich aan... 
Reactie 

Bereik: t m m f http://www.facebook.com/100002511513767/posts/745811618845882 

Positief r obku rve r 1.083 volgers - 5.4 invloed 
20/11/2014 i g 58 " Uber vrijdag naar rechter voor U b e r P o p " grappig hoe goed bedoeld maar ontzettend verouderd zo'n wet uit 2000 nu al is 

9 uur geleden Bereik: t m m _ f https://twitter.com/robkurver/status/535507604504846336 
Reactie 

Neutraal RCvanderLaan 1.166 volgers - 1 invloed 
70/11/2014 18-3R Checked in automatically with the Uber Check-In app ! http://t.co/gNAz2EhcOc (@ moermond in Hoofddorp) 

' , http://t.co/fG2t0mRjYF , 
11 uur geleden ^ ' 

Reactie Bereik: m a m I r https://twitter.com/RCvanderLaan/status/535486768888684544 

Negatief Andre_Verzaa l 702 volgers - 1 . 1 invloed 
20/11/2014 18 34 R T ©telegraaf: Problemen voor t ax i app Uber in Noorwegen http://t.co/WrMyHovbi3 
11 uur geleden Bereik: « 5 8 8 _ f https://twitter.com/Andre_Verzaal/status/535486244252172289 
Reactie 

Negatief t e l eg raa f 238.878 volgers - 127.7 invloed 
20/11/2014 18 06 P r o b l e m e n voor t a x i - app Über in Noorwegen http://t.co/WrMyHovbi3 

11 uur geleden Bereik: WMBM _ f https://twitter.com/telegraaf/status/535479387207241728 
Reactie 

Neutraal Muy lae r t Andre 
20/11/2014 i a 01 T a x i app Uber heeft nog maar amper voet op Noorse bodem gezet, of het bedrijf heeft al meteen de autoriteiten op zijn 

dak. Volgens staatssecretaris ... 
11 uur geleden. -
Reactie Bereik: tëSB-H T http://www.facebook.com/muylaert.andre/posts/10204398142306278 

Neutraal 
20/11/2014 18:00 
11 uur geleden 
Reactie 

Muy lae r t Andre 
T a x i - a p p . Uber heeft nog maar amper voet op Noorse bodem gezet, of het bedrijf heeft al meteen de autoriteiten op zijn 
dak.'Volgens staatssecretaris ... 

Bereik: taM£& f http://www.facebook.com/muylaert.andre/posts/10204398137746164 

Negatief Feed junkn l 421 volgers - 0.6 invloed 
5 n / i i / 3 m a i 7 ? q Problemen voor 'Uber' in Noorwegen: L ï a x l - a p p Über heeft nog maar amper voet op Noorse bodem. 

' http://t.co/Ow2Gcr7RUu 
12 uur geleden 
Reactie Bereik: ÏSSKS W https://twitter.com/Feedjunknl/status/535471533490065409 

Negatief abou t i c t 77 volgers - 0.6 invloed 
7 0 / n / 7 n i 4 17 -n Problemen voor Über in Noorwegen: Tax i app Uber heeft nog maar amper voet op Noorse b... http://t.co/ZlreDqrzmh • 

http://t.co/2PP3x5WCmr 
12 uur geleden ^ 

Bereik: « H U W https://twitter.com/aboutict/status/535470558922543104 Reactie 

Negatief 
20/11/2014 17:28 
12 uur geleden 
Reactie 

abou t i c t . n l 
Problemen voor Uber in Noorwegen: Tax i app Über heeft nog maar amper voet op Noorse bodem gezet, of het bedrijf 
heeft al meteen de autoriteiten op zijn dak. Volgens staatssecretaris Bard Hoksrud van Transport is de a p p 'duidelijk illegaal', 
schrijft The Local. Via de a p p melden particulieren en geregistreerde taxichauffeurs zich aan als taxichauffeur. 
(www.aboutict.nl) (www.aboutict.nl) - Tax i - app Ü b e r heeft nog maar amper voet op Noorse bodem gezet, of het bedrijf 
heeft al meteen de autoriteiten op zijn dak. Volgens staatssecretaris Bard Hoksrud van Transport is de ;app 'duidelijk illegaal', 
schrijft The Local. Via de app melden particulieren en geregistreerde taxichauffeurs zich... 

Bereik: http://www.facebook.com/135034949983647/posts/429655160521623 

Negatief 
20/11/2014 17:28 
12 uur geleden 
Reactie 

Bakch ich073 7.158 volgers - 0.7 invloed 
Problemen voor .Über in Noorwegen: T a x i - a p p Uber heeft nog maar amper voet op Noorse bodem gezet, of het bedrij. 
http://t.co/6uxSG3GxNt 

Bereik: _P https://twitter.com/Bakchich073/status/535469799090839552 
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Berichten 8 

Negatief aviator787x 59 volgers - 0.6 invloed 
, n , l l n n i . 17.70 Problemen voor Über in Noorwegen: Taxi - app Uber heeft nog maar amper voet op Noorse bodem gezet, of het bedrij... 
_u/ii,_ui4 i/._o http://t.co/61moVPqEkl 
12 uur geleden ^ 

Reactie Bereik: m s m W https://twitter.com/aviator787x/status/535469800785342466 

Negatief vegadesignsnl 43 volgers - 0.6 invloed 
7n/n/7ni4 i7?n Vegadesigns - Problemen voor Uber in Noorwegen: Taxi-app Über heeft nog maar amper voet op Noorse bodem gezet... 

• , 0 http://t.co/6vpral9Zuy " 
12 uur geleden ^ 

Reactie Bereik: mmm Sr https://twitter.com/vegadesignsnl/status/535469796725248002 

Negatief Telegraaf Digi 865 volgers - 0.5 invloed 
20/11/2014 17 10 Problemen voor taxi app Über in Noorwegen http://t.co/bHST7k0jPK 
12 uur geleden Bereik: m s m https://twitter.com/Telegraaf_Digi/status/535465237722722304 
Reactie 
Positief robkurver 1.083 volgers - 5.4 invloed 
20/11/2014 17-08 " Uber vrijdag naar rechter voor UberPpp" grappig hoe ontzettend zo'n wet uit 2000 nu al is 
12 uur geleden Bereik: WÊWm a f https://twitter.com/robkurver/status/535464607536939008 
Reactie 

Neutraal petrakramer 3.080 volgers - 3.1 invloed 
20/11/2014 15 13 Uber is een soort PRISM http://t.co/JRXy8mscl2 MT @AndreasUdo: #Ubergate: voor elke journalist die de app wist duizend 

nieuwe gebruikers 
14 uur geleden ^ 

Reactie Bereik: WÊWm W https://twitter.com/petrakramer/status/535435780643360768 

Negatief - Break the System - Transport en Logistiek 
20/11/2014 14 14 http://www.nrcq.nl/2014/ll/19/ übér-wilde-de-taximarkt:ontwrichten-maar-verliest-nu-vooral-sympathie? 

utm_campaign=rss&utm_source=syndication - Een app die'God View'heet en waarmee je-taxi-chauffeurs en klanten kunt 
15 uur geleden v o lgen. Nee, dit is geen grapje. Uber maakt er gebruik van, maar nu ook misbruik van. Het is het zoveelste inciden... 
Reactie x 

Bereik: T http://www.facebook.com/750476691707441/posts/751012448320532  
Negatief newsschilder 484 volgers - 0.5 invloed 
20/11/2014 14 06 Verbod op taxi - app Uber is onverstandig: taxi-branche is veel te ondoorzichtig - Elsevier #Schilder http://t.co/96HfXcuS3j 

15 uur geleden Bereik: M _ N s f https://twitter.com/newsschilder/status/535418851165761536 
Reactie 
Negatief t_x04 34 volgers - 2.4 invloed 
20/11/2014 12 07 R T @MartijnVisser82. Raar dat zowel Android als iOS bij het verwijderen van een app niet de optie geven je account ook te 

laten verwijderen #uber 
17 uur geleden ^ 

Reactie Bereik: ar https://twitter.com/t_x04/status/535388898265169920 

Neutraal CurrentlyNL 5.076 volgers - 0.9 invloed 
7n /nnm4 in in Als je afvraagt waarom onze 'app zo awesome is, het is gebouwd door @moopme (oa NRC, Über) Reviews hier 
_u,i i/_ui4 lu. iu http://t.co/n9oS3ZZTJA 
19 uur geleden 
Reactie 

Bereik: t w m a f https://twitter.com/CurrentlyNUstatus/535359402283642881 

Negatief Q online 95 volgers - 2.4 invloed 
20/11/2014 io 07 R ^ @MartijnVisser82: Raar dat zowel Android als iOS bij het verwijderen van een app niet de optie geven je account ook te 

laten verwijderen #uber 
19 uur geleden ^ 

Reactie Bereik: K « Sr https://twitter.com/Q_online/status/535358705743970304 

Neutraal FrankyMB 62 volgers - 2.3 invloed 
20/11/2014 io 01 R T @Lachenbe: De antwerpse havenarbeiders vervangen door een a- app onmogelijk is het niet #wildideeen #uber 

, , ' #antwerpen 
19 uur geleden ^ 

Reactie Bereik: fcaëSS SF https://twitter.com/FrankyM8/status/535357261942894592 

Negatief MartijnVisser82 610 volgers - 0.4 invloed 
20/11/2014 09 55 R a a - - a t z o w e ' Android als iOS bij het verwijderen van een app niet de optie geven je account ook te laten verwijderen 

, . ^ l iber-
19 uur geleden ^ 

Reactie Bereik: i m m W https://twitter.com/MartijnVisser82/status/535355812466929664 

Neutraal RobdeWith 284 volgers - 0.6 invloed 
20/11/2014 09-52 R T @5ocBusinessNL: Uber stapt naar rechter om boetes voor uberPOP -chauffeurs http://t.co/tOMLqlZJWC #socialbusiness 
20 uur geleden Bereik: SF* https://twitter.com/RobdeWith/status/535354903531913216 
Reactie 
Neutraal Lachenbe 2.007 volgers -14.7 invloed 
20/11/2014 09-35 D e antwerpse havenarbeiders vervangen door een a app onmogelijk is het niet #wildideeen #über #antwerpen 
20 uur geleden Bereik: mmm Sr" https://twitter.com/Lachenbe/status/535350784557604865 
Reactie 

# COOSTO 



Berichten 9 

Neutraal aa lbersberg 744 volgers - 0.6 invloed 
20/11/2014 09 02 @Übër_AMS waarom zie ik geen #übërPOP meer als optie? http://t.co/hefyjT09Ls 

20 uur geleden Bereik: w m m Sr" https://twitter.com/aalbersberg/status/535342330833014784 
Reactie 

Neutraal RCvanderLaan 1.166 volgers - 1 invloed 
70/11/7014 n n ^ s Checked in automatically with the Über . Check-In a p p ! http://t.co/gNAz2EhcOc (@ hoofd-kantoor in Hoofddorp) 

' ' " http://t.co/OCo7al2k8x 
21 uur geleden 

Reactie Bereik: B 9 W S r https://twitter.com/RCvanderLaan/status/535338205990883328 

Neutraal RCvanderLaan 1.166 volgers - 1 invloed 
70/11/2014 OR 47 Checked in automatically with the Uber Check-In app ! http://t.co/gNAz2EhcOc (@ SCOPE marketing technology b.v.) 
^ ' , " http;//t.co/9DxKx6IGHV 
21 uur geleden 

Reactie Bereik: w m m ST https://twitter.com/RCvanderLaan/status/535337300541341697 

Neutraal Remi Si jm 
20/11/2014 08 13 Ü b e r stapt naar rechter om boetes voor uberPOPWoensdag, 19 november 2014,10:29 Economie, Tech De eerste ÜbèrPÓP 

in Amsterdam NOS / Theo Verbruggen 'Über stapt naar de rechter om boetes voor vier i uberPÓPi-chauffeurs en een 
21 uur geleden dwangsom voor het bedrijf zelf ongedaan te krijgen. UberPOP is een dienst waarb... 
Reactie 

Bereik: _ _ _ _ f http://www.facebook.com/100002127440721/posts/740851855995722 

Neutraal Sake nuus 4.436 volgers - 2.4 invloed 
20/11/2014 07 36 'Uber-herr ie oor t ax i - a p p -maatskappy se skending van privaatheid: http://t.co/C3oNDsomJj #Ubergate @Netwerk24 

22 uur geleden Bereik: a f https://twitter.com/Sake_nuus/status/535320845586284544 
Reactie 

Neutraal J S c h o k k e r 7.539 volgers - 0.9 invloed 
20/11/2014 07 11 Über. stapt naar rechter om boetes voor uberPOP -chauffeurs http://t.co/n8r2wjPt3r 

22 uur geleden Bereik: § ü a m a f https://twitter.com/J_Schokker/status/535314502141870081 
Reactie 

Neutraal SocBusinessNL 2.289 volgers -1.7 invloed 
20/11/2014 07 11 U b e r stapt naar rechter om boetes voor uberPOP -chauffeurs http://t.co/tOMLqlZJWC #socialbusiness 

22 uur geleden Bereik: %WBMS a f https://twitter.com/SocBusinessNL/status/535314499621122048 
Reactie 

Neutraal P l a t f o rm Social Bus iness NL 
20/11/2014 07 11 N u o p Platform Social Business: Uber stapt naar rechter om boetes voor uberPOP -chauffeurs -

22 uur geleden Bereik: ZmWS f http://www.facebook.com/598494093548191/posts/830059830391615 
Reactie 

Neutraal an ta ldewa i j 33.753 volgers - 0.7 invloed 
7 0 / n / ? o i 4 07 -n Uber stapt naar rechter om boetes voor uberPOP-chauffeurs http://t.co/NkGpTLhmPK #socialbusiness Pis Retweet! 

' , " http://t.co/BVaTCi3975 
22 uur geleden 

Reactie Bereik: WWAm a r https://twitter.com/antaldewaij/status/535314494898311168 

Neutraal J Schokke r 7.539 volgers - 0.9 invloed 
? n / i i / 7 n u ( i 7 - n Nieuw artikel op Platform Social Business - Uber stapt naar rechter om boetes voor uberPOP' -chauffeurs 

' ' , " http://t.co/n8r2wjPt3r 
22 uur geleden 

Reactie Bereik: B K K l r https://twitter.com/J_Schokker/status/535314489881927680 

Neutraal RCvanderLaan 1.166 volgers - 1 invloed 
70/11/2014 os 06 Checked in automatically with the Uber Check-In app ' ! http://t.co/gNAz2EhcOc (@ moermond in Hoofddorp) 

' , " http://t.co/AcONUDleQl 
23 uur geleden 

Reactie Bereik: # _ _ _ a r https://twitter.com/RCvanderLaan/status/535298184260907009 

Neutraal F in lands i te 
20/11/2014 01-40 Über , het internetbedrijf dat het mogelijk maakt om via een a p p personenvervoer via t a x i 's en gewone personenauto's aan 

, . te bieden en daarom omstreden is, heeft woensdag zijn diensten in de Finse hoofdstad Helsinki gelanceerd. Het betreft in 
1 dag geleden Finland ... -
Reactie 

Bereik: * _ # _ f http://www.facebook.com/Finlandsite/posts/868463333174687 

Neutraal 247MTn ieuws 4.463 volgers - 2.1 Invloed' 
20/11/2014 o l 23 Tax i - a p p Über naar de rechter om boetes: http://t.co/85LBSqsJIE 

1 dag geleden Bereik: H Sr" https://twitter.com/247MTnieuws/status/535226934217961473 
Reactie 

Neutraal LeonWhale 1.121 volgers - 0.6 invloed . 
20/11/2014 00-53 Toen ik dit las moest ik hardop lachen: Uber komt met een interne app genaamd 'God View'. Hallo wereld! 
, ' . _ http://t.co/RjUUFPSeVG 
1 dag geleden 
Reactie Bereik: m f f i ® SF https://twitter.com/LeonWhale/status/535219236751564803 
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Neutraal 
20/11/2014 00:35 
1 dag geleden 
Reactie 

f i n landn ieuws 899 volgers - 0.6 invloed 
'Uber naar Finland: U b e r , het internetbedrijf dat het mogelijk maakt om via een -app; personenvervoer. 
http://t.co/fU09KvqRc 

Bereik: WWIM a f https://twitter.com/finlandnieuws/status/535214797512802304 

Negatief 
20/11/2014 00:18 
1 dag geleden 
Reactie 

Esther S. 
De Inspectie voor de Leefomgeving en Transport (ILT) is niet zo gecharmeerd van taxidienst U b e r : het hield onlangs twee 
chauffeurs van Uber aan, omdat ze zonder taxivergunning reden. Die taxiwet is verouderd, vindt U b e r . Die stamt uit 2000, 
toen had je nog geen iPhones en apps. Ik snap dat een vergunning een handig controlemiddel is voor chauffeurs die klanten op 
straat oppikken maar bij ons kun je alleen een t a x i ' bestellen via de 'app', zegt directeur Niels van Leeuwen: http://fw.nu/16y3 
Wat vind j i j : is het bezwaar van Uber terecht? 

Bereik: I l l http://wwwJinkedin.eom/groups/Uber-houdt-zich-niet-aan-1803086.5.5940,. 

Neutraal 
19/11/2014 21:32 
1 dag geleden 
Reactie 

b a r t s i k k e m a 1.033 volgers - 4.9 invloed 
Big Uber is Watching You! "De Uber rel van de dag gaat over een interne app die 'God View' heet! 
# U b e r #bigbrother 

Bereik: I S S M af" https://twitter.com/bartsikkema/status/535168861352767488 

http://t.co/adDHgT7Xvl 

Positief t_x04 33 volgers- 2.3 invloed 
19/11/2014 21 15 @koenmiseur Als ube rpop /x legaal wordt dan worden de prijzen ook hoger. Uber kan ook tax i 's inzetten om voor lagere 
1 dag geleden te rijden 

Reactie Bereik: H W https://twitter.com/t_x04/status/535164388832198657 

Negatief t_x04 33 volgers - 2.3 invloed 
19/11/2014 20 57 @koenmiseur Het is wereldwijd illegaal. Uberpop /uberX. Steekpenningen??? Über en google hebben veel meer te strooien. 

. . Onzin dus. 
1 dag geleden 

Reactie Bereik: m m a r https://twitter.com/t_x04/status/535159951061024768 

Neutraal w o l 25.359 volgers - 24.9 invloed 
19/11/2014 20 03 @ K e e s V e e behalve dan -oh ironie- de UberPOP-chauffeurs die geen VOG meer krijgen omdat ze door bleven rijden (omdat 

' U b e r hun boetes betaalt) 
1 dag geleden 

Reactie Bereik: W m m a r https://twitter.com/wol/status/535146422283563008 

Negatief NRC 
19/11/2014 19-56 Taxibedrijf Uber heeft een imagoprobleem. - Een app die 'God View' heet en waarmee je t a x i -chauffeurs en klanten kunt 

, volgen/Nee, dit is geen grapje. Uber maakt er gebruik van, maar nu ook misbruik van. Het is het zoveelste inciden... 1 dag geleden _ 

Reactie Bereik: f http://www.facebook.com/NRC/posts/599502973494927 

Neutraal n e d e m i e u w s 528 volgers - 0.9 invloed 
19/11/2014 i g nrc.nl Ube r wil de taximarkt ontwrichten, maar verliest nu vooral sympathie: Een app die 'God View' heet en wa... 
, ' , _ http://t.co/LgvigtT9J9 
1 dag geleden La-
Reactie Bereik: I W m W https://twitter.com/nedemieuws/status/535143573705207808 
Negatief Your i V ink 
19/11/2014 19 31 Gezellig dit: http://www.nrcq.nl/2014/l l/19/ ubër-wilde-de-taximarkt-ontwrichten-maar-verliest-nu-vooral-sympathie - Een 

app die 'God View' heet en waarmee je t a x i -chauffeurs en klanten kunt volgen. Nee, dit is geen grapje. Über maakt er 
1 dag geleden gebruik van, maar nu ook misbruik van. Het is het zoveelste inciden... 
Reactie X 

Bereik: E f f i M T http://www.facebook.com/youri.vink/posts/860919497286624  

Opmerkingen over berichten 

Hier worden de laatste berichten getoond die voldoen aan de zoekopdracht. 
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Activiteit & Sentiment 
Act iv i te i t 
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274 
berichten 

van November 18, 2014 
tot en met November 19, 2014 

Opmerkingen over Activiteit & Sentiment 

De eerste grafiek 'Activiteit' geeft aan hoeveel berichten in de gekozen tijdsperiode voldoen aan de zoekopdracht. Per 
dag wordt het aantal berichten geteld en in deze grafiek visueel weergegeven. Hoe hoger de piek, hoe meer 
berichten de zoekopdracht op de betreffende dag heeft opgeleverd. 

De tweede grafiek toont het sentiment van de zoekopdracht. Coosto probeert automatisch vast te stellen welk 
-entiment een auteur wil overbrengen met het bericht. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen positief sentiment, 

egatief sentiment en neutraal. Als positief markeert Coosto berichten die een positieve emotie uitstralen: 
blijdschap, enthousiasme, vertrouwen, enz. Als negatief, berichten die een negatieve emotie uitstralen: frustratie, 
woede, angst, enz. Alle overige berichten worden als neutraal bestempeld. Coosto geeft ieder bericht een 
sentimentscore (positief, negatief of neutraal) en deze berichten worden per dag tegen elkaar afgezet, waardoor er 
een sentimentscore uitkomt. Wanneer de grafiek boven de nullijn uitkomt is de sentimentscore positief, wanneer de 
grafiek onder de nullijn uitkomt duidt dit op een negatieve sentimentscore. 

In de derde grafiek vindt u een tijdslijn. Uit deze tijdslijn kunt u opmaken of er in het verleden over het 
desbetreffende onderwerp is gesproken. 
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^rending^opics ^  
Trend ^ Trend volume 

^ 1. inspectie voor leefomgeving 

' 2. milieu voor de rechter 

^ 3. rechter voor uherpop 

^ 4. god view 

^ 5. boetes voor uherpop 

6. chauffeurs 

^ 7. ze gebruikers tracken 

^ 8. Interne app 

^ 9. privacystatement 

^ 10. dwangsom 

Opmerkingen overbrenging topics 

Trending topics zijn woorden ot woordcombinaties die in de gekozen tijdsperiode opvallend vaak voorkomen in de 
berichten die voldoen aan de zoekopdracht, ^e zijn bedoeld om een kort, thematisch overzicht te bieden van 
belangwekkende onderwerpen in de geselecteerde periode. 

OmdatTrendingTopics geautomatiseerd op statistische gronden worden vastgesteld en niet door een mens 
gecontroleerd worden kunnen er soms vreemde resultaten tussen zitten. 

^ 
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Bronnen 
r~ 

Type bronnen 

1. Twitter 

2. Facebook 

3. Google+ 

Berichten 

243 i 

28 I I I 

3 ! I 

Opmerkingen over Type bronnen 

Coosto deelt websites in bij een bepaald type bron: nieuws, blog, forum, Twitter, Hyves, Linkedln, YouTube en 
Google+. Elk van de categorieën omvat alle websites die tot deze categorie behoren. In de tabel wordt het aantal 
berichten per type bron weergeven. 
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Websites 
j Website 

I 1. twitter.com/RCvanderLaan 

-Bereik 

! twitter.com/t x04 

i 3. twitter.com/educator nl 

4. twitter.com/handboeksocial 

5. twitter.com/handboekmobile 

6. twitter.com/handboek 

Berichten 

~Am 
' ~ ~ s | IH 

i _ _ 

i l " 
4 j WÊ 

4 I m_ 

4 

7. twitter.com/Social_Mediaroi 

8. twitter.com/AtMostTV 

9. twitter.com/wol 

10. twitter.com/socialartikelen 

Opmerkingen over Bronnen 

Dit zijn de websites waarop de meeste berichten staan die voldoen aan de zoekopdracht. Met Coosto kan worden 
gekeken welke websites relevant zijn, en hoe vaak er met welk sentiment op een website wordt gepost. 

Het bereik is een getal van O t/m 10 dat aangeeft hoe belangrijk een website is. Sites met een hoog bereik zijn 
belangrijker dan sites met een laag bereik. Bij de berekening van bereik wordt gekeken hoeveel websites linken naar 
een site, en wat het bereik van deze sites is. 
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Auteurs 
Auteur 

j 1. ^ RCvanderLaan 

, 2. ^ educator nl 

\ 3. \ t_x04 

! 4. ^ AtMostTV 

i . 

' 5. ^ handboek 

j 6. \ Social Mediaroi 

Retweets & ! . i , , . 
reacties > Volgers i Invloed 

L7' T h a n d b o e k s o c i a l 

• 8. ^ handboekmobile 

i 9. nlsocialmedia 
10. ^ Economisch 

Opmerkingen over auteurs 

Dit zijn de auteurs die de meeste berichten hebben geschreven die voldoen aan de zoekopdracht. 

Coosto geeft de auteurs weer in een tabel. De lijst wordt opgemaakt door na te gaan op welke auteurs in de gekozen 
periode verantwoordelijk zijn voor de meeste resultaten. 

Het balkje is een grafische weergave van het aantal resultaten, en geeft tevens aan welk deel positief is (groen), welk 
deel negatief is (rood) en welk deel neutraal is (grijs). 

jor twitteraars berekent Coosto een invloedsscore. Deze wordt bepaald aan de hand van iemands activiteit op 
twitter, en dan in het bijzonder de mate van interactie tussen de auteur en andere auteurs. Deze score begint bij nul 
(geen invloed) en kan oplopen tot in de duizenden (wat hoogst ongebruikelijk is). Als een auteur geen twitteraar is, 
toont Coosto een rood kruisje. 
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Berichten 
Neutraal b a r t s i k k e m a 1.033 volgers - 4.9 Invloed 
I Q / 1 1/7014 71 17 Big Uber is Watchiog You! "De Uber rel vao de dag gaat over eeo ioteme app die 'God View' heet!" http://t.co/adDHgT7Xvl 

„ ' , \T # U b e r #bigbrother 
10 uur geleden 

Reactie Bereik: m & m SF https://twitter.com/bartsikkema/status/535168861352767488 

Positief t_x04 33 volgers - 2.3 invloed 
19/11/2014 21 15 @koenmiseur Als ube rpop /x legaal wordt dan wordeo de prijzen ook hoger. Uber kao ook tax i 's inzetten om voor lagere 

prijs te rijden. 
10 uur geleden 

Reactie Bereik: B ® ü „ S r https://twitter.com/t_x04/status/535164388832198657 

Negatief t_x04 33 volgers - 2.3 invloed 
19/11/2014 20 57 @koenmiseur Het is wereldwijd illegaal. Uberpop /uberX. Steekpenningen??? Uber en google hebben veel meer te strooien. 

Onzin dus. 
10 uur geleden 

Reactie Bereik: # m _ SF https://twitter.com/t_x04/status/535159951061024768 

Neutraal w o l 25.359 volgers - 24.9 invloed 
i q / n / 7 n i 4 70-oi @KeesVee behalve dan -oh ironie- de UberPOP -chauffeurs die geen VOG meer krijgen omdat ze door bleven rijden (omdat 

' ' ' Uber hun boetes betaalt) 
11 uur geleden 
Reactie Bereik: mWtm SF https://twitter.com/wol/status/535146422283563008 

: ; 
Negatief NRC 
19/11/2014 19-56 Taxibedrijf Ube r heeft een imagoprobleem. - Een app die 'God View' heet en waarmee je t a x i -chauffeurs en klanten kunt 

. ' volgen. Nee, dit is geen grapje. 'Uber maakt er gebruik van, maar nu ook misbruik van. Het is het zoveelste inciden... 
11 uur geleden X 

Reactie Bereik: E s M f http://www.facebook.com/NRC/posts/599502973494927 

Neutraal nedern ieuws 528 volgers - 0.9 invloed 
i q / n / 7 n i 4 I Q - 5 7 nrc.nl Ü b e r wil de taximarkt ontwrichten, maar verliest nu vooral sympathie: Een app die 'God View' heet en wa... 

http://t.co/LgvigtT9J9 
11 uur geleden 

Reactie Bereik: F _ _ _ SF https://twitter.com/nedemieuws/status/535143573705207808 

Negatief Your i V ink 
19/11/2014 19 31 Gezellig dit: http://www.nrcq.nl/2014/l l /19/uber-wilde-de-taximarkt-ontwrichten-maar-verl iest-nu-vooral-sympathie - Een 

app die 'God View' heet en waarmee je t a x i -chauffeurs en klanten kunt volgen. Nee, dit is geen grapje. Uber maakt er 
12 uur geleden gebruik van, maar nu ook misbruik van. Het is het zoveelste inciden... 
Reactie X 

Bereik: T http://www.facebook.com/youri.vink/posts/860919497286624  
Neutraal Mzanka 19.979 volgers - 0.7 invloed 
i Q / i i / 7 n i 4 i a 7 i Skal man bruge en anden über a p p end den man bruger i f.eks New York her i kbh? Hver gang j abner star der "Ingen ledige 

, , _• biler " fejl eller? , 
12 uur geleden 

Reactie Bereik: *_#__ SF https://twitter.com/Mzanka/status/535135824703393793 

Neutraal DVG Personenvervoer 
19/11/2014 19-17 Uber stapt naar rechter om boetes voor uberPOPWoensdag, 19 november 2014, 10:29 Economie, Tech De eerste UberPOP 

in Amsterdam NOS / Theo Verbruggen Uber stapt naar de rechter om boetes voor vier 'uberPOP -chauffeurs en een 
12 uur geleden dwangsom voor het bedrijf zelf ongedaan te krijgen. UberPOP is een dienst waarb... 
Reactie 

Bereik: « i f http://www.facebook.com/187131458024657/posts/762712180466579 

Neutraal e leaming .p rog ress4 tax i . n l 
19/11/2014 19 i s Über stapt naar rechter om boetes voor uberPOPWoensdag, 19 november 2014,10:29 Economie, Tech De eerste UberPOP 

in Amsterdam NOS/Theo Verbruggen Ü b e r stapt naar de rechter om boetes voor vier uberPOP'-chauffeurs en een 
12 uur geleden dwangsom voor het bedrijf zelf ongedaan te krijgen. UberPOP is een dienst waarb... 
Reactie 

Bereik: f http://www.facebook.com/286454174855485/posts/372715746229327 

Neutraal N ieuws ber i ch t 2.562 volgers - 2.1 invloed 

19/11/2014 19:08 ™ " ***** ™ ™ « = ^ * " ^ " ^ , e " 
12 uur geleden 

Reactie Bereik: SF https://twitter.com/Nieuws_bericht/status/535132412393435136 

Neutraal N ieuws feede r 1.604 volgers - 1.6 invloed 
I 0 7 n / 7 m _ ïQ-fi? Uber wil de taximarkt ontwrichten, maar veriiest nu vooral sympathie: Een a p p d i e h t t p : / / t . c o / w k 8 t T l G 6 1 a via 

' ' " http://t.co/u8Wr6QrTDY 
12 uur geleden 

Reactie * Bereik: * _ S _ S r https://twitter.com/Nieuwsfeeder/status/535131081121349632 

Neutraal BeursCi ty 32.680 volgers - 0.6 invloed 

19/11/2014 18:49 ^ ^ d e t a x i m ^ k t ontwrichten, maar vediest nu vooral sympathie: Een a p p die God View' heet en waarmee j . . . 

12 uur geleden 
Reactie Bereik: _ _ _ SF https://twitter.com/BeursCity/status/535127731730534400 
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Neutraal beursinfonl 1.651 volgers - 0.6 invloed 
iq/n/7f) i4 i f i _q #NRC #Ecönomie'Ü'ber wil de taximarkt ontwrichten, maar verliest nu vooral sympathie: Een app die 'God View' he.. 
, ' , http://t.co/NaZjgvHNVT ' 

12 uur geleden 

Reactie Bereik: H l SF https://twitter.com/beursinfonl/status/535127727553003520 

Neutraal HotBeursNieuws 50 volgers - 0.6 invloed 
iq / i i / ?m_ I R _S 'Uber wil de taximarkt ontwrichten, maar verliest nu vooral sympathie: Een app die 'God View' heet en waarmee j . . . 
, ' , _• http://t.co/3sQwPwLCAV 

12 uur geleden 

Reactie Bereik: SF https://twitter.com/HotBeursNieuws/status/535126828088705024 

Neutraal TOPbeursnleuws 121 volgers - 0.7 invloed 
iq /n /?m4 im 49 Über wil de taximarkt ontwrichten, maar verliest nu vooral sympathie: Een app die 'God View' heet en waarmee j . . . 
^ ' ' , J" http://t.co/10r92rVrus 
12 uur geleden ^ 

Reactie Bereik: fï>m§. SF https://twitter.com/TOPbeursnieuws/status/535126826440351746 

Neutraal victorgoossens 1.039 volgers - 0.9 invloed 
ï q/i i n m 4 n R-49 Über wil de taximarkt ontwrichten, maar verliest nu vooral sympathie: Een app die 'God View' heet en waarmee j . . . 

' http://t.co/pNpHGRGT6P 
12 uur geleden 

Reactie Bereik: mmm SF https://twitter.com/victorgoossens/status/535126824653553664 

Neutraal editorsproject 209 volgers - 0.6 invloed 
19/11/2014 18 45 Aanval is beste verdediging? Uber daagt ILT. #uberpop: http://t.co/HUKjgTBt62 via @nl_socialmedia 
12 uur geleden Bereik: KBBfS SF https://twitter.com/editorsproject/status/535126728213934080 
Reactie 

Neutraal 
19/11/2014 18:39 
13 uur geleden 
Reactie 

editors project 
Uber daagt Inspectie voor Leefomgeving en Milieu voor de rechter #ubérpop Door redactie • 19 november 2014 
Technologiebedrijf Über is naar de rechter gestapt om de boetemaatregelen die de Inspectie voor Leefomgeving en Milieu 
(ILT) heeft aangekondigd ongedaan te maken. Volgens Uber is uberPOP een... 

Bereik: WBSSÊt f http://www.facebook.com/EditorsProject/posts/882518045116479  

Neutraal Taxihendriks 112 volgers - 0.9 invloed 
19/11/7014 18-7S RT @timdegier: Über blijkt een interne app te hebben 'God View' waarmee ze gebruikers tracken, tegen hun eigen privacy 

' , statement in. http://t.co/8UtLbU3bLh 
13 uur geleden 
Reactie Bereik: ST https://twitter.com/Taxihendriks/status/535121768802189312 

Neutraal 
19/11/2014 18:25 
13 uur geleden 
Reactie 

Hans Staphorsius 
MAFFERS en MATENNAAIERS!! - Über is de taxidienst ontwikkeld in Silicon Valley. Met de Uber- app kunnen klanten 
chauffeurs oproepen, zijn ritjes goedkoper dan bij de meeste andere diensten en chauffeurs kunnen hun eigen auto's inzetten 
om wat bij te verdienen. Dat klinkt te mooi om waar te zijn en dat is het ook. Het bedrijf li... 

Bereik: KHBI f http://www.facebook.com/hans.staphorsius/posts/10203845355547518 

Neutraal 
19/11/2014 18:22 
13 uur geleden 
Reactie 

Joop 
Überfoute taxidienst voert seksistisch campagne, schendt privacy, pest concurrenten en doet chauffeurs valse beloftes - Uber 
is de taxidienst ontwikkeld in Silicon Valley. Met de Uber app kunnen klanten chauffeurs oproepen, zijn ritjes goedkoper dan 
bij de meeste andere diensten en chauffeurs kunnen hun eigen auto's inzetten om wat bij te verdienen. Dat klinkt te mooi om 
waar te zijn en dat is het ook. Het bedrijf li... 

Bereik: f http://www.facebook.com/joop.nl/posts/814002091990594 

Neutraal taxiaaeropuerto 275 volgers - 0.6 invloed 
19/11/2014 i s io R T @timdegier: Über blijkt een interne app te hebben 'God View' waarmee ze gebruikers tracken, tegen hun eigen privacy 
, , 7 statement in. http://t.co/8UtLbU3bLh 

13 uur geleden 
Bereik: ____ Sr https://twitter.com/taxiaaeropuerto/status/535120150874566656 Reactie 

Neutraal taxiselfie 1.802 volgers -1.1 invloed 
19/11/2014 18-18 R T @timdegier: Über blijkt een interne app te hebben 'God View' waarmee ze gebruikers tracken, tegen hun eigen privacy 

• _ statement in. http://t.co/8UtLbU3bLh 13 uur geleden 

Reactie Bereik: t M _ Sr https://twitter.com/taxiselfie/status/535119953025056769 

Neutraal driveZairport 976 volgers - 2.2 invloed 
19/11/2014 18-im R T ©timdegier: Uber blijkt eeo interne app te hebben 'God View' waarmee ze gebruikers tracken, tegen hun eigen privacy 
V . _ statement in. http://t.co/8UtLbU3bLh 
•13 uur geleden 
Reactie Bereik: f m m Sr https://twitter.com/drive2airport/status/535119527714246656 
Neutraal RCvanderLaan 1.167 volgers - 1 invloed 
19/11/7014 18 oi Checked in automatically with the Über Check-In app ! http://t.co/gNAz2EhcOc (@ moermond in Hoofddorp) 
, ' , " http://t.co/PueleZASZl 13 uur geleden 

Reactie Bereik: «M__ SF https://twitter.com/RCvanderLaan/status/535115592383336449 

Neutraal daanvanrossum 1.147 volgers -1.5 invloed 
19/11/2014 17 45 @Ubér_AMS waar is mijn uberpop optie? http://t.co/d9yZsZHzxV 

13 uur geleden Bereik: WW-m a f https://twitter.com/daanvanrossum/status/535111586151538688 
Reactie 
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Berichten 9 

Neutraal news_economie 1.763 volgers - 0.6 invloed 
19/11/2014 16 37 Über stapt naar rechterj om boetes voor uberPOP #Economie http://t.co/EtdouK7Zlv 

15 uur geleden Bereik: t : i_a3 a f https://twitter.com/news_economie/status/535094414797209602 
Reactie ' 

Neutraal news_ t ranspor t 1.859 volgers - 0.6 invloed 
19/11/2014 16:11 Uber 's tapt naar rechter om boetes voor uberPOP - NOS #TransportLogistiek http://t.co/SBII5dEsDI 

15 uur geleden Bereik:J : " 3 a f https://twitter.com/news_transport/status/535087923247734784 
Reactie 

Nat iona le T ranspor tg ids 
(Novum) - iTaxi - app Uber stapt naar de rechter om de boetes van tafel te krijgen die de Inspectie Leefomgeving en 
Transport (ILT) heeft opgelegd aan particulieren die zichzelf aanbieden als taxichauffeur. Via de nieuwe dienst UberPop laten 
autobezitters mensen tegen betaling meerijden, wat volgens... 

Bereik: E : l f http://www.facebook.com/304688202962912/posts/665139400251122  

Neutraal handboeksoc ia l 40 volgers - 0.8 invloed 
19/11/2014 15-37 Über daagt Inspectie voor Leefomgeving en Milieu voor de rechter # ube rpop > http://t.co/Ob6VIRnSmy 

16 uur geleden Bereik: t '.:.:-3 a f https://twitter.com/handboeksocial/status/535079544005591041 
Reactie 

Neutraal Convers ieBoek 71 volgers - 0.6 invloed 
19/11/2014 15-36 Uber daagt Inspectie voor Leefomgeving en Milieu voorde rechter # u b e r p o p > http://t.co/Co6EIIIEDO 

16 uur geleden Bereik: V £ l ~ i a f https://twitter.com/ConversieBoek/status/535079057562804225 
Reactie 

Neutraal 
19/11/2014 15:59 
15 uur geleden 
Reactie 

Neutraal educa to r nl 149 volgers - 0.6 invloed 
19/11/2014 15-34 Uber daagt Inspectie voor Leefomgeving en Milieu voor de rechter # u b e r p o p ' > http.7/t.co/FbGUq4HuJP 

16 uur geleden Bereik: ESiSS a f https://twitter.com/educator_nl/status/535078559724101632 
Reactie 

Neutraal Social_Mediaroi 140 volgers - 0.6 invloed 
19/11/2014 15-30 Über daagt Inspectie voor Leefomgeving en Milieu voorde rechter # u b e r p o p > http://t.co/KSwbqsa6FM 

16 uur geleden Bereik: _ _ _ _ a f https://twitter.com/Social_Mediaroi/status/535077537991630850 
Reactie 

Neutraal Socia lMediaDUS 81 volgers - 0.7 invloed 
19/11/2014 15 28 Uber daagt Inspectie voor Leefomgeving en Milieu voor de rechter # u b e r p o p > http://t.co/2oL91SGnCF 

16 uur geleden Bereik: a f https://twitter.com/SocialMediaDUS/status/535077046226280448 
Reactie 

Neutraal Con ten tengage r 124 volgers - 0.5 invloed 
19/11/2014 15-25 Über daagt Inspectie voor Leefomgeving en Milieu voor de rechter # ü b e r p o p > http://t.co/7HiiFqJj5E 

16 uur geleden Bereik: E 2 S 3 a f https://twitter.com/Contentengager/status/535076522189930497 
Reactie 

Neutraal ContentROI 40 volgers - 0.6 invloed 
19/11/2014 15-23 Über daagt Inspectie voor Leefomgeving en Milieu voor de rechter # u b e r p o p > http://t.co/roRVGXf 1QN 

16 uur geleden Bereik: _____ S f https://twitter.com/ContentROI/status/535076019569688578 
Reactie 

Neutraal soc ia la r t i ke len 27 volgers - 0.5 invloed 
19/11/2014 15:22 Ü b e r daagt Inspectie voor Leefomgeving en Milieu voor de rechter # u b e r p o p > http://t.co/WjStlyLStO 

16 uur geleden Bereik: _____ _ f https://twitter;Com/socialartikelen/status/535075523521945600 
Reactie 

Neutraal handboekcontent 688 volgers -1.1 invloed 
19/11/2014 15:20 Über daagt Inspectie voor Leefomgeving en Milieu voor de rechter #uberpop > http://t.co/T3ilHKlCFq 

16 uur geleden Bereik: ILEÏS a f https://twitter.com/handboekcontent/status/535075030271791104 
Reactie 

Neutraal nrccarriere 3.410 volgers - 5.3 invloed 
19/11/2014 15:18 Taxi - app #Uber naar de rechter om #boetes #taxi http://t.co/uOqlegoGdb 

16 uur geleden Bereik: i r : ; , 3 a f https://twitter.com/nrccarriere/status/535074745193336832 
Reactie 

Neutraal ikbensocial 134 volgers - 0.5 invloed 
19/11/2014 15:17 Uber daagt Inspectie voor Leefomgeving en Milieu voor de rechter #uberpop > http://t.co/uPTHHs8MRW 

16 uur geleden Bereik: a f https://twitter.com/ikbensocial/status/535074509548949504 
Reactie 
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Neutraal KritischNU 0.7 iovloed 
i q/i 1/701-m i fi RT @news24hnld: Taxibedrijf Uber stapt naar rechter om boetes: Taxi- app Über stapt oaar de rechter om de boetes vao 

' ' , _" tafel te k... http://t.co/l4bo90D7ll 16 uur geleden 

Reactie Bereik: RSSSü W https://twitter.com/KritischNU/status/535074054223704064 

Neutraal handboekmobile 207 volgers - 0.6 invloed 
19/11/2014 15:16 Uber daagt Inspectie voor Leefomgeving en Milieu voor de rechter #uberpop > http://t.co/IRYxPbVP56 
16 uur geleden Bereik: a f https://twitter.com/handboekmobile/status/535074019310305280 
Reactie 
Neutraal SecretarieelBQ 331 volgers - 0.5 invloed 
19/11/2014 1515 Taxi - app Uber naar de rechter om boetes #BequanSecretarieel http://t.co/BMUKChVwG5 
16 uur geleden Bereik: t m m a f https://twitter.com/Secretarieel_BQ/status/535073832697339905 
Reactie 

Neutraal handboek 1.126 volgers - 0.7 invloed 
19/11/2014 i s 14 Uber daagt Inspectie voor Leefomgeving en Milieu voor de rechter #uberpop > http://t.co/oXLOy3j932 
16 uur geleden Bereik: « m w a f https://twitter.com/handboek/status/535073545920192514 
Reactie 

Neutraal KritischNU 0.7 invloed 
iq/ii/7014 i s i i RT @timdegier: Über blijkt eeo interne app te hebben 'God View' waarmee ze gebruikers tracken, tegen hun eigen privacy 

' ' , " statement in. http://t.co/8UtLbU3bLh 
16 uur geleden 

Reactie Bereik: m m i a f https://twitter.com/KritischNU/status/535073489494212608 

Neutraal conténtaanpak 83 volgers - 0.6 invloed 
19/11/2014 15 12 Uber daagt Inspectie voor Leefomgeving en Milieu voor de rechter #übérpöp > http://t.co/V5qD6yFVG2 
16 uur geleden Bereik: a f https://twitter.com/contentaanpak/status/535073012933222400 
Reactie 
Neutraal Winawo 18 volgers - 0.6 invloed 
iq/n/7014 ïs-io Taxi app Uber oaar de rechter om boetes: Über stapt naar de rechter om de boetes van vier Amsterdamse chauffeu... 

http://t.co/oi2oyaTbxi 
16 uur geleden 

Reactie Bereik: a f https://twitter.com/Winawo/status/535072677199740928 

Neutraal contentburo 208 volgers - 0.5 invloed 
19/11/2014 i s io Uber daagt Inspectie voor Leefomgeving en Milieu voorde rechter #uberpop > http://t.co/ITUbLshhsw 
16 uur geleden Bereik: mmm a f https://twitter.com/contentburo/statiis/535072531263537152 
Reactie 
Neutraal Conté ntmanaging 115 volgers - 0.5 invloed 
19/11/2014 i s 08 Uber daagt Inspectie voor Leefomgeving en Milieu voor de rechter #uberpop > http://t.co/B7YU0k3cC7 
16 uur geleden Bereik: a f https://twitter.com/Contentmanaging/status/535072024465780736 
Reactie 

Opmerkingen over berichten 

Hier worden de laatste berichten getoond die voldoen aan de zoekopdracht. 
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Activiteit & Sentiment 

Act iv i te i t & Sentiment 
Act iv i te i t 

Opmerkingen over Activiteit & Sentiment 

De eerste grafiek 'Activiteit' geeft aan hoeveel berichten in de gekozen tijdsperiode voldoen aan de zoekopdracht. Per 
dag wordt het aantal berichten geteld en in deze grafiek visueel weergegeven. Hoe hoger de piek, hoe meer 
berichten de zoekopdracht op de betreffende dag heeft opgeleverd. 

De tweede grafiek toont het sentiment van de zoekopdracht. Coosto probeert automatisch vast te stellen welk 
•^ntiment een auteur wil overbrengen met het bericht. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen positief sentiment, 
_gatief sentiment en neutraal. Als positief markeert Coosto berichten die een positieve emotie uitstralen: 

blijdschap, enthousiasme, vertrouwen, enz. Als negatief, berichten die een negatieve emotie uitstralen: frustratie, 
woede, angst, enz. Alle overige berichten worden als neutraal bestempeld. Coosto geeft ieder bericht een 
sentimentscore (positief, negatief of neutraal) en deze berichten worden per dag tegen elkaar afgezet, waardoor er 
een sentimentscore uitkomt. Wanneer de grafiek boven de nullijn uitkomt is de sentimentscore positief, wanneer de 
grafiek onder de nullijn uitkomt duidt dit op een negatieve sentimentscore. 

In de derde grafiek vindt u een tijdslijn. Uit deze tijdslijn kunt u opmaken of er in het verleden over het 
desbetreffende onderwerp is gesproken. 
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Trending topics 3 

Trending topics 
Trend Trend volume, 

omzet ______________ 

j 2. 10 miljard dollar 

\ 3. app uber 

! 4. jaar 

5. miljard euro 

6. angry cab drivers attack 

7. cab drivers attack student 

8. uber app download 

10. mooie actie 

Opmerkingen over Trending topics 

j  

i 
9. using taxi app ! 

Trending topics zijn woorden of woordcombinaties die in de gekozen tijdsperiode opvallend vaak voorkomen in de 
berichten die voldoen aan de zoekopdracht. Ze zijn bedoeld om een kort, thematisch overzicht te bieden van 
belangwekkende onderwerpen in de geselecteerde periode. 

Omdat Trending Topics geautomatiseerd op statistische gronden worden vastgesteld en niet door een mens 
gecontroleerd worden kunnen er soms vreemde resultaten tussen zitten. 
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Bronnen 
Type bronnen 

j 1. Twitter 

j 2. Facebook 

Opmerkingen over Type bronnen 

Coosto deelt websites in bij een bepaald type bron: nieuws, blog, forum, Twitter, Hyves, Linkedln, YouTube en 
Google+. Elk van de categorieën omvat alle websites die tot deze categorie behoren. In de tabel wordt het aantal 
berichten per type bron weergeven. 
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Websites 5 

Websites 
Website 

1. twitter.com/t_x04 

2. twitter.com/RCvanderLaan 

i Bereik 

j 3. www.facebook.com/hpbict 

! 4. www.facebook.com/191962894178370 

5. twitter.com/suncomputersnl 

6. twitter.com/hpbict 

I 7. twitter.com/Web Nieuws 

I 8. twitter.com/Over_Webdesign 

j 9. twitter.com/0ver_0ntwerpen 

10. twitter.com/Opdrachtplein 

.^Berichten 

3 j 

3 I 

2 I 

2 : 

i 

2 j 

2 [ 

2 j 

_ fJ 
' ~ \ \ 

Opmerkingen over Bronnen 

Dit zijn de websites waarop de meeste berichten staan die voldoen aan de zoekopdracht. Met Coosto kan worden 
gekeken welke websites relevant zijn, en hoe vaak er met welk sentiment op een website wordt gepost. 

Het bereik is een getal van 0 t/m 10 dat aangeeft hoe belangrijk een website is. Sites met een hoog bereik zijn 
belangrijker dan sites met een laag bereik. Bij de berekening van bereik wordt gekeken hoeveel websites linken naar 
een site, en wat het bereik van deze sites is. 

; 
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Auteurs 
! Auteur -

I 1. ^ hpbict 

J 2. ^ RCvanderLaan 

' f t_x04 ! 3. 
! 
j 4. 
f 
i 5. 
j _ _ 

I 6-
I — 
I 7. 

^ Web_Nieuws 

^ GdkpWebsite 

^ City Film Amsterdam 

<jk Bestel Website 

! 8. ^ Opdrachtplein 

I 9. ^ suncomputersnl 

j 10. f JPRArts 

Berichten 
Retweets & 
reacties Volgers Invloed; 

! 
4 1 

_____ 
0 122 0,6 

• 
_ 3 j — : 0 1.164 To 

• 
3 ! 0 2,6 mmm 
2 1 

i 
- ! 0 127 0,6 i 

2 ' • i 0 759 0,6 i 

2 j • j > 7 X 

2 ; mm 0 982 0,6 i 

_"! m 0 1.620 0,6 

• 
2 , mm 1 0 27 0,7 

• 
2 : 

_• 
0 638 0,6 i 

Opmerkingen over auteurs 

Dit zijn de auteurs die de meeste berichten hebben geschreven die voldoen aan de zoekopdracht. 

Coosto geeft de auteurs weer in een tabel. De lijst wordt opgemaakt door na te gaan op welke auteurs in de gekozen 
periode verantwoordelijk zijn voor de meeste resultaten. 

Het balkje is een grafische weergave van het aantal resultaten, en geeft tevens aan welk deel positief is (groen), welk 
deel negatief is (rood) en welk deel neutraal is (grijs). 

jor twitteraars berekent Coosto een invloedsscore. Deze wordt bepaald aan de hand van iemands activiteit op 
twitter, en dan in het bijzonder de mate van interactie tussen de auteur en andere auteurs, Deze score begint bij nul 
(geen invloed) en kan oplopen tot in de duizenden (wat hoogst ongebruikelijk is). Als een auteur geen twitteraar is, 
toont Coosto een rood kruisje. 

f 
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Berichten 

Berichten 
Neutraal Mailbox bvba 
17/11/2014 23 05 u b e r : 1 0 miljard dollar omzet #notbad http://ow.ly/EIRU0 - Taxi - app Uber draait dit jaar vermoedelijk een omzet van 10 

. . miljard dollar (bijna 8 miljard euro). 8 uur geleden J 

Reactie Bereik: ___*_ T http://www.facebook.com/849529668414766/posts/869114123122987 

Neutraal w2377 67 volgers - 0.6 invloed 
17/11/2014 19 21 bttp://t.co/DG5Qd01SKx #nieuws Über-angry cab drivers attack student for using taxi app http://t.co/EDeSW3l2FZ 
12 uur geleden Bereik: tMBJ - f https://twitter.com/w2377/status/534411025513480192 
Reactie 
Neutraal feedNL 3.255 volgers - 0.5 invloed 
17/11/2014 19-20 R T * Uber-angry cab drivers attack student for using taxi app http://t.co/9BKW2CAjWs Russia Today 
12 uur geleden Bereik: BSfSS _ f https://twitter.com/feedNL/status/534410726706667520 
Reactie 

Neutraal VipFol 1.699 volgers - 0.6 invloed 
17/11/7014 iq 14 Über-angry cab drivers attack student for using taxi app: A mob of angry cab drivers allegedly attacked a F ren... 

' , \ http://t.co/YjzmrKTQ0d 12 uur geleden 

Reactie Bereik: _B3SB> SF https://twitter.comA/ipFol/status/534409188068167680 

Neutraal 024AB 887 volgers - 0.7 invloed 
17/11/2014 19 06 über-angry cab drivers attack student for using taxi app — RT News http://t.co/XTcX7r|Nqj 
12 uur geleden Bereik: H I _ f https://twitter.com/024AB/status/534407166401077248 
Reactie 
Neutraal RCvanderLaan 1.164 volgers - 1 invloed 
17/ii/7m4 im 51 Checked in automatically with the Uber Check-In app! http://t.co/gNAz2EhcOc (@ moermond in Hoofddorp) 

' ' , 3 http://t.co/PuRrVdzm4K 
14 uur geleden ^ 

Reactie Bereik: _____ ar https://twitter.com/RCvanderLaan/status/534373328220618752 

Neutraal OperationPromo 93.731 volgers - 0.6 invloed 
1 7 / 1 1 n m A i c.oo #TeamFollowBack Hidden In Spotify's App Code Alongside Über', Plans To Launch Podcasts And Something 'Magie' 
l / m / _ u i 4 i o . _ - http://t.co/NI8kC9sW73 
14 uur geleden 

Reactie Bereik: _____ SF https://twitter.com/OperationPromo/status/534368853296300032 

Neutraal Jvheukelom 1.171 volgers - 0.7 invloed 
i7 /n /7n i4 iq-54 WOW, 8 miljard euro. Business verandert RT @deringh Omzet van één app #uber #digitaletransformatie #Ordina 

' ' http://t.co/JbrJxrKtlZ via @NUnl 
15 uur geleden ^ 

Reactie Bereik: _____ SF https://twitter.com/Jvheukelom/status/534358913198874624 

Neutraal EmmelieZipson 421 volgers - 0.7 invloed 
17/H/7014 14-74 R T @CityFilm: Wij hebbeo vandaag een mooie actie voor je! Als je de Über app download krijg je met onze promo-code 20 

' " euro... http.7/t.co/qclXUWyXzm 
17 uur geleden ^ 

Reactie Bereik: mmm SF https://twitter.com/EmmelieZipson/status/534336296937082880 

Positief CityFilm 1.682 volgers - 1.3 invloed 
17/11/7014 i_.ni Wij hebben vandaag een mooie actie voor je! Als je de Uber app: download krijg je met onze promo-code 20 euro... 

' ' , _" http://t.co/qclXUWyXzm 
17 uur geleden 

Reactie Bereik: R H SF https://twitter.com/CityFilm/status/534331035316916224 

Neutraal CityFilm Amsterdam 
17/11/2014 14 03 w i ' h e b b e n vandaag een mooie actie voor je! Als je de Über app download krijg je met onze promo-code 20 euro korting op 

, . ' je eerste taxirit: CITYFILM. Uber is te gebruiken in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag! https://www.youtube.com/watch? 
17 uur geleden v=PUrsgoMRrs4ja hij 
Reactie e 

Bereik: _____ T http://www.facebook.com/191962894178370/posts/807099679331352  
Neutraal CityFilm Amsterdam 
17/11/2014 14 03 W | j hebben vandaag een mooie actie voor je! Als je de Über app! download krijg je met onze promo-code 20 euro korting op 

o W o n je eerste taxirit: CITYFILM. Uber is te gebruiken in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag! De code is nog'geldig tot volgend 
1 / uurgeieoen j a a r https://www.youtube.com/watch?v=PUrsgoMRrs4ja 
Reactie 

Bereik: B W f http://www.facebook.com/191962894178370/posts/807099679331352 

Neutraal Gfc Nieuws 
17/11/2014 13 ig Taxi - app Uber draait dit jaar vermoedelijk een omzet van 10 'miljard dollar (bijna 8 miljard euro). Dat meldt Business 

insider op basis van anonieme bronnen. 20 procent van de omzet gaat naar het bedrijf zelf, 80.procent wordt uitgekeerd aan de 
18 uur geleden 
Reactie 

Bereik. f http://www.facebook.com/4344B7353353511/posts/551907784944800 
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Berichten 8 

Neutraal GFCNieuws 366 volgers - 0.6 invloed 

17/11/2014 13:18 g ^ P U £ r g raa i t dit jaar vermoedelijk een omzet van 10 miljard dollar (bijna 8 miljard euro). Dat meldt.. 

18 uur geleden 
Reactie Bereik: S r https://twitter.com/GFCNieuws/status/534319553531379712 

Neutraal GFC Nieuws Sur iname 
17/11/2014 13 i a Tax i a p p Uber draait dit jaar vermoedelijk een omzet van 10 miljard dollar (bijna 8 miljard euro). Dat meldt Business 

, , ' Insider op basis van anonieme bronnen. 20 procent van de omzet gaat naar het bedrijf zelf, 80 procent wordt uitgekeerd aan de 
18 uur geleden 
Reactie x 

Bereik: _____ T http://www.facebook.com/154145641265154/posts/889942397685471  

Sur iname Press N ieuws 
GFC - Tax i - app Über draait dit jaar vermoedelijk een omzet van 10 miljard dollar (bijna 8 miljard euro). Dat meldt Business 
Insider op basis van anonieme bronnen. 20 procent van de omzet gaat naar het bedrijf zelf, 80 procent wordt uitgekeerd aan de 
bestuurders. Daarmee gaat dus 2 miljard dollar van... 

Bereik: _ _ » f http://www.facebook.com/1394591577445989/posts/1528357060736106  

Neutraal 
17/11/2014 13:02 
18 uur geleden 
Reactie 

Neutraal uber360v ip 527 volgers - 0.7 invloed 
17/11/2014 12 56 @ c n n i e dream of HI all you tweeters ÜBER has a great deal,$30 on your l ,st ride for new cl ientsjust down load the a p p , 

. , ' using, code, xvv9q. 
18 uur geleden 
Reactie Bereik: SF https://twitter.com/uber360vip/status/534314092266553345 

Neutraal t_x04 33 volgers - 2.5 invloed 
17/11/7014 i?-57 RT@rut.ger_: Uber maakt nu ook reclame voor Uberpop op regionale commerciële radiostations. "Je auto staat 23 uur per 

' , dag st i l l 
i s uur geleden ^ 
Reactie Bereik: S r https://twitter.com/t_x04/status/534313012333916160 

Neutraal t_x04 33 volgers - 2.5 invloed 
17/11/2014 12 51 @!nspectieLenT @rutger_: Über maakt nu ook reclame voor 'Uberpop . op regionale commerciële radiostations :Je auto staat 

. . 23 uur per dag s t i l ! " " 
18 uur geleden 

Reactie Bereik: m m & S r https://twitter.com/t_x04/status/534312858134515712 

Neutraal f l n w 202 volgers - 0.8 invloed 
17/11/2014 12-01 Tax i app Uber draait dit jaar omzet van 10 miljard dollar http://t.co/yHnXyxblpC 
19 uur geleden Bereik: V https://twitter.com/flnw/status/534300372106772480 
Reactie 

Neutraal 
17/11/2014 11:16 
20 uur geleden 
Reactie 

Jos van de r Veen 
Een graadmeter die duidelijk laat zien dat de gevestigde machtsstructuur aan het afbrokkelen is: Ik juich dit soort 
ontwikkelingen toe! (sorry taxi-chauffeur-vrienden, maar de zelf-rijdende auto gaat vooralsnog je baan kosten) - Tax i 
Über draait dit jaar vermoedelijk een omzet van 10 miljard dollar (bijna 8 miljard euro). 

app 

Bereik: http://www.facebook.com/MeesterJos/posts/10202173750620030 

Neutraal Goyvaer tsWes ley 220 volgers - 0^6 invloed 
17/11 n m 4 nq-%4 Checked in automatically with the Uber Checkin app ! http://t.co/mYefabXITL (@ Crossfit Antwerpen in Antwerpen) 

' ' , http://t.co/YTEzuJbLwH 
21 uur geleden 
Reactie Bereik: _____ SF https://twitter.com/GoyvaertsWesley/status/534268387795685376 

Positief a n d r o i d i c s n l 
17/11/2014 09 10 D e t a * ' apP r Ü b e r doet het erg goed en maakt volgens anonieme bronnen dit jaar maar liefst 10 miljard dollar omzet, aldus 

, . Business Insider. Dit komt neer op bijna 8 miljard euro. 20% van de... 
22 uur geleden -
Reactie Bereik: _____ f http://www.facebook.com/AndroidicsNL/posts/761915733879879 

Neutraal r u tge r 1.725 volgers - 3.8 invloed 
17/11/2014 07-59 Uber maakt nu ook reclame voor Ube rpop op regionale commerciële radiostations. "Je auto staat 23 uur per dag st i l !" 

23 uur geleden Bereik: WBW8 a f https://twitter.com/rutger_/status/534239496460853248 
Reactie 

Neutraal RCvanderLaan 1.164 volgers - 1 invloed 
17/11/7014 Ofi-si Checked in automatically with the Über Check-In app ! http://t.co/gNAz2EhcOc (@ moermond in Hoofddorp) 

' , ^ http://t.co/RMuc3NUxrW •> 
1 dag geleden 
Reactie Bereik: M M f f l 3F https://twitter.com/RCvanderLaan/status/534222318583939072 

Ivo Naninck 
Hoe sl im kan je zijn? Hoe kan ik zo sl im worden? Wie helpt en deelt mee in de winst? http://www.nu.nl/ intemet/3929961/ubêr-
draait-omzet-vao-10-miljard-dollar.html - Tax i - app Uber draait dit jaar vermoedelijk een omzet van 10 miljard dollar (bijna 
8 miljard euro). 

Bereik: j _ j_Bf f http://www.facebook.com/ivo.naninck/posts/10152806567118286  

Neutraal RCvanderLaan 1.163 volgers - 1 invloed 
i f i / n / 7 0 1 4 7n <n Checked in automatically with the Uber. Check-In app ! http://t.co/gNAz2EhcOc (@ moermond in Hoofddorp) 

' ' , V http://t.co/ahNzA7dgPK 
1 dag geleden 
Reactie Bereik: W m m S r https://twitter.com/RCvanderLaan/status/534071307588366336 

Neutraal 
16/11/2014 23:01 
1 dag geleden 
Reactie 
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Berichten 9 

Neutraal De S l imme Organ isa t ie 
16/11/2014 20 35 H e t succes van sl imme innovatie en de deeleconomie l i jkt niet te stoppen: f l inke omzet Uber http://bit.ly/lq77sK3 -

, , t a x i app Über draait dit jaar vermoedelijk een omzet van 10 miljard dollar (bijna 8 miljard euro). 
1 dag geleden _ 

Reactie Bereik: E H _ _ T http://www.facebook.com/375449675897099/posts/617822984993099 

Positief Uber p r o m o code Europe 
16/11/2014 17 20 Heedijk zo een u b e r ! http://tweakers.net/nieuws/99684/ uber-gaat-samenwerken-met-spotify-voor-aangepaste-muziek-in-

taxis.htm! - Ube r zou komende maandag een samenwerking met Spotify aankondigen. Daardoor zouden klanten die een 
2 dagen geleden tax i ; via de a p p van het bedrijf in de auto naar hun kunnen afspeellijsten luisteren. Dat meldt The New York Times op basis 
Reactie van anonieme bronnen. Bereik: I . T http://www.facebook.com/638727536244550/posts/642528515864452 

Positief t_x04 32 volgers - 2.6 invloed 
16/11/2014 13 49 KT @MrsMartine: Je moet alles een x proberen, maar ube rpop van @Uber_AMS is niet heel relaxt. Tax i -ontheffing hebben 

ze niet; dus veel f i le + geen shortcuts 
2 dagen geleden 

Reactie Bereik: E ~ _ _ SF https://twitter.com/t_x04/status/533964973643665408 

Neutraal MediaReply 311 volgers - 0.6 invloed 
i R / n / 2 m 4 n -45 ' Uber draait omzet van 10 miljard dollar': Tax i - app. Uber draait dit jaar vermoedelijk een omzet van 10 miljard... 
t, ' ' , _ http://t.co/U6KYdn7eb2 
2 dagen geleden 

Reactie Bereik: __£_:__ SF https://twitter.com/MediaReply/status/533964156429275136 

Positief MrsMar t i ne 4.891 volgers -16.2 invloed 
16/11/2014 13 40 Je oioet alles een x proberen, maar uberpop van @Über_AMS is niet heel relaxt. T a x i -ontheffing hebben ze niet; dus veel 

. fi le + geen shortcuts 
2 dagen geleden 

Reactie Bereik: IZ___3 _F https://twitter.com/MrsMartine/status/533962694190456832 

Neutraal der ingh 335 volgers - 2.2 invloed 
16/11/2014 13:39 D e o r n z e t van één app # u b e r #digitaletransformatie #Ordina http://t.co/ROZWTPGERk (via @NUnl) 
2 dagen geleden Bereik: „ L L _ 3 3 SF https://twitter.com/deringh/status/533962629455167488 
Reactie 
Neutraal Oyer_Webdesign 10.602 volgers - 0.8 invloed 
i f i / n / 7014 i i . f i ' Uber draait omzet van 10 mil jard dollar' . Tax i - app Über draait dit jaar vermoedeli jk een omzet van 10 miljard... 

' ' http://t.co/wkd9YGZZqb 
2 dagen geleden 

Reactie Bereik: SF https://twitter.com/Over_Webdesign/status/533959190935384064 

Neutraal Bannerw inke l 36.465 volgers - 1.3 invloed 
l f i / n / 7 0 1 4 i l . f i Uber draait omzet van 10 mil jard dollar': t a x i - app 'Über draait dit jaar vermoedeli jk een omzet van 10 miljard... 

' ' , http://t.co/ZJKtRTIWUa 
2 dagen geleden 

Reactie Bereik: 0 3 £ a SF https://twitter.com/Bannerwinkel/status/533959184228704256 

Neutraal Opdrach tp le in 1.620 volgers - 0.6 invloed 
16/11001411-1-7 ' Uber draait omzet van 10 mil jard dollar' - t a x i app Uber draait dit jaar vermoedelijk een omzet van 10 miljard do... 
, ' ' , _ http://t.co/5Rd0dgyOFM 
2 dagen geleden • 

Reactie Bereik: _____ SF https://twitter.com/Opdrachtplein/status/533957117326393344 

Neutraal Web Nieuws 127 volgers - 0.6 invloed 
i f i / n / 7014 11-17 Internet: ' Übe r draait omzet van 10 miljard dollar' - Tax i app Über draait dit jaar vermoedelijk een omzet van 10 ... 
; ' ' , _ http://t.co/0Zkq573DUL 
2 dagen geleden 

Reactie Bereik: _ * _ _ S F https://twitter.com/Web_Nieuws/status/533957068550832128 

Neutraal JPRArts 638 volgers - 0.6 invloed 
i f i / n / 7 0 1 4 11-17 Uber draait omzet van 10 miljard dollar' - T a x i - app Über draait dit jaar vermoedelijk een omzet van 10 miljard do... 

' ' http://t.co/pTD2dWlxF7 
2 dagen geleden 

Reactie Bereik: f S D Ï * SF https://twitter.com/JPRArts/status/533957047822606336 

Neutraal hpb ic t 122 volgers - 0.6 invloed 
i f i / i 1/7014 11-17 ' Uber draait omzet van 10 miljard dollar' - T a x i - a p p Über draait dit jaar vermoedelijk een omzet van 10 miljard do... 
: ' , ' http://t.co/mDSh2R3XqM 
2 dagen geleden 
Reactie Bereik: ______ S r https://twitter.com/hpbict/status/533957038976811009 
Neutraal j e roenSch reu r 301 volgers - 0.7 invloed 
i f i / i i / 7014 i i im ' Ü b e r draait omzet van 10 miljard dollar' - t a x i app Über draait dit jaar vermoedelijk een omzet van 10 miljard do... 
_ ' 1 , J http://t.co/ftkYtzhOeg j 
2 dagen geleden 

Reactie Bereik: fZSSS SF https://twitter.com/JeroenSchreur/status/533956700085428224 

Neutraal hpb ic t 
16/11/2014 1313 www.hpbict.nl - ' Uber draait omzet van 10 miljard dollar' - Tax i app Über draait dit jaar vermoedelijk een omzet van 10 

miljard dollar (bijna 8 miljard euro). http://ow.ly/2QJHrl - t a x i - a p p U b e r draait dit jaar vermoedelijk een omzet van 10 
2 dagen geleden miljard dollar (bijna 8 miljard euro). 
Reactie X 

Bereik: _______ T http://www.facebook.com/hpbict/posts/871162916237156  
# COOSTO 



Berichten 10 

Neutraal Intervenia Social Media Specialisten 
16/11/2014 13 12 APP nieuws:' Uber draait omzet van 10 miljard dollar' - Taxi - app Ubér. draait dit jaar vermoedelijk een omzet van 10 

miljard dollar (bijna 8 miljard euro). http://ow.ly/2QJGCd - Taxi-app Uber draait dit jaar vermoedelijk een omzet van 10 
2 dagen geleden biljard dollar (bijna 8 miljard euro). 
Reactie L _E 

Bereik: ______ T http://www.facebook.com/intervenia/posts/729649820446794  

Neutraal suncomputersnl 27 volgers - 0.7 invloed 

16/11/2014 13:11 ^ ™ " ^ ' ™ ™ ™ ™ ^ ™ " -
2 dagen geleden „ 

Reactie Bereik: E_$_a_r https://twitter.com/suncomputersnl/status/533955503211446272 

Neutraal ComputerdocNL 538 volgers - 0.7 invloed 
im/n/p 014 u i l #nieuws - 'Uber draait omzet van 10 miljard dollar' - Taxi -app Uber draait dit jaar vermoedelijk een omzet van 10 ... 

' http://t.co/mPZOL9VUZQ 2 dagen geleden 
Reactie Bereik: ______ W https://twitter.com/ComputerdocNI7status/533955500636131328 
Neutraal Roel Bruijn 
16/11/2014 12-47 - T a x ' " a PP Uber draait dit jaar vermoedelijk een omzet van 10 miljard dollar (bijna 8 miljard euro). 
2 dagen geleden Bereik: f http://www.facebook.com/100006811805838/posts/1543844539185925 
Reactie 

Neutraal Gerard van Kooten 
16/11/2014 12-45 app Uber draait dit jaar vermoedelijk een omzet van 10 miljard dollar (bijna 8 miljard euro). 

2 dagen geleden Bereik: f http://www.facebook.com/gerard.vankooten.96/posts/377563119074116 
Reactie 

Neutraal Gdkp_Website 759 volgers - 0.6 invloed 
i f i /n/7 m_ i_ •__ Über draait omzet van 10 miljard dollar': Taxi-app Uber draait dit jaar vermoedelijk een omzet van 10 miljard... 
t ' ' , _ http://t.co/sbfAL7NIKa 
2 dagen geleden 

Reactie Bereik: t&-ïm SF https://twitter.com/Gdkp_Website/status/533948615203368961 

Neutraal Bestel Website 982 volgers - 0.6 invloed 

16/11/2014 12:44 ^ ^ o ^ ^ 10 miljard dollar. Taxi- app Uber draait dit jaar vermoedelijk een omzet van 10 miljard... 
2 dagen geleden 

Reactie Bereik: ïïmm SF https://twitter.com/Bestel_Website/status/533948614406467584 

Neutraal Over_Ontwerpen 5.770 volgers,-0.8 invloed 
i f i / n o n i 4 i ->-44 Uber draait omzet van 10 miljard dollar : t ax i - app Uber draait dit jaar vermoedelijk een omzet van 10 miljard... 
, ' , J http://t.co/MsSpKJSKi3 
2 dagen geleden 

Reactie Bereik: SF https://twitter.com/Over_Ontwerpen/status/533948615262085120 

Neutraal Opdrachtplein 1.620 volgers - 0.6 invloed 
i f i / n / . ni4 i? iq Uber draait omzet van 10 miljard dollar' - Taxi app Uber draait dit jaar vermoedelijk een omzet van 10 miljard do.. 
, ' , J http://t.co/aAlJPK5GOe 
2 dagen geleden 
Reactie Bereik: mmm SF https://twitter.com/Opdrachtplein/status/533942492757250048 

Opmerkingen over berichten 

Hier worden de laatste berichten getoond die voldoen aan de zoekopdracht. 
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Van: _ . 
Verzonden: maanrlan 17 nnvfimher 9014 1R 
Aan: 

, . . . j . . . . 4 . 

i _ , • v i . y i v i l _/i I — l y ~ 11 I 

Onderwerp: Uber draait omzet van 10 miljard dollar 

Beste collega's, 

Ik wil jullie graag attenderen op het volgende artikel op NU.nl: 

http://www.nu.nl/internet/3929961/uber-draait-omzet-van-10-miljard-dollar.html 

Groetjes : 

\ 

i 
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Gepubliceerd: 16-11-14 11:45 
Laatste update: 16-11-14 12:19 

Taxi-app Uber draait dit jaar vermoedelijk een omzet van 10 miljard dollar (bijna 8 miljard euro). 

Dat meldt Business Insider op basis van anonieme bronnen. 20 procent van de omzet gaat naar het bedrijf 
zelf, 80 procent wordt uitgekeerd aan de bestuurders. 

Daarmee gaat dus 2 miljard dollar van de bruto omzet naar Uber. Volgens eerdere schattingen lag dat 
bedrag rond de 1,5 miljard. Gebruikscijfers maakt Uber niet bekend. 

De taxi-app heeft volgens de bronnen bovendien een erg sterk groeipercentage van 300 procent. Dat 
percentage wordt ook volgend jaar verwacht. 

Uber zou verder het grootste deel van de omzet halen uit minder dan tien steden waarin het actief is. De app 
is momenteel actief in 150 steden, verspreid over 46 landen. In Nederland is de app te gebruiken in 
Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. 

In steden waar de app het populairst is, zoals San Francisco, heeft de app een marktpenetratie van ongeveer 
25 procent. Mogelijk kan de taxi-app de omzet dus nog een stuk verder opvoeren als het er in slaagt zijn 
dienst te laten groeien in de andere steden waar het bedrijf actief is. 
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Uber haalde eerder dit jaar een investering binnen van 1,2 miljard dollar op een waardering van 17 miljard 
dollar. De app probeert momenteel weer opnieuw geld binnen te halen bij investeerders. Analisten 
verwachten dat het bedrijf naar de beurs gaat bij een waardering tussen de 50 en 100 miljard dollar. 

Uber: De opkomst van de populaire en controversiële taxi-app 

Waarom Nederlandse taxichauffeurs niet tegen Uber protesteren 

Door: NU.nl 

Lees meer over: Uber 

21 0 
~ v 

• 

69 

i r . j 

Eerdere berichten 

'DHL gaat pakketjes in achterbak geparkeerde auto bezorgen' 

Spotify gaat mogelijk podcasts toevoegen 

Spotify laat Uber-passagiers eigen muziek luisteren in auto • 

Muziekvideosite Vevo betaalt half miljard aan artiesten 

Google test twintig internetballonnen boven Australië 

'Facebook werkt aan zakelijk sociaal netwerk' 

Beste apps van de week: Google Agenda en Vainglory i 

Podcast: Spotify-ruzie Taylor Swift, Amazon Nederland en Android 5.0 

ING kampte met storing bij internetbankieren 

'Meeste Tor-gebruikers zijn te ontmaskeren' 
/ 

'Uber draait omzet van 10 miljard dollar' 

'Websites UvA en HvA kwetsbaar door oude beveiliging' n 

'Geheimen-app Yik Yak krijgt investering van 75 miljoen dollar' 

Accubesparingsapp Greenify geüpdatet met Lollipop-ondersteuning 

'Coinbase wil 50 miljoen dollar ophalen' 

Laad meer artikelen • 
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I j^^^jj3as Muijs is vader geworden 

rsl___J^Sektarische rabbijn ontkent aanranding van jonge meisjes 

18:32 - KLM bevestigt aanstelling René de Groot als directeur 

18:32 - Mertens verlaat ziekenhuis ondanks zware hersenschudding 
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Meer nieuws • 

E.T-games 

De geveilde cartridges van Atari 2600-spel E.T. hebben 37.000 dollar 
opgebracht op Ebay. 
Lees verder • 

Beste apps van de week 

Gebruik een slimme agenda, vind onveilige sites en speel de beste 
games. 
Bekijk de lijst • 

G Watch R 

^ J Ü F 

f/'- i f >r 

f'.'V•, f ,H '- , 

Review: De G Watch R is stijlvol, maar de software blijft voor problemen 
zorgen 
Lees verder • 

© 2014 Sanoma Digital The Netherlands B.V. NU - onderdeel van Sanoma Media 
Netherlands Group 

Colofon I Copyright | Disclaimer | 
Privacy en cookiebeleid | Adverteren 

• • • • 

r - t t n 1 / / i _ . i i 7 - _ . n u n l / i n t o m o t / ' ï Q O O Q A 1 /» . V\<=»r_/^ t -o o _ t _ / ~ \ m 7 o t _ . ^ o n _ 1 H ^ m i l ï OT*/-_ _r_/~\1 l o t * h t m l n . 1 



^ 



Rapport 
uber I uber taxi | uber app | ub... 
Periode: 15/11/2014 - 16/11/2014 

Door: John Kusters 
Project: Taxi 

Datum aangemaakt: 17/11/2014 



Inhoudsopgave 

Inhoudsopgave 
Inhoudsopgave 1 

Activiteit & Sentiment 2 

Trending topics 3 

Bronnen 4 

Websites . 5 

Auteurs 6 

Berichten 7 

§5 COOSTO 



Activiteit & Sentiment 2 

Activ i tei t & Sentiment 
Act iv i te i t 

Sent iment 

Opmerkingen over Activiteit & Sentiment 

De eerste grafiek 'Activiteit' geeft aan hoeveel berichten in de gekozen tijdsperiode voldoen aan de zoekopdracht. Per 
dag wordt het aantal berichten geteld en in deze grafiek visueel weergegeven. Hoe hoger de piek, hoe meer 
berichten de zoekopdracht op de betreffende dag heeft opgeleverd. 

De tweede grafiek toont het sentiment van de zoekopdracht. Coosto probeert automatisch vast te stellen welk 
ntiment een auteur wil overbrengen met het bericht. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen positief sentiment, 

_gatief sentiment en neutraal. Als positief markeert Coosto berichten die een positieve emotie uitstralen: 
blijdschap, enthousiasme, vertrouwen, enz. Als negatief, berichten die een negatieve emotie uitstralen: frustratie, 
woede, angst, enz. Alle overige berichten worden als neutraal bestempeld. Coosto geeft ieder bericht een 
sentimentscore (positief, negatief of neutraal) en deze berichten worden per dag tegen elkaar afgezet, waardoor er 
een sentimentscore uitkomt. Wanneer de grafiek boven de nullijn uitkomt is de sentimentscore positief, wanneer de 
grafiek onder de nullijn uitkomt duidt dit op een negatieve sentimentscore. 

In de derde grafiek vindt u een tijdslijn. Uit deze tijdslijn kunt u opmaken of er in het verleden over het 
desbetreffende onderwerp is gesproken. 
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Trending topics 3 

Tending topics 
Trend "Trend volume 

1. omzet 

i 2. 10 miljard dollar 

3. app uber 

4. jaar 

5. miljard euro 

6. basis van anonieme bronnen 

7. samenwerking met spotify 

8. new york times 

9. york times op basis 

10. muziek 

Opmerkingen over Trending topics 

Trending topics zijn woorden of woordcombinaties die in de gekozen tijdsperiode opvallend vaak voorkomen in de 
berichten die voldoen aan de zoekopdracht. Ze zijn bedoeld om een kort, thematisch overzicht te bieden van 
belangwekkende onderwerpen in de geselecteerde periode. 

Omdat Trending Topics geautomatiseerd op statistische gronden worden vastgesteld en niet door een mens 
gecontroleerd worden kunnen er soms vreemde resultaten tussen zitten. 
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Bronnen 

Bronnen 
Type bronnen 

i 1. Twitter 

2. Facebook 

• " . - •• :- ' • • ' ' i Berichte 

38 

n. 

UimwaBaaamWm 
19 

Opmerkingen over Type bronnen 

Coosto deelt websites in bij een bepaald type bron: nieuws, blog, forum, Twitter, Hyves, Linkedln, YouTube en 
Google+. Elk van de categorieën omvat alle websites die tot deze categorie behoren. In de tabel wórdt het aantal 
berichten per type bron weergeven. 
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Websites 

Websites 
Website 

1. www.facebook.com/hpbict 

2. twitter.com/suncomputersnl 

Bereik Berichten 

2 ! I 

3. twitter.com/hpbict 

1 4. twitter.com/Web_Nieuws 

! 5. twitter.com/Over_Webdesign 

! 6. twitter.com/0ver_0ntwerpen 
I-

7. twitter.com/Opdrachtplein 

8. twitter.com/JPRArts 

2 i 

li 
2 I 

j -• 
2 i 
2 i 

9. twitter.com/Gdkp_Website 

10. twitter.com/ComputerdocNL 

Opmerkingen over Bronnen 

Dit zijn de websites waarop de meeste berichten staan die voldoen aan de zoekopdracht. Met Coosto kan worden 
gekeken welke websites relevant zijn, en hoe vaak er met welk sentiment op een website wordt gepost. 

Het bereik is een getal van 0 t/m 10 dat aangeeft hoe belangrijk een website is. Sites met een hoog bereik zijn 
belangrijker dan sites met een laag bereik. Bij de berekening van bereik wordt gekeken hoeveel websites linken naar 
een site, en wat het bereik van deze sites is. 
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Auteurs 

Auteurs 
; Auteur 

f 
Berichten 

! 2. f 

3 f 

| 4. ^ 

f*-t 

hpbict 

suncomputersnl 

JPRArts 

BestelWebsite 

Web Nieuws 

li. 
2 j 
2 : 

4 
2 I 

6. f 

TIï. 
8. f 

9 f 

Gdkp_Website 

Over_Ontw erpen 

ComputerdocNL 

Bannerwinkel 

' 10. ^ Opdrachtplein 

2 j 

'21' 
j 

2 i 

2 i 

\ Retweets & 
j reacties ;. Volgers Invloed / 

1 0 122 0,6 mm 

! ° 27 0,7 m 
0 638 

. 
0,6 

1 

i 
1 ° 

982 0,6 m 
; 0 127 0,6 L"~~ 1 759 I 0,6 m 
I 0 5.770 0,8 mm 
! 0 538 0,7 — 
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Opmerkingen over auteurs 

Dit zijn de auteurs die de meeste berichten hebben geschreven die voldoen aan de zoekopdracht. 

Coosto geeft de auteurs weer in een tabel. De lijst wordt opgemaakt door na te gaan op welke auteurs in de gekozen 
periode verantwoordelijk zijn voor de meeste resultaten. 

Het balkje is een grafische weergave van het aantal resultaten, en geeft tevens aan welk deel positief is (groen), welk 
deel negatief is (rood) en welk deel neutraal is (grijs). 

jor twitteraars berekent Coosto een invloedsscore. Deze wordt bepaald aan de hand van iemands activiteit op 
twitter, en dan in het bijzonder de mate van interactie tussen de auteur en andere auteurs. Deze score begint bij nul 
(geen invloed) en kan oplopen tot in de duizenden (wat hoogst ongebruikelijk is). Als een auteur geen twitteraar is, 
toont Coosto een rood kruisje. 
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Berichten 
Ivo Nan inck 
Hoe slim kan je zijn? Hoe kan ik zo slim worden? Wie helpt en deelt mee in de winst? http://www.nu.nl/intemet/3929961/ ubé r -
draait-omzet-van-10-miljard-dollar.html - Tax i - app [Über draait dit jaar vermoedelijk een omzet van 10 miljard dollar (bijna 
8 miljard euro). 

Bereik: WSim f http://www.facebook.com/ivo.naninck/posts/10152806567118286  

Neutraal 
16/11/2014 23:01 
9 uur geleden 
Reactie 

Neutraal RCvanderLaan 1.163 volgers - 1 invloed 
l f i / l l / 2014 zo s i Checked in automatically with the Über Check-In app ! http://t.co/gNAz2EhcOc (@ moermond in Hoofddorp) 

, ' http://t.co/ahNzA7dgPK 
12 uur geleden 
Reactie Bereik: *3SSS W https://twitter.com/RCvanderLaan/status/534071307588366336 

Neutraal De S l imme Organ isat ie 
16/11/2014 20 35 Het succes van sl imme innovatie en de deeleconomie l i jkt niet te stoppen: f l inke omzet Uber http://bit.ly/lq77sK3 -

, ' taxi - app Uber draait dit jaar vermoedelijk een omzet van 10 miljard dollar (bijna 8 miljard euro). 
12 uur geleden X. 
Reactie Bereik: m m T http://www.facebook.com/375449675897099/posts/617822984993099 

Positief 
16/11/2014 17:20 
15 uur geleden 
Reactie 

Uber p r o m o code Europe 
Heeriijk zo een u b e r ! http://tweakers.net/nieuws/99684/über-gaat-samenwerken-met-spotify-voor-aangepaste-muziek-in-
taxis.html - Uber zou komende maandag een samenwerking met Spotify aankondigen. Daardoor zouden klanten die een 
t a x i via de a p p van het bedrijf in de auto naar hun kunnen afspeellijsten luisteren. Dat meldt The New York Times op basis 
van anonieme bronnen. 

Bereik: i m m T http://www.facebook.com/638727536244550/posts/642528515864452 

Positief t_x04 32 volgers - 2.6 invloed 
16/11/2014 13-49 ^ ©MrsMartine: Je moet alles een x proberen, maar uberpop van @Uber_AMS is niet heel relaxt. 'Taxi -ontheffing hebben 

. . ze niet; dus veel f i le + geen shortcuts 
19 uur geleden 
Reactie Bereik: tmSW W https://twitter.com/t_x04/status/533964973643665408 

Neutraal MediaReply 311 volgers - 0.6 invloed 
16/11/7014 n - 4 5 ' U b e r draait omzet van 10 miljard dollar': T a x i - app Uber draait dit jaar vermoedelijk een omzet van 10 miljard.. 

' http://t.co/U6KYdn7eb2 
19 uur geleden 
Reactie Bereik: Wf f lm W https://twitter.com/MediaReply/status/533964156429275136 

Positief MrsMar t i ne 4.891 volgers - 16.2 invloed 
16/11/2014 13-40 J e m o e t a l l e s e e n x Proberen, maar ube rpop van @Ube"r_AMS is niet heel relaxt. Tax i -ontheffing hebben ze niet; dus veel 

. , f i le + geen shortcuts 
19 uur geleden 
Reactie Bereik: W https://twitter.com/MrsMartine/status/533962694190456832 

Neutraal de r ingh 335 volgers - 2.2 invloed 
16/11/2014 13-39 D e o m z e t van één app # u b e r #digitaletransformatie #Ordina http://t.co/ROZWTPGERk (via @NUnl) 

19 uur geleden Bereik: WSSÊSS # https://twitter.com/deringh/status/533962629455167488 
Reactie 

Over_Webdes ign 10.602 volgers - 0.8 invloed 
' ÜbéK draait omzet van 10 miljard dollar': Tax i app Uber draait dit jaar vermoedelijk een omzet van 10 miljard... 
http://t.co/wkd9YGZZqb 

Bereik: I M V https://twitter.com/Over_Webdesign/status/533959190935384064 

Neutraal 
16/11/2014 13:26 
19 uur geleden 
Reactie 

Neutraal Bannerw inke l 36.465 volgers -1 .3 invloed 
i f i / n / 2 0 1 4 13-26 U b e r draait omzet van 10 miljard dollar': Tax i app 'Ubër draait dit jaar vermoedelijk een omzet van 10 miljard.. 

° , " http://t.co/ZJKtRTIWUa 
19 uur geleden 
Reactie Bereik: ESSS W https://twitter.com/Bannerwinkel/status/533959184228704256 

Neutraal Opdrach tp le in 1.620 volgers - 0.6 invloed 
i f i / n / 2014 13-17 Uber draait omzet van 10 miljard dollar' - Tax i - app Über draait dit jaar vermoedelijk een omzet van 10 miljard do.. 

° , " http://t.co/5Rd0dgyOFM 
19 uur geleden „ _, 
Reactie Bereik: K33SBIW https://twitter.com/Opdrachtplein/status/533957117326393344 

Neutraal Web_Nieuws 127 volgers - 0.6 invloed 
l f i / n / 2 m 4 n -17 Internet: ' Übe r draait omzet van 10 miljard dollar' - Tax i app Über draait dit jaar vermoedelijk een omzet van 10 . 

° ' , " http://t.co/0Zkq573DUL 
19 uur geleden 
Reactie Bereik: W m & W https://twitter.com/Web_Nieuws/status/533957068550832128 

Neutraal JPRArts 638 volgers - 0.6 invloed 
i f i / n / 7 0 1 4 1^-17 Uber l draait omzet van 10 miljard dollar' - T a x i - a p p Über draait dit jaar vermoedelijk een omzet van 10 miljard do.. 
, ° , _" http://t.co/pTD2dWlxF7 
19 uur geleden 
Reactie Bereik: H 8 5 H W https://twitter.com/JPRArts/status/533957047822606336 
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Neutraal hpb ic t 122 volgers - 0.6 invloed 
16/11/7014 11-17 ' U b e r draait omzet van 10 miljard dollar' - Tax i app Uber draait dit jaarvermoedel i jk een omzet van 10 miljard do... 

' http://t.co/mDSh2R3XqM 
19 uur geleden 

Reactie Bereik: HBKB W https://twitter.com/hpbict/status/533957038976811009 

Neutraal JeroenSchreur 301 volgers - 0.7 invloed 
16/11/7014 n - i f i Übêr draait omzet van 10 miljard dollar' - t a x i - app Uber draait dit jaar vermoedelijk een omzet van 10 miljard do... 
i o ; i w u i 4 i j . i D http://t.co/ftkYtzhOeg 
19 uur geleden 

Reactie Bereik: mgKffl W https://twitter.com/JeroenSchreur/status/533956700085428224 

Neutraal hpb ic t 
16/11/2014 13 13 www.hpbict.nl - ' U b e r draait omzet van 10 miljard dollar' - T a x i - a p p ü b ê r draait dit jaar vermoedelijk een omzet van 10 

miljard dollar (bijna 8 miljard euro). http://ow.ly/2QJHrl - Tax i - app Uber draait dit jaar vermoedelijk een omzet van 10 
19 uur geleden miljard dollar (bijna 8 miljard euro). 
Reactie * 

Bereik: * # H T http://www.facebook.com/hpbict/posts/871162916237156  
Neutraal In terven ia Social Media Specia l is ten 
16/11/2014 13 12 App nieuws: Uber draait omzet van 10 miljard dollar' - Tax i app Übêr draait dit jaar vermoedelijk een omzet van 10 

miljard dollar (bijna 8 miljard euro). http://ow.ly/2QJGCd - t a x i - a p p Uber draait dit jaar vermoedelijk een omzet van 10 
19 uur geleden miljard dollar (bijna 8 miljard euro). 
Reactie j> 

Bereik: EBgagSH T http://www.facebook.com/intervenia/posts/729649820446794  
Neutraal suncompu te r sn l 27 volgers - 0.7 invloed 
im/n/7014 1311 #nieuws - ' U b e r draait omzet van 10 miljard dollar' - T a x i - a p p !Übér draait dit jaar vermoedelijk een omzet van 10 ... 

, " http://t.co/Vn6Brll8rO 
19 uur geleden 

Reactie Bereik: 1388583 W https://twitter.com/suncomputersnl/status/533955503211446272 

Neutraal Compo te rdocNL 538 volgers - 0.7 invloed 
16/11/2014 i i n #oieuws - Uber draait omzet vao 10 miljard dollar' - t a x i - a p p Über draait dit jaar vermoedelijk een omzet van 10 ... 

° , " http://t.co/mPZOL9VUZQ 
19 uur geledeo 

Reactie B e r e i k : t m m W https://twitter.com/ComputerdocNL/status/533955500636131328 

Neutraal Roel Brui jn 
16/11/2014 12 47 ' t a x i - app Uber draait dit jaar vermoedelijk een omzet van 10 miljard dollar (bijna 8 miljard euro). 
20 uur geleden Bereik: %WKB f http://www.facebook.com/100006811805838/posts/1543844539185925 
Reactie 
Neutraal Gerard van Kop ten 
16/11/2014 12-45 Tax i app Über draait dit jaar vermoedelijk een omzet van 10 miljard dollar (bijna 8 miljard euro). 
20 uur geleden Bereik: HSHBS f http://www.facebook.com/gerard.vankooten.96/posts/377563119074116 
Reactie 

Neutraal Bes te l Webs i te 982 volgers - 0.6 invloed 
i f i / n / 7 0 1 4 17-44 Uber draait omzet vao 10 mil jard dollar': T a x i - a p p Uber draait dit jaar vermoedelijk een omzet van 10 miljard... 
, ' , http://t.co/sP2xYgN5Fg 
20 uur geleden 

Reactie Bereik: KHRB a r https://twitter.com/Bestel_Website/status/533948614406467584 

Neutraal Gdkp Webs i te 759 volgers - 0.6 invloed 
i f i / n / 7014 17-44 Über draait omzet vao 10 miljard dollar': t a x i - a p p , Uber draait dit jaar vermoedelijk een omzet van 10 miljard... 
: „ ' , _• http://t.co/sbfAL7NIKa 
20 uur geleden 

Reactie Bereik: W&BB&. S r https://twitter.com/Gdkp_Website/status/533948615203368961 

Neutraal Oyer_Ontwerpen 5.770 volgers - 0.8 invloed 
16/11/2014 17-44 Übêr draait omzet vao 10 miljard dollar': t a x i - app Über draait dit jaar vermoedelijk een omzet van 10 miljard... 
: ° , _" http://t.co/MsSpKJSKi3 
20 uur geleden ' 

Reactie Bereik: BSH88 S r https://twitter.com/Over_Ontwerpen/status/533948615262085120 

Neutraal Opdrach tp le in 1.620 volgers - 0.6 invloed 
16/11/2014 i 7 i g Ü b e r draait omzet vao 10 miljard dollar' - Tax i - app Über draait dit jaar vermoedelijk eeo omzet vao 10 miljard do... 

, http://t.co/aAlJPK5GOe 
20 uur geledeo 

Reactie Bereik: HHHB W https://twitter.com/Opdrachtplein/status/533942492757250048 

Neutraal Web Nieuws 127 volgers - 0.6 invloed 
l f i / n / 7014 17-lQ Internet: Uber draait omzet vao 10 miljard dollar' - T a x i - a p p ' Uber draait dit jaar vermoedelijk eeo omzet van 10 ... 

" http://t.CO/70tMuYYAkZ 
20 uur geleden 

Reactie Bereik: BSSCSS S r https://twitter.com/Web_Nieuws/status/533942469181059073 

Neutraal JPRArts 637 volgers - 0.6 invloed 
16/11/7014 i ? i q Über draait omzet van 10 miljard do l la r ' , Tax i app Ü b e r draait dit jaar vermoedelijk een omzet van 10 miljard do... 

' , _• http://t.co/qhicnX7K4w 
20 uur geleden 
Reactie Bereik: m m m W https://twitter.com/JPRArts/status/533942460758884353 
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Neutraal hpb ic t 122 volgers - 0.6 invloed 
l c n l n m . 11.17 ' U b e r draait omzet van 10 miljard dollar' - t a x i - a p p U b e r draait dit jaar vermoedelijk een omzet van 10 miljard do... 
16/11/2014 12.17 http://t.co/xt3J8sBbQs 
20 uur geleden ^ 

R e a c t j e Bereik: K m m S r https://twitter.com/hpbict/status/533941996491399168 

Neutraal hpb ic t 
16/11/2014 12 15 www.hpbict.nl - Über draait omzet van 10 miljard dollar' - T a x i - a p p Uber draait dit jaar vermoedelijk een omzet van 10 

miljard dollar (bijna 8 mil jard euro). http://ow.ly/2QJBIM - Tax i app Uber draait dit jaar vermoedelijk een omzet van 10 
20 uur geleden miljard dollar (bijna 8 miljard euro). 
Reactie x 

Bereik: B K N T http://www.facebook.com/hpbict/posts/871141319572649  
Neutraal Compu te rdocNL 538 volgers - 0.7 invloed 
i K / n r a n i 4 #nieuws - Uber draait omzet van 10 miljard dollar' - t a x i - a p p Uber draait dit jaar vermoedelijk een omzet van 10 ... 

' ' u - A http://t.co/amnbD5MJJ4 
20 uur geleden ^ 

Reactie Bereik: BBbSB S r https://twitter.com/ComputerdocNL/status/533941373528203264 

Neutraal I n te rne t N ieuws 
16/11/2014 12:15 T a x i =PP u b e r d r a a i t d i t i a a r vermoedelijk een omzet van 10 miljard dollar (bijna 8 miljard euro). 
20 uur geleden Bereik: ESHH f http://www.facebook.com/171583716276647/posts/581597691941912 
Reactie 

Neutraal Bes te l Webs i te 982 volgers - 0.6 invloed 

16/11/2014 12:15 ^ b e r W o ™ 10 miljard dollar': Tax i - app Uber draait dit jaar vermoedelijk een omzet van 10 miljard... 

20 uur geleden ^ 

Reactie Bereik: t m m SF https://twitter.com/Bestel_Website/status/533941318729224192 

Neutraal Over Webdes ign 10.602 volgers - 0.8 invloed 

16/11/2014 12:15 * » f M ° ™ " ^ dol lar, Tax i : - app U b e r draait dit jaar vermoedelijk een omzet van 10 miljard... 

20 uur geleden ^ 

Reactie Bereik: t m m Sr https://twitter.com/Over_Webdesign/status/533941317957468160 

Neutraal • Over On twerpen 5.770 volgers - 0.8 invloed 

16/11/2014 12:15 d ^ o m z e t 10 miljard dollar': T a x i ^ Uber draait dit jaar vermoedelijk een omzet van 10 miljard... 

20 uur geleden 

Reactie Bereik: fc&SgS S r https://twitter.com/Over_Ontwerpen/status/533941319719067648 

Neutraal Gdkp Webs i te 759 volgers - 0.6 invloed 

16/11/2014 12:15 ^ b ë ^ t o m z e t v a n " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ™ ™ * ' ° 
20 uur geleden ^ 

Reactie Bereik: tëSSSÜ S r https://twitter.com/Gdkp_Website/status/533941318926364672 

Neutraal Bannerw inke l 36.465 volgers -1 .3 invloed 

16/11/2014 12:15 1 0 ™ Uber draait dit jaar vermoedelijk een omzet van 10 miljard... 

20 uur geleden 

Reactie Bereik: t m m S r https://twitter.com/Bannerwinkel/status/533941308901957632 

Neutraal suncompu te rsn l 27 volgers - 0.7 invloed 
I K / 1 -N?m4 17 14 #nieuws - ' U b e r draait omzet van 10 miljard dollar' - Tax i app Uber draait dit jaar vermoedelijk een omzet van 10 ... 
10/H/ZU14 i / . i * http://t.co/0n4q5shsUG 
20 uur geleden ^ 

Reactie Bereik: m s m S r https://twitter.com/suncomputer-snl/status/533941195123478528 

Neutraal Robin de Haan 
16/11/2014 12 13 ' Über draait omzet van 10 miljard dollar' http://nu.nl/internet/3929961/übêr-draait-omzet-van-10-miljard-dollar.html -

Tax i app Über draait dit jaar vermoedelijk een omzet van 10 miljard dollar (bijna 8 miljard euro). 
20 uur geleden -

Reactie Bereik: T http://www.facebook.com/robin.dehaan.96/posts/793288997379799 

Neutraal Michae l Naafs 
16/11/2014 12 06 Tax i - app Über draait dit jaar vermoedelijk een omzet van 10 miljard dollar (bijna 8 miljard euro). 
20 uur geleden Bereik: iSSS&l f http://www.facebook.com/100004792411235/posts/359221857580892 
Reactie 
Neutraal RemkoWi jnbergen 603 volgers - 0.8 invloed 
16/11/2014 11-56 E n d a t m e t e e n a P P - ' Uber ' draait omzet van 10 miljard dollar' http://t.co/8jNw8EXFCS 
21 uur geleden Bereik: n a ü Sr' https://twitter.com/RemkoWijnbergen/status/533936680882147328 
Reactie 
Neutraal YounglCT 75 volgers - 0.6 invloed 
i fi/n/?m 4 n s4 ' Ü b e r draait omzet van 10 mil jard dollar': T a x i - a p p U b e r draait dit jaarvermoedel i jk een omzet van 10 miljard... 

' ' http://t.co/hdJOSuM3MM 
21 uur geleden ^ 
Reactie Bereik: f i ï S m S r https://twitter.com/YounglCT/status/533936142723203073 # COOSTO 
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Neutraal GadgetTechFreak 6 volgers - 0.6 iovloed 
i f i /n/?ni4 n-94 Uber draait omzet van 10 miljard dollar': [Taxi - app Über draait dit jaar vermoedelijk een omzet van 10 miljard... 

' ' 3 http://t.co/wUES9pX8RB 
21 uur geleden ^ 

Reactie Bereik: Sr https://twitter.com/GadgetTechFreak/status/533936144598048769 

Neutraal RobyandeStar 9.391 volgers - 1.6 invloed 
16/11/7014 n-94 'Über draait omzet van 10 miljard dollar': Taxi-app Uber draait dit jaar vermoedelijk een omzet van 10 miljard... 

' ' 0 http://t.co/NvDEM5uwHS 
21 uur geleden 

Reactie Bereik: EET} Sr https://twitter.com/RobvandeStar/status/533936139283886081 

Neutraal WeSignsEU 8 volgers - 0.6 invloed 
ifi/n/7014 n-97 Über draait omzet van 10 miljard dollar': Taxi- app Übêr" draait dit jaar vermoedelijk een... http://t.co/0IOyoA16KA 

' ' 3 * http://t.co/adzu6hElqf 
21 uur geleden ^ 

Reactie Bereik: IITLÏS Sr https://twitter.com/WeSignsEU/status/533935679013543936 

Neutraal MarnixBolkest 511 volgers - 1.8 invloed 
16/11/2014 11-40 R T @WYNEstrategy: Robot-wijnkelder, met app. voor bestellingen. Bezorging door @uber_AMS; Herbestemming tunnel onder 

Keizersgracht? http://t.co/Jxr36Nc6Hi" 
21 uur geleden 

Reactie Bereik: Sr https://twitter.com/MarnixBolkest/status/533932558678233088 

Neutraal WYNEstrategy 2.432 volgers - 9.4 invloed 
ï K/i ï o m 4 11 I K Robot-wijokelder, met app voor bestellingen. Bezorging door @uber AMS; Herbestemming tunnel onder Keizersgracht? 

' ' http://t.co/Jxr36Nc6Hi" 
21 uur geleden ^ 

Reactie Bereik: I './."; Sr https://twitter.com/WYNEstrategy/status/533931544185163776 

Neutraal Frappstore 
15/11/2014 18-48 N U - n ' Taxidienst Uber laat passagiers muziek afspelen via Spotify' NU.nl Übêr komt veelvuldig in het nieuws doorzijn 

' dienst Uberpop, dat particulieren tegen lage tarieven met elkaar laat meerijden. EnkeleÏUberpop'-chauffeurs in Amsterdam 
2 dagen geleden hebben al ...-
Reactie j ; 

Bereik: I lSaü T http://www.facebook.com/209844845766657/posts/725284677556002  
Negatief Marieke_vdVeer 193 volgers - 3.1 invloed 
19/i i om 4 ï R IO i@Uber._AMS lukt me oiet om op jullie site te achterhalen wat de kosten zouden zijn voor UberPOP van Zeeburg naar 

' ' 3 Schiphol? 
2 dagen geleden ^ 

Reactie Bereik: E2EH Sr https://twitter.com/Marieke_vdVeer/status/533673468970405888 

Positief HanzToet 
15/11/2014 18-30 N e t even Übêr getest in Amsterdam. Werkt goed je kan precies zien wanneer de taxi komt. Als je de volgende code gebruikt 

, ' krijg je 10 euro gratis; zdzku - The Uber app connects you with a driver at the tap of a button 2 dagen geleden -

Reactie Bereik: I '•' " T http://www.facebook.com/koelkast/posts/735555239856393 

Neutraal Ellebel Lasergun 
15/11/2014 17-37 G r a t i s eerste goedkope taxi rit! Download de Uber app en gebruik onderstaande code. - Meld je aan met promocode icw92 

, ' en claim je gratis Übêr rit, tot maximaal € 10. Je hebt nooit een taxi meer nodig. Verkrijgbaar op iPhone, Android, en 
2 dagen geleden windows Phone. 
Reactie X 

Bereik: fcZ2S T http://www.facebook.com/ella.lazorgan/posts/10153337765444829 
Opmerkingen over berichten 

Hier worden de laatste berichten getoond die voldoen aan de zoekopdracht. 
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h ILT 

Van: 
Verzonden: zonHan -IR nnummber 2014 10:01 
Aan: ü 
Onderwerp: FW: Urgent - Uber International / verzoek opschorting last onder dwangsom [BR-

M.FID1078725] 

Bijlagen: 2014 11 13 ILT (reference ILT-201467980 Decision (Beschikking) to Impose....pdf 

Urgentie: Hoog 

Hallo 

Ook deze email nog even aan je doorgezonden zodat het dossier compleet blijft. 

M v n r 

Van: , _ n L. 
Verzonden: vriidag 14 november 2014 11:47 
Aan: l ILT 
Onderwerp: Urgent - Uber International / verzoek opschorting last onder dwangsom [BR-M.FID1078725] 
Urgentie: Hoog 

Geachte heei 

Uber International wendde zich tot mij in relatie tot de last onder dwangsom die zij gisteren ontving. Uber International 
is verrast en teleurgesteld door deze beslissing. Zij is het ermee oneens en zal bezwaar indienen en zich tot de 
Voorzieningenrechter van het CBb wenden. 

Daar doet zich een praktisch probleem voor. De begunstigstermijn loopt - ondanks het verzoek om gelegenheid te 
bieden om binnen een redelijke termijn tot de Voorzieningenrechter te wenden met een verzoek om schorsing van de 
last - na vandaag (!) af. Graag verneem ik daarom uiterlijk voor 13.45 uur of ILT bereid is het besluit op te schorten 
totdat de Voorzieningenrechter uitspraak heeft gedaan. Dit om (alsnog) een adequate rechtsingang te 
bewerkstelligen. Zo niet, dan rest Uber International geen andere keuze dan de Voorzieningenrechter te vragen reeds 
direct tot schorsing over te gaan, in afwachting van de verdere behandeling van haar verzoek. 

Ik probeerde overioens net ook met u (of iemand anders die h\e r n"°r naat) te bellen hierover. Ik heb ook gevraagd 
aan de heer j om het e-mailadres van mevrouw \ contactpersoon op het besluit) te verstrekken, 
maar dat is volgens hem niet mogelijk. 

Ik hoor graag per omgaande van u. Bij voorbaat dank. 

Hoogachtend, 

De Brauw Blackstone Westbroek N.V. 
A 

Advocaat 

T ; 
E j Ti | wvw.debrauw.com 
POÜIDUS /suö4 | 1070 AB Amsterdam | Claude Debussylaan 80 | The Netherlands 

This communication is intended only for use by the addressee. It may contain confidential or privileged information. 
If you receive this communication unintentionally, please inform us immediately. Thank you. 
De Brauw Blackstone Westbroek N.V., Amsterdam, is registered with the trade register in the Netherlands under no. 27171912. 

All services and other work are carried out under an agreement of instruction ("overeenkomst van opdracht") with De Brauw Blackstone Westbroek N.V. 
The agreement is subject to the General Conditions, which have been filed with the registrar of the District Court in Amsterdam and contain a limitation of 
liability. 
A copy of the General Conditions will be forwarded upon request. 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: FW: Urgent - Uber International"/ verzoek opschorting last onder dwangsom [BR-M.FID1078725] 
Datum: zondag 16 november 2014 9:55:51 

Hallo I 

We hebben over deze e-mail van de advocaat van Uber Internationaal BV kort 
telefonisch gesproken. 
Ik ga er vanuit dat je verder met dhr , t en het CBb communiceert in antwoord 
op deze vragen van dhr 

Mvgr 

V a n : . i i 
V e r m n H p n ! \/ri irlan 14 nnvpmhpr 2014 13:58 
Aan 
CC: I 
Onderwerp: RE: Urgem - über International / verzoek opschorting last onder dwangsom [BR-
M.FID1078725] 

Geachte heer 

Ik probeerde net uw collega te bellen, maar kreeg hem niet te pakken. Het CBb is 
voornemens de zitting te houden op vrijdag aanstaande om 10 uur. Twee vragen (op verzoek van 
het CBb): 

(i) Is ILT dan beschikbaar? 
(ii) Is ILT bereid om gezien deze timing wel voor nu op te schorten zodat de CBb het 

verzoek inhoudelijk kan behandelen? 

Met vriendelijke groet, 

De Brauw Blackstone Westbroek N.V. 
JUt 

Advocaat 
T +: 

E i i 

Postbus 75084 | 1070 AB Amsterdam | Claude Debussylaan 80 | The Netherlands 

From. 
Sent: vrijdag 14 november 2014 11:47 
To: s 1' 
Subject: Urgent - Uber International / verzoek opschorting last onder dwangsom [BR-
M.FID1078725] 
Importance: High 

Geachte heer' 

Uber International wendde zich tot mij in relatie tot de last onder dwangsom die zij gisteren 
ontving. Uber International is verrast en teleurgesteld door deze beslissing. Zij is het ermee oneens 
en zal bezwaar indienen en zich tot de Voorzieningenrechter van het CBb wenden. 

Daar doet zich een praktisch probleem voor. De begunstigstermijn loopt - ondanks het verzoek om 
gelegenheid te bieden om binnen een redelijke termijn tot de Voorzieningenrechter te wenden met 
een verzoek om schorsing van de last - na vandaag (!) af. Graag verneem ik daarom uiterlijk voor 



1345 oor of iLTbereid is bet besiuit op te soborten totdat de Vdorzieningenreobter uitspraak beeft 
gedaan. Oit om (aisnog) een adequate rechtsingang te bewerkstelligen. Zo niet, dan rest Ober 
International geen andere keuze dan de Voorzieningenrecbter te vragen reeds direct tot scborsing 
over te gaan,in afwachting van de verdere behandeling vannaar verzoek. 

Ik probeerde overigens net ook metu(of iemand anders die hierover gaat) te bellen hierover. Ik 
heb ook gevraagd aan de heer om het e^mailadres van mevrouw 
(contactpersoon op het besluit) te verstrekken, maar dat is volgens hem niet mogelijk. 

Ik hoor graag peromgaande van u. Bij voorbaat dank. 

Hoogachtend, 

Oe Brauw Blackstone Westbroek N.V. 
^ 

Advocaat 

Postbus 75084 I 1070 AB Amsterdam | Claude Debussylaan 80 | The Netherlands 

This communication is intended only for use by the addressee? It may contain confidential or privileged information. 
If you receive this communication unintentionally, please inform us immediately. Thank you. 
De Brauw Blackstone Westbroek N.V., Amsterdam, is registered with the trade register in the Netherlands under no. 27171912. 

All services and other work are carried out under an agreement of instruction ("overeenkomst van opdracht") with De Brauw 
Blackstone Westbroek N.V. 
The agreement is subject to the General Conditions, which have been filed with the registrar of the District Court in Amsterdam 
and contain a limitation of liability. 
A copy of the General Conditions will be forwarded upon request: 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: RE: vooraankondiging werkgroep Uber 
Datum: maandag 17 november 2014 20:40:39 

Dag , ik principe wel, maar e.e.a. is wel afhankelijk van de ruimte in mijn agenda. Groet, 

nnrcnrnnkelük hpr i rh t 
Van: 
VerZOnHprv m a a n r l s r , 1 "7 . ™ i - i n i A J 4 ; 3 7 

Aan: . , - . 
Onderwerp: RE: vooraankondiging werkgroep Uber 

Ha 

Dat noem ik nog eens doorpakken. Even voor mijn beeld: ben jij ook aanwezig bij de door I 
geschetste 'eerste bijeenkomst'? 

Groet, 

D n r c n r n n l f p l i i l f h p r i r h t 

Van: 
Verzonden: vriidaa 14 november 2014 13:?Q 
Aan: 
(Ceesl-
CC . . , — •, 1~ \-, / . J' 
ILT 

Onderwerp: vooraankondiging werkgroep Uber 

Dag allemaal, 

Ik maak begin volgende week een eerste afspraak 

groet en prettig weekend 



nü'L 

# 

# 



Van: , . , 
Verzonden: zondag 16 november 2014 9:50 
Aan: .el) - ILT 
Onderwerp: i-w: bezwaar uoer International tegen last onder dwangsom ILT d.d. 11 november 2014 

[BR-M.FID1078725] 

Hallo 

Ter informatie en voor het dossier. 

Groet 

Van: C 
Verzonden: zondag 16 november 2014 9:49 
Aan: 'D 
Onderwerp: RE: Bezwaar Uber International tegen last onder dwangsom ILT d.d. 11 november 2014 [BR-
M.FID1078725] 

Geachte mevrouw , 

Ik heb uw e-mail van vrijdag 14 november 2014 doorgezonden aan dhr 
Ik verzoek u alle volgende correspondentie aangaande deze zaak rechtstreeks te willen zenden aan  
het volgende e-mail adres, zodat het door dé juiste personen in behandeling kan worden genomen.  
drw-jz@ILenT.nl 
U bij voorbaat dankzeggend voor uw medewerking in deze. 

Met vriendelijke groet 

Inspectie Leefomgeving en Transport 
Domein Rail en Wegvervoer 
Afdeling Handhaving 

Coördinerend Specialistisch Inspecteur 

Europalaan 40 3526 KS Utrecht 
W h i l e ; 1 qi 1 1900BM Utrecht. 

Van:  
Verzonden: vniHaa 14 november 2014 15:35 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: Bezwaar Uber International tegen last onder dwangsom ILT d.d. 11 november 2014 [BR-
M.FID1078725] 

Geachte heer 

Op verzoek van . it zend ik u hierbij het pro forma bezwaarschrift tegen de last onder dwangsom van 11 
november 2014. Het origineel wordt vandaag per aangetekende post verstuurd. 

Met.vriendelijke groet, 
DR Rrauw Blackstone Westbroek N.V. 

Personal Assistant to 



F 

P,0, Box 75084^070 ABAmsterdam^Ciau 

Amsterdam^Brusseis^ondon^New^rk^5hanghaij5ingapore 

This communication is intended oniy tor use hy the addresseeBit may contain contidentiai or privileged information, 
if you receive this communication unintentionaiiy,piease inform us immediately, Thank you, 
Oe Brauw Blackstone WesthroekN.V,, Amsterdam, is registered with the trade register in the Netherlands under no. 27171912, 

Aii services and other work are carried out under an agreement of instruction ^"overeenkomst van opdracht ^ with OeBrauw BiackstoneWesthroek^.y 
TheagreementissuojecttotheOenerai Conditions, which haveoeentiied^ 
iiahility, 
A copy of the General Conditions will he forwarded upon request. 
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Van: 
Aan: 
Cc: . —^.—....... 
Onderween: FW: Bezwaar Ober International tegenlast onder dwangsom ItTd.d.Hnovember2014^BR-

M.FIOI070725J 
Datum: zondag tO november z o n 9:52:07 
B lagen : 20t4ttt4pro forma bezwaarscbrift.POF^ 

Hallo 

Zoals besproken teletoniscbzend ik j eb ie rb i j be t pro torma bezwaarschrift van Uber 
Internationaal OV. 

Zoals aangegeven in de email zal deze ook nog per post aan ons toegezonden worden. 

Mvgr 

Van: 
V e r z ^ ^ ^ ^ ^ d a o t 4 novemberzon 15:35 
Aan^ 
CO: ^ . . . ^ 
Onderwerp: Bezwaar Uber International tegenlast onder dwangsom ILT d .d . I I november20I4 
^BR^.PI l7 l07^5 j 

Geaobtebeer 

Opverzoek van Arjan Kleinboot zend ikobierbijbet pro torma bezwaarschrift tegen de last onder 
dwangsom van l f novemberzon.Het origineelwordt vandaag per aangetekende post verstoord. 

IVIetvriendelijkegroet 
OeOraowBfackstonevVestbroekN.V. 

Pen 
T ^ 

P.O.Box ?^004jt070 ABAmsterdarO|Ciaude^eou^^nOOjTbe Netherlands 

Amsterdam^Brussels^oodonjNewYorkjShanghaijSingapore 

This communication is intended only for use by the addressee, it may contain confidential or privileged information. 
If you receive this communication unintentionally, please inform us immediately. Thank you. 
Oe Brauw Blackstone Westbroek N.V,Amsterdam.is registeredwith the trade register in the Netherlands under no. 27171912. 

All services and other work are carried out under an agreement of instruction '̂overeenkomst van opdracht^ with Oe Brauw 
Blackstone Westbroek N.V. 
The agreement is subject to the General Conditions.which have been filed with the registrar of the Oistrict Court in Amsterdam 
and containalimitation of liability. 
A copy of the General Conditions will be forwarded upon request. 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: FW: Uber International / last ooder, dwangsom [BR-M.FID1078725] 
Datum: zondag 16 november 2014 9:36:36 -
Bijlagen: 20141114 160713 00022.pdf 

20141114 171200 00023.pdf 

Hallo 

ATTENTIE ! de voorzieningenrechter heeft het besluit geschorst tot aan de zitting van 
a.s. donderdagmiddag ! 
Zie bijlagen. 

Mvgr 

Van: Tiailto:Ai  
V e r z o r r t o n ' "^rerrian i5 november 2014 13:02 
Aan: 
CC: F . . . . 
Onderwerp: Uber International / last onder dwangsom [BR-M.FID1078725] 

Geachte heer t 

Hierbij: 

(i) Het verzoek om voorlopige voorziening zoals gisteren ingediend; en 

(ii) De-voorlopige maatregel van het CBb (tot schorsing) + datum zitting (21 november). 

ILT zal deze ook per post ontvangen. 

Met vriendelijke groet, 

De Brauw Blackstone Westbroek N.V. 
hout 

advocaat 
T +3 

E 3 | www.debrauw.com 

Postbus 75084 | 1070 AB Amsterdam | Claude Debussylaan 80 | The Netherlands 

From: ' 
S e n t - wr i i r l an 1 4 n r e m m h d r 7 0 1 4 1 3 : 5 8 

To: 1 

Cc: . 
Subject: RE: Urgent - Uber International / verzoek opschorting last onder dwangsom [BR-
M.FID1078725] 

Geachte heer ( 

Ik probeerde net uw college d te bellen, maar kreeg hem niet te pakken. Het CBb is 
voornemens de zitting te houden op vrijdag aanstaande om 10 uur. Twee vragen (op verzoek van 
het CBb): ' 

(i) Is ILT dan beschikbaar? 
(ii) Is ILT bereid om gezien deze timing wel voor nu op te schorten zodat de CBb het 

verzoek inhoudelijk kan behandelen? 



Met vriendelijke groet, 

De Brauw Blackstone Westbroek N.V. 
vt 

Advocaat 
T +' 

E ; 

Postbus 75084 | 1070 AB Amsterdam | Claude Debussylaan 80 | The Netherlands 

From: 
S g n t r \iv\iê4^ri 1 4 n n \ / a m h o r 9 0 1 4 1 1 . 4 7 

To: s _ 
Subject: Urgent - Uber International / verzoek opschorting last onder dwangsom [BR-
M.FID1078725] 
Importance: High 

Geachte heer 

Uber International wendde zich tot mij in relatie tot de last onder dwangsom die zij gisteren 
ontving. Uber International is verrast en teleurgesteld door deze beslissing. Zij is het ermee oneens 
en zal bezwaar indienen en zich tot de Voorzieningenrechter van het CBb wenden. 

Daar doet zich een praktisch probleem voor. De begunstigstermijn loopt - ondanks het verzoek om 
gelegenheid te bieden om binnen een redelijke termijn tot de Voorzieningenrechter te wenden met 
een verzoek om schorsing van de last - na vandaag (!) af. Graag verneem ik daarom uiterlijk voor 
13 45 uur of ILT bereid is het besluit op te schorten totdat de Voorzieningenrechter uitspraak heeft 
gedaan. Dit om (alsnog) een adequate rechtsingang te bewerkstelligen. Zo niet, dan rest Uber 
International geen andere keuze dan de Voorzieningenrechter te vragen reeds direct tot schorsing 
over te gaan, in afwachting van de verdere behandeling van haar verzoek. 

Ik probeerde overigens net ook met u (of iemand anders die hierover gaat) te bellen hierover. Ik 
heb ook gevraagd aan de heer - om het e-mailadres van mevrouw 
(contactpersoon op het besluit) te verstrekken, maar dat is volgens hem niet mogelijk. 

Ik hoor graag per omgaande van u. Bij voorbaat dank: 

Hoogachtend, 

De Brauw Blackstone Westbroek N.V. 

Advocaat 
T 

E £ 

Postbus 75084 | 1070 AB Amsterdam | Claude Debussylaan 80 | The Netherlands 

This communication is intended only for use by the addressee. It may contain confidential or privileged information. 
If you receive this communication unintentionally, please inform us immediately. Thank you. 
De Brauw Blackstone Westbroek N.V., Amsterdam, is registered with the trade register in the Netheriands under no. 27171912. 

All services and other work are carried out under an agreement of instruction ("overeenkomst van opdracht") with De Brauw 
Blackstone Westbroek N.V. 
The agreement is subject to the General Conditions, which have been filed with the registrar of the District Court in Amsterdam 
and contain a limitation of liability. 
A copy of the General Conditions will be forwarded upon request. 
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COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN 

Paleis van Justitie, Bruggebouw-West 
Prins Clauslaan 14 
Tel. 070-3813910 
Fax 070-3 813999 
Corr.adrcs; Postbus 20021,2500 EA, Den Haag 

FAXBERICHT 

Aantal pagina's : Verzenddatum : \ L ^ - ^ ~ "^-O 
(Incl. dit voorblad) 

, f ) 

Aan: 

Faxnr.: 0 2 0 5 | | , ? " } ^ 

Betreft: V / ö ^ u l o p t ^ , V o c A ^ U ^ v v ^ 

Verzonden door; 

Origineel wordt wel / niet nagezonden 

Indien u niet alle pagina's heeft ontvangen, bolt u dan 070-3813910 

This fax was 
received bvGFI FAXmaker fax server. For more information, visit: htto://www afi.com 



beslissing 
COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN 

zaaknummer: 14/726 

beslissing van de voorzieningenrechter van 14 november 2014 op het verzoek 
om voorlopige voorziening in dë zaak tussen 

Uber International B.V., te Amsterdam, verzoekster 
(gemachtigde: mr. A.A. Kleinhout), 

en 

Minister van Infrastructuur en Milieu, verweerder 
(gemachtigde: E. van Erk). 

Procesverloop 

Bij besluit van 11 november 2014 (het primaire besluit) heeft verweerder aan 
verzoekster de last opgelegd dat zij zich dient te onthouden van overtreding van 
artikel 76, eerste lid, van de Wet personenvervoer 2000. 

Verzoekster heeft tegen het primaire besluit bezwaar gemaakt. Zij heeft de 
voorzieningenrechter verzocht om een voorlopige voorziening te treffen. 

Overwegingen 

1. Gelet op het navolgende ziét de voorzieningenrechter aanleiding om 
toepassing te geven aan artikel 8:84, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht 
en een voorlopige maatregel te treffen in afwachting van een uitspraak van de 
voorzieningenrechter na behandeling van het verzoek ter zitting. Daartoe wordt als 
volgt overwogen. 

2. Het primaire besluit vermeldt dat verzoekster zich dient te onthouden van 
overtreding van artikel 76, eerste lid, van de Wet personenvervoer 2000 en geldt met 
ingang van de tweede dag waarop dit besluit aan verzoekster is verzonden. Bij elke 
overtreding van deze bepaling na deze datum verbeurt verzoekster een dwangsom 
van € 10.000,- tot een maximum van € 100.000,-. 

Het besluit, zoals in afschrift ontvangen door hei College, vermeldt niet wanneer en 
op welke wijze dit aan verzoekster is verzonden. Afgaande op de mededeling in het 
verzoekschrift dat het besluit op 13 november 2014 door haar is ontvangen en dat de 
begunstigingstermijn na 14 november 2014 afloopt, gaat de voorzieningenrechter er 
vanuit dat het besluit op 13 november 20 i 4 is verzonden en op dezelfde dag door 
verzoekster is ontvangen. Dit betekent dat de begünstigingstermijn op 15 november 
2014, om 00.00 uur is verstreken en verzoekster vanaf dat moment dwangsommen 
kan verbeuren. 

This fax was received by GFI FAXmaker fax server. For .more information, visit: http://www.afi.com 



zaaknummer: 14/72̂  2 

3. Hetprimaire besluit vermeldt dat de stelling van verzoekster datde 
begunstigingstermijn nietjuist is, omdat zij rninimaal in de gelegenheid moet 
worden gesteld om zich tot de voorziemngenrechterte wenden, geen doel trèft^nn 
de termijn lang genoeg is om aan de last gevolg te kunnen geven. 

De voorzieningenrechter begrijpt uit het verzoekschriften telefonische contacten 
van verzoekster met degriffie datverzoekster heeft getracht om verweerderte 
bewegen tot een opschortingvan de werking vanhet besluittot is beslist op het 
verzoek om voorlopige voorziening, maar dat verweerder hierover geen uitsluitsel 
heeft gegeven. 

In het verzoekschrift brengt verzoekster diverse gronden naar voren waarom het 
primaire besluit volgens haar onrechtmatig is. 

l^it het primaire besluit blijkt naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet dat 
de belangen bij onmiddellijke uitvoering van het primaire besluit dermate 
zwaarwegend zijn dat het besluit nietoogescho^ kan worden totdathe 
zifting is behandeld en de voorzienmgenrechter hierop uitspraak heeft gedaan. 

riet verzoek zal ter zitting worden behandeld op21 november 2014. 

4. îelethierop ziet de voorzieningenrechter aanleiding de voorlopige maatregel 
te treffen dat het primaire besluit wordt geschorst tot de voorzieningenrechter, na 
behandeling vanhet verzoek terzifting, uitspraak op hetverzoek heeft gedaan. 

Beslissing 

De voorzieningenrechter treft de voorlopige maatregel dat het primaire besluit wordt 
geschorst tot de voorzieningenrechter, na behandeling van het verzoek ter zitting, 
uitspraak op het verzoek heeft gedaan. 

Deze beslissing is genomen op 14 november 2014 door mr. E. Dijt, in aanwezigheid 
van mr. J.W.E. Pinckaers, griffier. 

E. Dijt 

Afschrift verzonden aan partijen op: 

This fax was received bv GFI FAXmaker fax server. For more information, visit: http://www.qfi; 
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Advocaten 
Notarissen 
Belastingadviseurs 

DE-B RAUW 
BLACKSTONE 

WESTBROEK 

Per aangetekende post 
College van Beroep voor het bedrijfsleven 
Postbus 20021 
2500 EA DEN HAAG 

Claude Debussylaan 80 
Postbus 75084 
1070 AB Amsterdam 

T +31 
F +31 

Vooruit per fax: 070 - 381 39 99 (zonder biilaoen) 

Datum 14 november 2014 

Onze ref. M22031597/6/20565470 

M' 
Advocaat 
E 
T • 
T 
F + 

Betreft: Uber International / last onder dwangsom ILT: verzoek om schorsing 

1.1 Uber International B.V. ("Uber International") die mede woonplaats kiest te 
Claude Debussylaan 80, (1082 MD) Amsterdam, ten kantore van de advocaat 

het recht van substitutie, verzoekt om een voorlopige voorziening als hierna 
bedoeld. 

1.2 Het onderhavige verzoek om voorlopige voorziening heeft betrekking op het 
besluit van de inspecteur ILT/Rail en Wegvervoer van de Inspectie 
Leefomgeving en Transport ("ILT"), genomen - namens de Minister van 
Infrastructuur en Milieu -op 11 november 2014 en ontvangen door Uber 
International op 13 november 2014, kenmerk ILT-2014/67980 (het "Besluit"), 
waarin is besloten tot oplegging van een last onder dwangsom wegens 
vermeende overtreding van artikel 76 lid 1 Wet personenvervoer 2000 ("Wpv 
2000") Een kopie van het Besluit is als Bijlage 1 bij dit verzoekschrift gevoegd. 
De begunstigingstermijn van het Besluit loopt na vandaag af. 

1.3 Uber International heeft bij bezwaarschrift van heden bezwaar gemaakt tegen 
het Besluit. Een kopie van dit bezwaarschrift is als Bijlage 2 bij dit 
verzoekschrift gevoegd. 

De B>auv Blackstone Westbroek N.V. is gevestigd ln Amsterdam en Ingeschreven In het handelsregister onder nr. 27171912. 

Alle diensten en (andere) werkzaamheden worden verricht uit hoofde van een overeenkomst van opdracht met De Brauw Blackstone 
Westbroek N.V. Op de overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, die zijn gedeponeerd ter griffie ven de 
rechtbank In Den Haag en waarin onder meer een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen. Kwaliieltarekentng notarissen 
ING Bank nr. 69.32.13.876. 

VERZOEKSCHRIFT VOORLOPIGE VOORZIENING 

1 Inleiding 

die voor Uber International optreedt als gemachtigde, met 



05 8r^trvV 
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1. ̂  Het verschuldigde griffierecht kan worden verrekend in de rekenlng^courant van 
OeBrauwBla^kstoneWestbroekN.V.,ondervermeldingvandossiernummer 
20565470. 

2 Kerri van de zaak^lLTbiokkeert Innovatieve en legale mobiliteitsoploseing 

2. ̂  Technologiebedrijf Uber biedt wereidwijdtechnologische oplossingen die vraag 
en aanbod op mobiiiteitsgebled bij elkaarbrengen. Uber Is ook actief in 
Nederland. Uber is In het bijzonder bekend van de Uber app. Oe 
technologische oplossingen zijn echter breder.Achter de app Is er een 
platform waarmee-op de meest efficiënte manler^vraag en aanbod bij elkaar 
worden gebracht. Uber biedt nadrukkelijk zelf geen vervoer aan en bemiddelt 
ook niet in vervoer. Uber is een vorm van markplaats waarop de aanbieders 
vantransportdiensten-professionelecbauffeursoflnhetgevalvanuberPOP^ 
consumenten ^ met afnemers in contact worden gebracht. Uber beeft geen 
chauffeurs in dienst. Evenmin beeft zij taxivoertuigen in eigendom. Uber is 
geeri taxionderneming of anderszins aanbieder van vervoer. 

2.2 Uberbeeft als doel vervoerbeter,makkelijker en goedkoper te maken In alle 
markten waar het actief is.Via de Uber app wordt alleen gekoppeld aan 
betrouwbare bestuurders, met autoes die gekeurd en volledig verzekerd zijn. 
Betaling gaat automatisch via gekoppelde creditcard ofPayPal account, en 
ontvangst van een factuurvia e-mail. Oebetalingloopt via een externe 
zogeheten fnrrd^arr^^avmenfprocessor. Hiermee is een kw^ 
makkelijke en goedkope manier om comfortabel vanAnaarBte reizen 
gegarandeerd. 

2.^ Bij dediensten via de Uber app dlent-anders dan in het Besluit Is gedaan (zie 
hlerna)^een ónderscheid te worden gemaakttussen enerzijds de diensten 
waarbij de vraag van consumenten wordt gekoppeld aan cbauffeurs met een 
taxivergunning en anderzijds het meerijden door consumenten: 

^^au^eursme^ver^unnrno:Oe Uber app heeft zich in N e d e ^ 
bewezen met de diensten UberBLACK en UberLUX waarmee reizigers met één 
druk op de knop via hun mobiele telefoon een auto met professionele chauffeur 
kunnen bestellen in Amsterdam, Rotterdam en Oen Haag^ 

^ e r ^ o ^ n : In juli 20t4lanceerde Uber de volgende stap in de 
mobiilteitsrevolutle:uberROP.Een innovatieve oplossing die meerijden 
stimuleert door autobezitters in staat te stellen passagiers te vervoeren tegen 
een vergoeding. UberPOP brengt vraag en aanbod op dit punt bij elkaar en 
draagt daarmee bij aan het verminderen van het aantal auto^s op de straat en 
aan een i^ter en efficiénter gebruik van de beschikbare vervoersmiddelen. 
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Oaarbij is het zo dat altijd wordt gezocht naarvraag en aanbod die o,ua afstand 
het dichtst bij elkaar liggen zodat optimale efficiëntie wordt bereikt. 

2.4 Uit recent onderzoek van de uberPOP pilot in Amsterdam door consuitingbedrijf 
Accenture blijkt dat meer dan 6 0 ^ van de gebruikers van de nieuwe meerijdt 
dienst uberPOP tevredentotzeertevredenisóverdekosten, reistijd, het 
gemak en de veiligheid. Oe gemiddelde autobezetting in Amsterdam steeg 
boven het landelijke gemiddelde. Bijna de heitt van de ondervraagden geett 
aan uberPOP en de eigen auto naast elkaar te gaan gebruiken, wanneer 
uberPOP 24 uurperdag,7dagenperweek beschikbaar zou zijn in hun 
omgeving. 6 ^ geettzelfs aan alleen nog maar uberPOP te gaan gebruikenin 
plaats van de eigen auto. Accenture concludeert dat de positieve 
gebruikerservaringen aangeven dat er plaats is voor uberPOP in de Amsterdam 
markt. 

2.^ Uber is van oordeel dat haar dienstverlening-zowel uberPOP ais de andere 
diensten-past binnen wetten regelgeving. Zij is hierover ook continu in 
gesprek met de beleidsmakers en ILT.UbeBs dienstverlening past ook 
uitstekend bij het doei van de taxiregélgevlng zoals opgenomen in de huidige 
wetgeving, te weten ke^zevrijheidvandeconsument en bescberming van de 
belangen van de reiziger. Uit een recent Kamerdebat blijkt dat de 
staatssecretaris en deTweede Kamer beiden open staan voor innovatie en 
nieuwe ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit, zoals Uber en uberPOP. 
Oe diensten die via de Uber app worden verleend worden ook expliciet 
meegenomen in eengrondige evaluatie van de taxiwetgeving. 

2.^ ILT daarentegen staat niet open voor deze innovatie en nieuwe ontwikkelingen. 
ILT is - tenonrechte-van oordeel dat sprake Is van strijd met de Wpv 2000. 
Preciezer meent ILT dat Uber International kan worden aangemen^t als 
medepleger van (vermeende)oven^redingen van artikel 76 l i d tWpv 2000, te 
weten het verbod om zondereen daartoe verleende vergunning taxlvervoerte 
verrichten. 

2.7 ILTheeft daarom bij besluit, gisteren (t^november) ontvangen door Uber 
International, een last onder dwangsom opgelegd waarin Uber international 
wordt gelast om vanaf morgen (l)zaterdag15november 2014 de venneende 
overtreding van artikel 76 l i d l W p v 2000 te staken.Ooet zij dit niet dan 
verbeurt zij dwangsommen van EUR 10.000 per dag tot een maximum van 
EUR100.000. 
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2.8 In haar zienswijze tegen het voornemen om een last onder dwangsom op te 
leggen (Bijlagen) had Uber International reeds aan ILT verzocht om In elk 
geval de gelegenheid te bieden om zich binnen een redelijke termijn tot de 
Voorzlenlngènrechterte wenden meteen verzoek om schorsing van de last. 
Hieraan Is ILT niet tegemoet gekomen. 

Bij e-mall van heden (Bijlagen) heettondergetel̂ ende namens Uber 
International aan ILT gevraagd óm dan ten minste de last te schorsen totdat de 
Voorzlenlngenrecbter ultspraakheett gedaan op onderhavig verzoek. Ook dit 
weigerde ILT(teletoongesprekdeheer^ teletoon: 

ondanks dat uitdrukkelijk onder de aandacht Is gebracht dat die 
houdlnglmpllcéertdatdelastgaat gelden voordat de Voorzieningenrechter 
zelts maar de gelegenheid neett gehad zich Inhoudelljk over het verzoek te 
bulgen. 

2.^ Uber International ziet zich dan ook genoodzaakt om zich tot de 
Voorzlenlngenrechterte wenden met hetverzoek om het Besluit te schorsen. 
Om te voorkomen dat onden^ssehUbér International dwangsommen zou 
verbeuren verzoekt zij de Voorzlenlngenrechtertevens als voorlopige 
maatregel om (zo nodig teletonlsch) het Beslultteschorsentotdat de 
Voorzieningenrechter uitspraak zal hebben gedaan. 

3 Gronden 

3BI Oe gronden die ten grondslag liggen aan bet verzoek om een voorlopige 
voorziening te tretfenzljn-vooralsnog en In hootdlljnen-de volgende: 

(a) Uber International overtreedt de Wpv2nno niet 
(I) Ubertaclllteert geen taxlvervoer,maar (In het geval van 

uberPOP) brengtvraag en aanbod samen, waardoor 
particuliere autobezitters andere particulieren met zich laten 
meerijdend 

(II) de taxiregelgeving ziet nadrukkelijk niet pp 
technologiebedrijven als Uber die slechts vraag en aanbod 
verbinden, c.o,. technologie beschikbaar maken om dltte 
taclllteren: 

(III) geen medeplegen: van een bewuste en nauwe samenwerking 
om-In de woorden van ILT-"mogelljk" Illegaal taxivervoer te 
verrichten Is geen sprake. 

(b) Besluit legerlcbtetotonjulate(recbta)per^oon 
^een van de activiteiten die In het Beslultworden aangemerkt 
alsovertredlng worden door Uberlntematlonal (B.V.) verricht. 
Oeze entiteit kan dan ook nletworden aangemerkt als 
overtreder. 
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(c) Last ie onvoldoende apecitiek^onvoidoende gemotiveerd 
en onzorgvuldig voorbereid 
(i) Oelastvoldoet niet aan artikel 5:32 Awb, nl.een 

voldoende concrete en nauwkeurig omschrijving van 
de te nemen herstelmaatregelen. 
Een "onthouden van o 
bepaling is te algemeen (enkele herhaling van de wet), 
thans is niet duidelijk wat concreet moet worden 
gedaan ot nagelaten: 

(ii) Onduidelijkisot de last alleen ziet op uberPOP ot ook 
andere diensten die onderdeel uitmaken van de Uber̂  
app(bijv.UberLUXenUber!3lack): 

(lii) Meer In algemene zinlijk ILT de dienstverlening van 
Uber niet goed te begrijpen, ̂ o is er anders dan ILT 
denkt geen apan^euberPOP^app, betrekt ILTin het 
besluit ook documenten die niet zien op uberPOP, 
realiseert ILT zlob niet dat er verschillende 
vennootschappen betrokken zijn bij de dienstverlening, 
sluit de omschrijving van de dienstverlening niet goed 
aan bij de realiteit, e tc 

(d) Handhaving iaonevenredig^ontwikkeilngen wetgeving 
(i) Taxlwetoevlnc Is verouderd: door de razendsnelle 

technologische ontwikkelingen komen innovatieve 
oplossingen in beeld die nog onmogelijk werden 
geachttoen de huidige taxiregulering in de Wpv 2000 
werd opgenomen. Er is geen aanwijzing dat de 
wetgever deze ontwikkelingen heett willen verbieden 
(Integendeel): 

(ii) Wiiziolncenob komst: Oe staatssecretaris heett 
toegezegd zowel UberLUX,UberOLAOK en uberPOP 
mee te nemen In een grondige evaluatie van de 
taxiwetgeving. Hetisnietwenselijk dat hangende dat 
proces zulke Initiatieven ondertussen onmogelijk 
worden gemaakte 

(lii) Er Is oeenaanleidino nu te handhaven: het betrokken 
belang is met name de bescherming van de 
consument (kwaliteit en betrouwbaarheid), ̂ uist dat 
belang van de consument is-en dat toont onderzoek 
aan-blj Uber goed geborgd: 

(iv) I3eperklnoconcurrentleisoeenleoltlembeiano:het 
8eslultvaniLTIijkt(mede)te zijn ingegeven door het 
(vermeende) belang om concurrentie op de taximadd 
te beperken. Oat isgeen legitiem belang, betgaatom 
beschermino van en keuzevrijheid voor de consument. 
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(e) strijd met Unierecbt: vrij verkeer van dienaten/goederen 
Oe last om de dienstverlening 
Uber̂ app om vraag en aanbod te verbinden en (i) het 
taclliteren van meerijden is een inbreuk op het In het Unierecht 
verankerde vrij verkeervan diensten en goederen. 
Een voldoende rechtvaardiging hiervoorbestaatniet. 

3.2 Oezlen het korte tijdsbestek Is thans nog niet mogelijk de gronden volledig uit 
te werken.Uber international behoudtzich het recht voor om haar gronden 
nader aan te vullen, te wijzigen en uit te werken. 

4 ^poedelaend belang 

Uit bet voorgaande blijkt reeds dat Uber international een spoedeisend belang 
hee^ bij het tretten van een voorlopige voorziening. Oe begunstigingstermijn 
loopt na vandaag at. indien niet wordt geschorst zou zij zijn gehouden per 
morgen activiteiten te staken (dnduldelijkis precies welke, co^ven^eurtzij^ 
ten onrechte-aanzlenlijke dwangsommen van EUR tu.Ouo per dag. 

5 Oonciuale 

5.t Uber International verzoekt de Voorzieningenrechter gelet op bet voorgaande: 

D (in elk geval) als voorlopige maatregel het Besluitte schorsen totdat op 
bet onderhavige verzoek uitspraak is gedaans 

^ een datum te bepalen voor de mondelinge bebandeling van baar 
verzoek. Opde door de grittie genoemde datum van 2t november is zij 
beschikbaar en zij kan zich zonodig op Iedere andere datum 
beschikbaar maken (het belang en de spoed zijn groots 

^ en in de(detinltieve) uitspraak op het verzoek: 

Primair: het Besluit te schorsen, en 

subsidiair: de voorzieningen te trettendie de Voorzieningenrechter 
aangewezen acht. 

5.2 ^ve^verzoektUberlnternationaldeVoorzienlngenrechteromiLT,c.^.de 
^BMink^eBr^^e^oordelen tot vergoeding van de kosten die door haar in deze 
^p r ^e^ r ^z^gemaak t . 

Advocaat^e^achtigde 
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Betreft: Bezwaar Uber International tegen last tegen dwangsom ILT d.d. 11 november 
2014 

BEZWAARSCHRIFT 

1. Uber International B.V. ("Uber International") die mede woonplaats kiest te 
Claude Debussylaan 80, (1082 MD) Amsterdam, ten kantore van de advocaat 

:, die voor Uber International optreedt als gemachtigde, met 
het recht van substitutie, maakt bezwaar als hierna bedoeld. 

2. Het onderhavige bezwaar heeft betrekking op het besluit van de inspecteur 
ILT/Rail en Wegvervoer van de Inspectie Leefomgeving en Transport ("ILT"), 
genomen - namens de Minister van Infrastructuur en Milieu - o p 11 november 
2014 en ontvangen door Uber International op 13 november 2014, kenmerk 
ILT-2014/67980 (het "Besluit"), waarin is besloten tot oplegging van een last 
onder dwangsom wegens vermeende overtreding van artikel 76 lid 1 Wet 
personenvervoer 2000 ("Wpv 2000"). Een kopie van het Besluit is als Bijlage 
bij dit bezwaarschrift gevoegd. 

(Eerste) gronden 

3. De (eerste) gronden die ten grondslag liggen aan het bezwaar tegen het Besluit 
zijn de volgende: 
(a) Uber International overtreedt de Wpv 2000 niet 
(b) Besluit is gerichte tot onjuiste (rechts)persoon 
(c) Last is onvoldoende specifiek / onvoldoende gemotiveerd en 

onzorgvuldig voorbereid 

De Brauw Blackstone Westbroek N.V. is gevestigd in Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 27171912. 

Alle diensten en (andere) werkzaamheden worden verricht uit hoofde van een overeenkomst van opdracht met De Brauw Blackstone 
Westbroek N.V. Op de overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, die zijn gedeponeerd ter griffie van de 
rechtbank In Amsterdam en waarin onder meer een beperking van de aansprakelijkheid Is opgenomen. Kwaliteitsrekening notarissen 
ING Bank IBAN NL83INGB0893213878 BIC INGBNL2A. 
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(d) Handhaving is onevenredig / ontwikkelingen wetgeving 
(e) Strijd met Unierecht: vrij verkeer van diensten/goederen 

Deze (eerste) gronden zijn dezelfde als uiteengezet in het verzoekschrift van 
heden dat bij het CBb zal worden ingediend (u ontvangt daarvan een kopie). 

Uber International verzoekt ILT een termijn vast te stellen, waarbinnen Uber 
International de gelegenheid krijgt de gronden van haar bezwaar bij aanvullend 
bezwaarschrift (nader) uiteen te zetten. Zij verzoekt daarbij om een termijn van 
minimaal vier weken, te reken vanaf het einde van de bezwaartermijn (oftewel: 
vier weken na 23 december 2014), dan wel - als dat later is - vier weken na de 
uitspraak van de Voorzieningenrechter van het CBb. 

Advocaat' 
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Inspectie Leefomgevingen Transport 
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Ofts ken row It 
tLT-2014/67S» 
Uw kenmerk 

Datum 11 november 2014 
Betreft Beschikking opleggen van een last onder dwangsom 

Geachte directie, 

Ik heb vastgesteld, dat door Uber International B.V., artikel 76, lid 1, van de Wet 
personenvervoer 2000 (hierna: Wp2000) Is overtreden en daarom leg Ik Uber 
International B.V. ter zake van deze overtreding van de Wp2000 middels deze 
brief een last onder dwangsom op. Deze herstelsanctie heeft als doel herhaling 
van de door Uber International B.V. begane overtredingen te voorkomen. 

Achtereenvolgens ga ik in déze brief in op het wettelijk kader, de geconstateerde 
overtredingen van de Wp2000, de door Uber International B.V. ingediende 
zienswijze en de herstelsanctie. 

Wettelijk kader 
De volgende artikelen zijn van belang: 

Artikel 1 Wp2000 
(...) 
taxivervoer personenvervoer per auto tegen betaling, niet zijnde openbaar 
vervoer; 
(...) 

Artikel 75 Wp2000 
1. Voor de toepassing van dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen 

wordt met het verrichten van taxivervoer gelijkgesteld het aanbieden van 
dat vervoer, tenzij dit aanbieden geschiedt door tussenpersonen die 
bemiddelen ln dat vervoer bij wijze van dienstverlening of in de 
uitoefening van hun beroep of bedrijf. 

2. Voor de toepassing van dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen 
wordt onder «de vervoerder die taxivervoer verricht» verstaan: degene 
die taxivervoer verricht, niet in de hoedanigheid van bestuurder van een 
auto. 
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Artikel 76 Wp2000 ILT 
1. Het Is verboden taxivervoer te verrichten zonder een daartoe verleende Raiienweaverw 
vergunning. 
(....) Datum 

11 november 2014 

Artikel 5:1 Algemene wet bestuursrecht (LTcoTïwgso 
1. In deze wet wordt verstaan onder overtreding: een gedraging die in strijd is 
met het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift. 
2. Onder overtreder wordt verstaan: degene die de overtreding pleegt of 
medepleegt. 
3. Overtredingen kunnen worden begaan door natuurlijke personen en 
rechtspersonen. Artikel 51, tweede en derde lid, van het Wetboek van Strafrecht 
is van overeenkomstige toepassing. 

Achtergrond 
Met de vergunningverlening In het kader van de Wp20DO wordt een in bedrijns* en 
sociaal-economisch opzicht geordende markt voor beroepsmatig vervoer van 
personen met bussen en auto's nagestreefd. In het kader van deze marktordening 
gelden voor de toegang tot het beroep van ondernemer van vervoer met auto's en 
personen allerlei voorschriften. Dit om te bewerkstelligen dat de vakbekwaamheid 
van deze ondernemers op een hoger peil komt, hetgeen tot sanering van de 
vervoermarkt, verbetering van de kwaliteit van de verleende diensten in het 
belang van de passagiers eh van de vervoerders alsmede aan een grotere 
verkeersveiligheid in het algemeen zal kunnen bijdragen. 

Overtreding 
Uit de processen-verbaal met nummers 494/111014/1600/2020/8037/WPE, 
494/111014/1652/2020/8037/WPE, 494/111014/1757/2020/8O37/WPE, 
494/111014/1919/2020/8037/WPE van donderdag 6 november 2014 blijkt, dat op 
zaterdag 11 oktober 2014 te Amsterdam tussen 16:00 en 19:19 uur Hn 0 r de heer 

). deneer' .. de 
neer I l ) en de heer r 

i ) , met een auto als bedoeld in artikel 1 van de Wpzuuu, personen regen 
betaling zijn vervoerd. De door de genoemde personen bestuurde auto's waren 
voorzien van het kenteken 

Gebleken is dat de genoemde personen niet In het bezit zijn van een daarvoor 
krachtens de VVp2Ö00 vereiste vergunning. Aangezien de hierboven geschetste 
artikelen 75, lid 1 en 76, lid 1, van de Wp200O bepalen, dat het verboden Is 
taxivervoer te verrichten zonder een daartoe verleende vergunning en dat het 
verrichten van taxivervoer gelijk wordt gesteld met het aanbieden van vervoer, Is 
door de genoemde personen In strijd gehandeld met het In artikel 76, lid l , 
opgenomen verbod. Voor deze overtreding is hen bij beschikking van 11 
november 2014 een last onder dwangsom opgelegd. 

Zoals uit het geschetste artikel 5:1 Awb blijkt, wordt onder overtreder verstaan 
degene die de overtreding pleegt of medepleegt en kunnen overtredingen worden 
begaan door-natuurlijke personen en rechtspersonen. Medeplegen wil zeggen dat 
twéé of meer (rechtspersonen gezamenlijk een overtreding begaan. 

Op grond van door mij verricht onderzoek naar de inhoud van onder andere uw 
website www.uber.com. uw app UberPOP, de door u op 30 juli 2014 aan mij 
toegezonden Position Paper en Infographlc, maar ook uit hetgeen door de eerder 
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genoemde personen tijdens het verhoor Is verklaard, staat voor mij vast dat Uber 
Internatlortal B.V. medepleger Is van de door deze personen begane overtreding 
van arl̂ kel 76, lid l,van de Wp2000. Onder de naam UberPOP verzoekt Uber 
International B.V. particuliere vervoerders zich bij heer een te melden om 
taxivervoer te gaan verrichten en maalde zij het voor de particuliere vervoerder 
mogelijk illegaal taxivervoer te verrichten door dit vervoer via haar app voor de 
gebruiker toegankelijk te maken. UberPOP richt zich daarbij bewust op illegaal 
taxivervoer, alleen particuliere vervoerders komen namelijk voor UberPOP In 
aanmerking, t^ze particuliere bestuurders worden door UberPOP gesele 
moeten aan bepaalde door UberPOP geselde eisen voldoen. 

UberPOP verstrekt de particuliere vervoerders een Iphone om de app van UberPOP 
te gebruiken, met deze app wordendentten besteld en geregistreerd, t̂ vendien 
vindt betaling voor hetlliegaie taxivervoer plaats via de app van UberPOP.̂ et 
vers^uidlgde bedrag wordt van de creditcard van de gehrulkerafgeschr^ 
UberPOP houdt daarvan 20^ in.Oe rest gaat naar de particuliere vervoerder en 
UberPOP zorgt voor deze uitbetaling. Oaarmee Is sprake van een duidelijke, 
bewuste en nauwe samenwerking tussen 
waarbij ieder zijn eigen rol heeĥ . UberPOP heeft als Inlbatiefnemer en organ̂ ^ 
een substantiële rol naast degene die hetvervoerzelfverricht. 

I ^ ^ l e r ^ ^ ^ e ^ m ^ n vr̂ rn^em 
d^ahg^m 
Uit het oogpunt van zorgvuldigheid heb Ik Uber International B.V. per br^ 
september 2014 mijn voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom 
aangekondigd. Oaarbrjiieblkulndegeiegenr^id gesteld r^mijb^^ 
weken uw zienswijze kenbaar te maken.Van deze gelegenheid heeftugebrulk 
gemaakt door mij mlddeisuw brief vanl0oktober2014 uw zienswijze toe te 
zenden. 

Uw zienswijze heeft mijniet doen besluiten afte zien van het opleggen van de last 
onder dwarigsom. Oat de taxiwetgeving In casu wel op Uber IriternatlonalB.V.^ 
toepassing Is en Uber International B.V. wel degelijk als medepleger van 
overtreding van arbkei 76, lid l,Wp2t^0 Is aan te merken, is hierl̂ ven door mij 
reeds uitvoerig toegelicht, hieronder wordt nog Ingegaan op uw stelling ten 
aanzien van de begunstigingstermijn. 

I^a^^nde^d^ar^a^m 
Op grond van artikel 93 van de Wet personenvervoer ben ik bevoegd tot het 
opleggen van een last onder bestuursdwang ter handhaving van de bij of 
krachtensdezewetgesteideverpilchtingenenvanverordeningl371/2007/EG.Op 
grond van artikel 5:32 van deAlgemene wet bestuursrechtben Ik tev 
om in plaats daarvan een last onder dwangsom op te leggen, üet opleggen van 
een last onder dwar^oma^ ik ter zake van de beschreven overtreding van de 
Wp2000 demeest aangewezen hers^lsanc^é.^ 
dient te worden voorkomen In het belang van de met taxi's te vervoeren 
passaglers, ln het beiers van de vérvoerders, die wel In riet bezit zijn van een 
taxivergunning, In het belang van de door middel van dé vergunningverlening ̂  
nagestreefde ordening van de vervoermarkt en ln het belang van de 
verkeersveiligheid In hetalgemeen. 

ILT 

Rail en Wegvervoer 

Datum 
I t november 2014 
Oni kenmerk 
IU-2014/67980 

De last houdt In dat Uber International B.V. zich dient te onthouden van 
overtreding van artikel 76, lid 1, van de Wp2000 en geldt mét ingang van de 
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tweede dag na de dag waarop deze definitieve beschikking aan Uber International ^ 
B.V. Is verzonden. 8ljelke ovartredlng van artikel 76, lid l , van de Wp200^ ^ e n w ^ ^ ^ 
deze datum verbeurt Uber International B.V.een dwangsom van ^10.000,* tot 
eenmaxImumvan^.OnO,- . 

Uw stelling dat de begunstigingstermijn niet juist ls,omdatumlnlmaal Inde ^ o ^ ^ a a 
gelegenheid moet worden gesteld o m u t o t de voorzieningenrechter te kunnen 
wenden treft geen deel. Een begunstigingstermijn moet, gelet on de 
omstandigheden van het geval, redelijk zijn en daarvan Is sprake als de termijn 
lang genoeg Is om aan de last gevolg te kunnen geven. Oat Is hier het geval en 
derhalve Is e^^aen sprake van een onjuiste begunstigingstermijn. 

Oe hoogte van het dwangsombedrag Is afgestemd op het financiële voordeel dat 
een Illegale taxivervoerder kan verwachten bij het niet naleven van arbkel76^lld 
1, van de Wp^O.Oitflnancië^e voordeel b ^ 
1) de kosten die de overtreder zich bespaart doordat ertaxivervoerwordtverrlcht 
zonder een daartoe verleende vergunning en 2) de omzet die de overtreder met 
het iiiegaletaxivervoer behaalt. 

riet bovenstaande betekent dus dat de op 11 oktober 2014 begane overtredingen 
van de Wp2000, waarvan Uber international zoals gezegd medepleger Is, 
vo^r Uber mb^rr^atioriai B.V. op dit moment nog geen financiële g 
maar iedere vervolgovertredingwei.Welllcht ten overvloede n ^ r k i ^ 
op, dat het r^leggen van een last onder dwangsom los staat van het (eventueel) 
door het openbaar ministerie met betrekking tot deze overtreding In te 
strafrechtelijke traject. 

Oe last onder dwangsom heeft een looptijd van twee jaar. 

Be^^armogel l j l theld 
Indienuhetnleteens bent met deze beslissing kuntuhiertegen, op grond van 
het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de datum 
waarop deze beslissing Is verzonden schriftelijk bezwaaraantekenen. 

Î et bezwaarschrlh^moetworden ondertekend en moetten minste beva^ 

^ de naamenhetadresvan dé Indieners 
D de dagtekening^ 
^ een omschrijvingvan het beslultwaartegen het bezwaar Is gerichte en 
^ de gronden van het bezwaar. 

Het bezwaarschrift kunt u richten aan: 

Inspectie Leefomgeving en Transport 
DRW-Juridische Zaken 
Postbus 1511 
3500 BM UTRECHT 

Pagina 4 van S 



Het maken van bezwaar heeft geen schorsende werking. Bij onverwijlde spoed 
kunnen belanghebbenden die bezwaar hebben Ingediend, binnen de hiervoor 
vermelde termijn, een voorlopige voorziening vragen bij het College van Beroep 
voor het bedrijfsleven te Den Haag. Voor het verzoek tot het treffen van een 
voorlopige voorziening Is grifflegeld verschuldigd. 

Hoogachtend, 

ILT 
Rail en Wegvervoer 

11 navembei 201* 
Oni kenmerk 
IIT-2014/67980 

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU 
namens deze, 
DE INSPECTEUR ILT/RAIL EN WEGVERVOER 

E. van Erk 
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Van: 
Aan: . 
Onderwerp: rw: Uber, verzoek om uitstel besluit ivm instellen voorlopige voorziening 
Datum: vrijdag 14 november 2014 13:54:28 
Prioriteit: Hoog 

Hoi, 

In navolging van het onderstaande: 

De heer iprak zojuist eehvoicemail-bericht in, waarin hij aangaf, dat hij contact heeft 
gehad met het College van Beroep voor het bedrijfsleven en dat het College van plan is de zaak 
al voor komende vrijdag op de rol te zetten. Hij stelt dat het College hem heeft gevraagd aan 
ons de vraag te stellen of dit ons alsnog aanleiding geeft het besluit tot die tijd op te schorten. 

Ik zou zeggen nee, maar aangezien ik dat besluit natuurlijk niet alleen kan nemen, hierbij het 
verzoek jullie visie op dit verzoek te geven. Graag vandaag nog een reactie zodat ik de heer 

"lierover kan informeren. 

Groet 

Van: ( 
Verzonden: vriidaq 14 november 2014 13:34 
Aan-
CC . . . . - -
Onderwerp: Uber, verzoek om uitstel besluit ivm instellen voorlopige voorziening 

Allen, 

.Vandaag kwam via het MIC een telefoontje binnen van de heer 1: bleek de 
(inmiddels blijkbaar ingeschakelde) advocaat van Uber te zijn. Het verzoek was of wij het LOD-
besluit willen opschorten totdat er een uitspraak is gedaan in de door Uber nog in te stellen 
voorlopige voorziening. 
Na afstemming met -;b ik de heer Kleinhout teruggebeld en aangegeven, dat wij de 
kwestie dusdanig onwenselijk en ernstig vinden, dat wij het besluit niet zullen opschorten. 

De heer I spartelde nog een beetje tegen, omdat hij vindt dat zijn cliënt nu geen 
'rechtsbescherming' heeft omdat het niet mogelijk was om binnen twee dagen een voorlopige 
voorziening aan te vragen. Ik heb hem daarop aangegeven, dat: 

Dit logischerwijze het gevolg is van een LOD-besluit met een begunstigingstermijn van 
een dag en dat dit dagelijkse praktijk is bij LOD-besluiten; 
Zijn cliënt wel degelijk 'rechtsbescherming' heeft aangezien er bezwaar gemaakt kan 
worden tegen het LOD-besluit en hij tevens gedurende de bezwaarprocedure een 
voorlopige voorziening kan vragen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven; 

Tot zover, we zullen binnenkort dus wel een bericht van het College van Beroep voor het 
bedrijfsleven ontvangen over het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening. Ik zal 
daarin dan overigens geen rol hebben, omdat er zoals bekend door het DT voor gekozen is een 
scheiding tussen bezwaar en beroep aan te brengen. De voorlopige voorziening zal dus worden 



behandeld door een medewerker van TJZ. 

Goed weekend alvast. 

Groet 



Alé 



Van: 
Verzonden: brilden ^ ^ ^ ^ B ^ ^ ^ r ^ n ^ ^ ^ ^ 
Aan: 
Onderwerp: l^^:Llber, verzoek om uitstel besluit ivm instellen voorlopige voorziening 

Hai 

Giood^jobi 

Voor ĵou ook een goed weekend en bedankt voor deze terugkoppeling. Houd on^ vooral op de hoogten 

Groet^je^ 

Van: i 
Verbonden: vrijdao^^november ^014 13:34 
Aan: 
CC:^ 

Onderwerp: Uber^verzoek om ult^tei besluit Ivm instellen voonopige voorziening 

^llen, 
Vandaag kwam via het IVIIC een telefoontje binnen van de heer ^ , ^ i t bleek de (inmiddels blijkbaar 
ingeschakeldejadvocaat van Uber te zijn.Het verzoek was of wij het tOO-besluit willen opschorten totdat er een 
uitspraak is gedaan in de door Uber nog in te stellen voorlopige voorziening. 
Î la afstemming met eb ik de beer ^ But teruggebeld en aangegeven, dat wij de kwestie dusdanig 
onwenselijk en ernstig vinden, dat wij bet besluit niet zullen opschorten. 

Oeheer t spartelde nog een beetje tegen, omdat hij vindt dat zijn cliënt nu geen'rechtsbescherming'heeft 
omdat bet niet mogeiijk was om binnen twee dagen een voorlopige voorziening aan te vragen. Ik bebbem daarop 
aangegeven, dat: 

Oit logischerwijze het gevolg is van een tOO^besluit met een begunstigingstermijn van een dag en dat dit 
dagelijkse praktijk is bij tOO-besluiten; 
Zijn cliënt weldegelijk'rechtsbescherming'heeft aangezien er bezwaargemaakt kan worden tegen het tOO 
besluit en hij tevens gedurende de bezwaarprocedure een voorlopige voorziening kan vragen bij het college 
van beroep voor het bedrijfsleven; 

Tot zover,we zuilen binnenkort dus wei een bericht van het College van Beroep voor het bedrijfsleven ontvangen 
over het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening. Ikzal daarin dan overigens geen rol hebben, omdat 
er zoals bekend door het OTvoor gekozen is een scheidingtussen bezwaar en beroep aan te brengen.Oe voorlopige 
voorziening zal dus worden behandeld door een medewerker van T^Z. 

Goed weekend alvast. 

Groet 

t 
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Rapport 
uber uber taxi |. uber app I ub. 
Periode: 12/11/2014 - 13/11/2014 

Door: John Kusters 
Project: Taxi 

Datum aangemaakt: 14/11/2014 

# 

# 
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Inhoudsopgave 1 

Activiteit & Sentiment 2 

Trending topics 3 
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# 

COOSTO 



Activiteit & Sentiment 2 

Activ i tei t & Sentiment 
A c t i v i t e i t 

IHKÜ^L^^. 
B ^ ^ ^ É ^ . ^ ^ ^ ^ ^ 
^LHL^HI^L^BB^L^HHHH 

-
13 nov 

S e n t i m e n t 

2 

1 

._ •.;../->_.w;jun.'14 — _jul . ; i4_ - ' -'.aug.:i4 , s e p . . ' . 1 4 , . -okCIA—, , r , .nov :14, 

uber | uber taxi | u... 

van November 12, 2014 
tot en met November 13, 2014 

Opmerkingen over Activiteit & Sentiment 

De eerste grafiek 'Activiteit' geeft aan hoeveel berichten in de gekozen tijdsperiode voldoen aan de zoekopdracht. Per 
dag wordt het aantal berichten geteld en in deze grafiek visueel weergegeven. Hoe hoger de piek, hoe meer 
berichten de zoekopdracht op de betreffende dag heeft opgeleverd. 

De twééde grafiek toont het sentiment van de zoekopdracht. Coosto probeert automatisch vast te stellen welk 

Kntiment een auteur wil overbrengen met het bericht. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen positief sentiment, 
gatief sentiment en neutraal. Als positief markeert Coosto berichten die een positieve emotie uitstralen: 

blijdschap, enthousiasme, vertrouwen, enz. Als negatief, berichten die een negatieve emotie uitstralen: frustratie, 
woede, angst, enz. Alle overige berichten worden als neutraal bestempeld. Coosto geeft ieder bericht een 
sentimentscore (positief, negatief of neutraal) en deze berichten worden per dag tegen elkaar afgezet, waardoor er 
een sentimentscore uitkomt. Wanneer de grafiek boven de nullijn uitkomt is de sentimentscore positief, wanneer de 
grafiek onder de nullijn uitkomt duidt dit op een negatieve sentimentscore. 

In de derde grafiek vindt u een tijdslijn. Uit deze tijdslijn kunt u opmaken of er in het verleden over het 
desbetreffende onderwerp is gesproken. 

# COOSTO 



Trending topics 3 

Tren di ng top ics 
Trend Trend volume 

I 1. tak van sport 

2. kapper 

3. app shortcut 

Opmerkingen over Trending topics 

Trending topics zijn woorden of woordcombinaties die in de gekozen tijdsperiode opvallend vaak voorkomen in de 
berichten die voldoen aan de zoekopdracht. Ze zijn bedoeld om een kort, thematisch overzicht te bieden van 
belangwekkende onderwerpen in de geselecteerde periode. 

Omdat Trending Topics geautomatiseerd op statistische gronden worden vastgesteld en niet door een mens 
gecontroleerd worden kunnen er soms vreemde resultaten tussen zitten. 

• 

% 
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Bronnen 4 

Bronnen 
Type bronnen . ^ - v ï t f . - s . J ; •:. .;•'•>• - '•' \ Berichten 

i 

1. Twitter 9 

Opmerkingen over Type bronnen 

Coosto deelt websites in bij een bepaald type bron: nieuws, blog, forum. Twitter, Hyves, Linkedln, YouTube en 
Google+. Elk van de categorieën omvat alle websites die tot deze categorie behoren. In de tabel wordt het aantal 
berichten per type bron weergeven. 

# 

# 

# COOSTO 



Websites 5 

Websites 
Website : ' : 

; 1. twitter.com/duivestein 

I 2. twitter.com/dd51001 

Bereik 

twitter.com/RCvanderLaan 

4. twitter.com/NzSeanryan 

5. twitter.com/MoniqueAdriaanl 

6. twitter.com/LenetteSchuijt 

I 7. twitter.com/GoyvaertsWesley 

j 8. twitter.com/CurrentlyNL 

Berichten 

r. 
1 i I 

1 . ' 

1 ; I 

1 j I 

l i l 
' l i l 

. 9. twitter.com/Buchers 

Opmerkingen over Bronnen 

• 
't zijn de websites waarop de meeste berichten staan die voldoen aan de zoekopdracht. Met Coosto kan worden 
keken welke websites relevant zijn, en hoe vaak er met welk sentiment op een website wordt gepost. 

Het bereik is een getal van O t/m 10 dat aangeeft hoe belangrijk een website is. Sites met een hoog bereik zijn 
belangrijker dan sites met een laag bereik. Bij de berekening van bereik wordt gekeken hoeveel websites linken naar 
een site, en wat het bereik van deze sites is. 

# 

# COOSTO 



Auteurs 6 

Auteurs 
Auteur 

\J 
2 + 
3. * 

dd51001 

NzSeanryan 

MoniqueAdriaanl 

Buchers 

duivestein 

GoyvaertsWesley 

LenetteSchuijt 

; Berichten 

1 

li 
i 

1 • 

1 | 

1 I 

1 | 

< Retweets & w . . . . 
' reacties - ' Volgers i Invloed 

RCvanderLaan 

Currently NL 

1 i 

°1 
o| 
_J. 

o I 

98 i 
; .J_ 

1.111 j 

382 I 
O i 5.824 

226 

3.039 

1.163 j 

5.086 i 

2,0 ; I 

21,3 ! • 

' 2.3 ! , 

1,2 ; I 

0,6 

1,7 

0,9 

0,8 

I 

ê 
Opmerkingen over auteurs 

Dit zijn de auteurs die de meeste berichten hebben geschreven die voldoen aan de zoekopdracht. 

Coosto geeft de auteurs weer in een tabel. De lijst wordt opgemaakt door na te gaan op welke auteurs in de gekozen 
periode verantwoordelijk zijn voor de meeste resultaten. 

Het balkje is een grafische weergave van het aantal resultaten, en geeft tevens aan welk deel positief is (groen), welk 
deel negatief is (rood) en welk deel neutraal is (grijs). 

Voor twitteraars berekent Coosto een invloedsscore. Deze wordt bepaald aan de hand van iemands activiteit op «itter, en dan in het bijzonder de mate van interactie tussen de auteur en andere auteurs. Deze score begint bij nul 
een invloed) en kan oplopen tot in de duizenden (wat hoogst ongebruikelijk is). Als een auteur geen twitteraar is, 

toont Coosto een rood kruisje. 
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Berichten 7 

Berichten 
Neutraal CurrentlyNL 5.086 volgers - 0.8 invloed 
T imnma . m m Als je afvraagt waarom onze app zo awesome is, het is gebouwd door @moopme (oa NRC, Uber) Reviews hier 
„ ' , , http://t.co/n9oS3Z96lo 

19 uur geleden ^ 

R e a c t j e Bereik: m f f l t W https://twitter.com/CurrentlyNL/status/532822689774575617 

Neutraal RCvanderLaan 1.163 volgers - 0.9 invloed 
n m n m A nn-nn Checked in automatically with the Uber Check-In app ! http://t.co/gNAz2DqpqO (@ moermond in Hoofddorp) 

' ' http://t.co/DxTf2NpiWc 
21 uur geleden ^ 

Reactie Bereik: mmm W https://twitter.com/RCvanderLaan/status/532790104847577088 

Neutraal LenetteSchuijt 3.039 volgers - 1.7 invloed 
12/11/2014 23-57 R T @EricVischToewan: Taxiwereld komt met eigen app #eCab - oftewel oude orde past zich aan aan nieuwe orde #Uber -

#kantelen #echtetransitie #dtv Ojanrotmans 
1 dag geleden ^ 

Reactie Bereik: « 9 8 ! W https://twitter.com/LenetteSchuijt/status/532668522493931520 

Neutraal duivestein 5.824 volgers - 1.2 invloed 
12/11/2014 21 45 RT @Buchers: Met de app Shortcut komt de kapper naar jou toe http://t.co/sBHm3kE69H Iedere tak van sport z'n eigen Über ? 
1 dag geleden Bereik: mmm ! # https://twittér.com/duivestein/status/532635305506254848 
Reactie 

• 

Neutraal Buchers 382 volgers - 2.3 invloed 
12/11/2014 21-42 M e t d e , a p p Shortcut komt de kapper naar jou toe http://t.co/sBHm3kE69H Iedere tak van sport z'n eigen Uber ? 
1 dag geleden Bereik: Efflï&B V https://twitter.com/Buchers/status/532634671897931776 
Reactie 

Neutraal NzSeanryan 98 volgers - 0.4 invloed 
12/11/2014 21:26 absolutely love @Uber makes traveling with work so easy #faster #noreceipts #uberpop 
1 dag geleden Bereik: K M ¥ https://twitter.com/NzSeanryan/status/532630477840977921 
Reactie 

Positief ddSlOOl 9 volgers - 2 invloed 
12/11/2014 ig 36 @R° a F L H _ @KOOLEIN Uber is een app waar mensen met hun eigen auto's mensen vervoeren, In Principe gewoon een taxi 

maar dan goedkoop :) 
1 dag geleden 

Reactie Bereik: KBSBB W https://twitter.com/dd51001/status/532602763180802048 

Neutraal GoyvaertsWesley 226 volgers - 0.6 invloed 
17/n n m a. i fi-"^ Checked in automatically with the Uber Checkin app ! http://t.co/SCX5Nzlt7b (@ Crossfit Antwerpen in Antwerpen) 

loos http://t.co/XJupeVeWII 
2 dagen geleden ^ 

Reactie Bereik: SSBBS W https://twitter.com/GoyvaertsWesley/status/532562297970253826 

Neutraal MoniqueAdriaanl 1.111 volgers - 21.3 invloed 
T>mnmd n - i n R T @henning_steier: Allianz gegen Uber und Lyft: Taxibetreiber gründen Internationales App -Netzwerk: 

' ' http://t.co/RCTVzFDRm4 
2 dagen geleden ^ 
Reactie Bereik: im&S Sr https://twitter.com/MoniqueAdriaanl/status/532490609475723264 

Opmerkingen over berichten 

Hier worden de laatste berichten getoond die voldoen aan de zoekopdracht. 
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Van: 
Aan: 

^ 
^ Onderwerp: Uber, verzoekorn uitrei besiuitivm instegen voorlopige voorziening 

Datum: vrijdag 14 november2014 13:34:02 

^ Allen, 

Vandaag kwam via het MIC een telefoontje binnen vande heer , dit bleek de 
^ (inmiddels blijkbaar ingeschakelde) advocaat van Uberte zijn. Het verzoek was of wij het tOO-

besluit willen opschorten totdat er een uitspraak is gedaan in de door Uber nog in te stellen 
voorlopigevoorziening. 

^ l̂ la afstemming met .lebikdeheer teruggebeld en aangegeven, dat wij de 
^ kwestie dusdanig onwenselijk en ernstig vinden, dat wij het besluit niet zullen opschorten. 

Oeheer ^ut spartelde nog een beetje tégen, omdat hij vindt dat zijn cliënt nu geen 
^ 'rechtsbescherming'heeft omdathet niet mogelijkwas om binnen twee dagen een voorlopige 

voorziening aan te vragen. Ik heb hem daarop aangegeven, dat: 

I - Oit logischerwijze het gevolg is van een tOO besluit met een begunstigingstermijn van 
een dagendat dit dagelijkse praktijk is bij tOO-besluiten; 
Zijn cliënt wel degelijk'rechtsbescherming'heeft aangezien er bezwaar gemaakt kan 

^ worden tegen het LOO besluit en hij tevens gedurende de bezwaarprocedure een 
^ voorlopige voorziening kan vragen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven; 

^ Tot zover,we zullen binnenkort dus wel een berichtvan het College van Beroep voor het 
bedrijfsleven ontvangen over het verzoektot het treffen van een voorlopige voorziening. Ik zal 
daarin dan overigens geen rol hebben, omdat er zoals bekend door het OT voor gekozen is een 
scheiding tussen bezwaar en beroep aan te brengen. Oe voorlopige voorziening zal dus worden 

i behandelddooreenmedewerkervanT^Z. 

Goed weekend alvast. 

Groet 



ASS 



Van: ._. 
Verzonden: woensdag 12 november 2014 12:17 
Aan: ' "J 
Onderwerp: ne: Uoer en derden 

Tuurlijkü 

Verstuurd vanaf iPhonevan . __. 

Op 12 nov. 2014 om 11:30 heeft "" l)-ILT"<fv 2t volgende 
geschreven: 

Oh? Daar ben ik dan wel erg nieuwsgierig naar, want uiteraard heb ik hier wel een 
juridische mening over! Wellicht is het dan ook handig voordat je met die voorzet komt 
d a t j e nog even contact met mij zoekt. 

• 

• 

Groet 

Van: 
Verzonden: woensdag 12 november 2014 10:59 
Aan: * ~_ ILT; M . . . . . . . u ... v . , n_i 
cc ' \ ' ..... • 
Onderwerp: RE: Uber en derden 

Ik kom donderdag in de loop van de dag met voorzet/reactie namens vakgroep !! 
Mvg 

Van: T 
Verzonden: dinsdag 4 novem^r ?ma im nq 
Aan: ^. 
CC:B , . 

r 
Onderwerp: RE: Uber en derden 

. lank. Wij zoeken de vraag i uit. Jullie horen van ons. 

Kunnen jullie de vraag van ppakken? 

Groet 

Van: T" 
Verzonden: dinsdag 4 november 2014 13:22 
Aan: < 
CC: Bee 

Onderwerp: Uber en derden. 

Beste allen, . 
Naar aanleiding van de signalen dal amenwerkt met Uber heeft intact 
opgenomen met eek daarin nog niet direct gevoelig voor de araumentatie dat 
UberPOP een strafbare activiteit is. Vraag van \ ; wat ILT tegen :an 
ondernemen en daarbij deed men tevens de mededeling dat ook de afspraken 
zou hebben met Uber. 

1 



Dit roept bij de vraag op of wij ook al hebben uitgezocht of wij (juridisch) 
mogelijkheden hebben om tegen dergelijke derdp nar+non ~~ J — 
Is het denkbaar dat we dat c 

We horen graag, dank. 

beleidsadviseur ILT 

Koningskade 4 | Kamer flexplek 8e etage 
Postbus 90653 | 2509 LR | Den Haag 

j 
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T 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 

ui; - IL. i 
Onderwerp: RE: Uber en derden 

Ik kom donderdag in de loop van de dag met voorzet/reactie namens vakgroep !! 
Mvg 

Van: _ 
Verzonden : rlincrlan 4 nnvAmher 2014 18:05 
Aar - ^ 
CC . . . . . 
ILT ; 
Onderwerp: RE: Uber en derden 

« 

.Dag dank. Wij zoeken de vraag uit. Jullie horen van ons. 

<a , ^ l : Kunnen jullie de vraag van , oppakken? 

Groeti 

Van: 
Verzonden: dinsdag 4 november 2014 13:22 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: Uber en derden 

Beste allen, 
Naar aanleiding van de signalen dat h menwérkt met Uber heeft ï contact opgenomen met 

1 leek daarin nog niet direct gevoelig vnnr de argumentatie dat UberPOP een strafbare 
activiteit is. Vraag van vas wat ILT tegen \ an ondernemen en daarbij deed men tevens de 
mededeling dat ook de afspraken zou hebben met Uber. 
b i t roept bij m de vraag op of wij ook al hebben uitgezocht of wij (juridisch) mogelijkheden 
Tiebben om tegen dergelijke derde partijen op te treden. 
Is het denkbaar dat we dat c 
We hóren graag, dank. 
Gr. 

Koningskade 4 | Kamer flexplek 8e etage 
Postbus 90653 | 2509 LR | Den Haag 

1 
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Van: j . ' - ILT 
Verzonden: woensdaa 12 november 2014 11:31 
Aan: JT 
Onderwerp: RE: Uber en derden 

Oh? Daar ben ik dan wel erg nieuwsgierig naar, want uiteraard heb ik hier wel een juridische mening 
over! Wellicht is het dan ook handig voordat je met die voorzet komt d a t j e nog even contact met mij 
zoekt.; 

Groet 

Van: 
Verzonden: woensdag 12 november 2014 10:5Q 
Aan 
CC: 

Onderwerp: RE: Uber en derden 

Ik kom donderdag in de loop van de dag met voorzet/reactie namens vakgroep !! 
Mvg 

Van: . . 
Verzonden: dincrian a -ovember 2014 18:05 
Aan: 1 
CC: 
ILT 
Onderwerp: RE: Uber en derden 

Dag ' , dank. Wij zoeken de vraag r\ uit. Jullie horen van ons. 

• Kunnen jullie de vraag van Edwin oppakken? 

Groet' 
Harrie 

Van: ' . ) - ILT 
Verzonden: dinsdaa 4 novpmhpr ?m4 I ^ O T 
Aan: ^. 
CC! . , _. v y — , , % 

Onderwerp: Uber en derden 

Beste allen, 
Naar aanleiding van de signalen dat samenwerkt met Uber heeft ontact opgenomen met 

1 leek daarin nog niet direct gevoelig voorde argumentatie dat UberPOP een strafbare 
activiteit is. Vraag van was wat ILT tegen ;an ondernemen en daarbij deed men tevens de 
mededeling dat ook de ' afspraken zou hebben met Uber. 
Dit roept bij de vraag op of wij ook al hebben uitgezocht of wij (juridisch) mogelijkheden 
hebben om tegen dergelijke derde partijen op te treden. 
Is het denkbaar dat we dat 
We horen graag, dank. 

beleidsadviseur ILT 
i 

1 
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Activiteit & Sentiment 2 

Act iv i te i t & Sentiment 
Act iv i te i t 

10 

Sent iment 

Opmerkingen over Activiteit & Sentiment 

De eerste grafiek 'Activiteit' geeft aan hoeveel berichten in de gekozen tijdsperiode voldoen aan de zoekopdracht. Per 
dag wordt het aantal berichten geteld en in deze grafiek visueel weergegeven. Hoe hoger de piek, hoe meer 
berichten de zoekopdracht op de betreffende dag heeft opgeleverd. 

De tweede grafiek toont het sentiment van de zoekopdracht. Coosto probeert automatisch vast té stellen welk 
ntiment een auteur wil overbrengen met het bericht. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen positief sentiment, 

. .egatief sentiment en neutraal. Als positief markeert Coosto berichten die een positieve emotie uitstralen: 
blijdschap, enthousiasme, vertrouwen, enz. Als negatief, berichten die een negatieve emotie uitstralen: frustratie, 
woede, angst, enz. Alle overige berichten worden als neutraal bestempeld. Coosto geeft ieder bericht een 
sentimentscore (positief, negatief of neutraal) en deze berichten worden per dag tegen elkaar afgezet, waardoor er 
een sentimentscore uitkomt. Wanneer de grafiek boven de nullijn uitkomt is de sentimentscore positief, wanneer de 
grafiek onder de nullijn uitkomt duidt dit op een negatieve sentimentscore. 

In de derde grafiek vindt u een tijdslijn. Uit deze tijdslijn kunt u opmaken of er in het verleden over het 
desbetreffende onderwerp is gesproken. 
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Trending topics 3 

Trending topics 
' Trend :: . . . , . ' . Trend volume 

I H M ^ ^ H H H H i ^ l M H I H H H i 

2. woedende reacties van taxibedrijven M H H H B M H f l B H H H H M M M H M I 

slimme cloud computing i • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••̂••••••••••m 
zeep j B H H H H H H H H H I H I ^ ^ H i l 

van ! MNMIIIMNMX̂ ^̂ MMMNMMMNNN!!! 

kapper ! 
i ~ I • -

I IJBlHllHMHMBHHlllHli 
9. mobiele app technologie •' NHMHHHHHHHHHHHHII 

j • • • • • • • • H M B B H i ^ H 
Opmerkingen over Trending topics 
Trending topics zijn woorden of woordcombinaties die in de gekozen tijdsperiode opvallend vaak voorkomen in de 
berichten die voldoen aan de zoekopdracht. Ze zijn bedoeld om een kort, thematisch overzicht te bieden van 
belangwekkende onderwerpen in de geselecteerde periode. 

Omdat Trending Topics geautomatiseerd op statistische gronden worden vastgesteld en niet door een mens 
gecontroleerd worden kunnen er soms vreemde resultaten tussen zitten. 
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Bronnen 4 

Bronnen 
Type bronnen 

> 1. Twitter 

' 2. Google+ 

i 3. Facebook 

Opmerkingen over Type bronnen 

Coosto deelt websites in bij een bepaald type bron: nieuws, blog, forum, Twitter, Hyves, Linkedln, YouTube en 
Google+. Elk van de categorieën omvat alle websites die tot deze categorie behoren. In de tabel wordt het aantal 
berichten per type bron weergeven. 
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Websites 5 

Websites 
: Website; • 

i 1. www.facebook.com/GadgetsDaily 

, 2. twitter.com/duivestein 

Bereik Berichten 

l j I 
1 | I 

I 3. twitter.com/dd51001 

i 4. twitter.com/NzSeanryan 

i 5. twitter.com/MoniqueAdriaanl 

6. twitter.com/LenetteSchuijt 

7. twitter.com/GoyyaertsWesley 

8. twitter.com/Buchers 

9. plus.google.com/118210494647335672838 

i 10. plus.google.com/111750528699147858159 

Opmerkingen over Bronnen 

11 

1 ; 

ii 
1 : 

1 j 

7f 
i i 

1\ 

Dit zijn de websites waarop de meeste berichten staan die voldoen aan de zoekopdracht. Met Coosto kan worden 
gekeken welke websites relevant zijn, en hoe vaak er met welk sentiment op een website wordt gepost. 

Het bereik is een getal van 0 t/m 10 dat aangeeft hoe belangrijk een website is. Sites met een hoog bereik zijn 
belangrijker dan sites met een laag bereik. Bij de berekening van bereik wordt gekeken hoeveel websites linken naar 
een site, en wat het bereik van deze sites is. 
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Auteurs 

Auteurs 
Auteur 

i T AutoTraction 

2 f duivestein 

3- f LenetteSchuijt 

4. >ji Buchers 

5 ; t MoniqueAdriaanl 

6. f Gadgetsdaily 

J_i. NzSeanryan 

8. f CorpoTraction 

9. f ddSlOOl 

I 10. ^ GoyvaertsWesley 

# 

i Berichten 

i l l 

1 

! i 

_ j . 
Retweéts & 
reacties Volgers j Invloed 

0 I x 

O ! 5.824 

3.039 

382 

1.111 

0 

1 

0 

0 

0 
! 

0 I x 
0 I 

1,2 ! I 

1.7 U 
2,3: i 

98 

21,3 

9 ! 
_ _ ) _ _ 

226 

0,4 

2,0 

0,6 

Opmerkingen over auteurs 

Dit zijn de auteurs die de meeste berichten hebben geschreven die voldoen aan de zoekopdracht. 

Coosto geeft de auteurs weer in een tabel. De lijst wordt opgemaakt door na te gaan op welke auteurs in de gekozen 
periode verantwoordelijk zijn voor de meeste resultaten. 

Het balkje is een grafische weergave van het aantal resultaten, en geeft tevens aan welk deel positief is (groen), welk 
deel negatief is (rood) en welk deel neutraal is (grijs). 

^^>or twitteraars berekent Coosto een invloedsscore. Deze wordt bepaald aan de hand van iemands activiteit op 
twitter, en dan in het bijzonder de mate van interactie tussen de auteur en andere auteurs. Deze score begint bij nul 
(geen invloed) en kan oplopen tot in de duizenden (wat hoogst ongebruikelijk is). Als een auteur geen twitteraar is, 
toont Coosto een rood kruisje. 
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Berichten 7 

Berichten 
Neutraal Lenet teSchu i j t 3.039 volgers -1 .7 invloed 
12/11/2014 23 57 ^ @EricvïschToewan: Taxiwereld komt met eigen app #eCab - oftewel oude orde past zich aan aan nieuwe orde # U b e r -

#kantelen #echtetransitie #dtv @janrotmans 
10 uur geleden ^ 

Reactie Bereik: • " : 3 S r https://twitter.com/LenetteSchuijt/status/532668522493931520 

Neutraal du ives te in 5.824 volgers -1.2 invloed 
12/11/2014 2145 R T ©Buchers: M e t d e =PP Shortcut komt de kapper naar jou toe http://t.co/sBHm3kE69H Iedere tak van sport z'n eigen Über ? 
12 uur geleden Bereik: WÊSSS S f https://twitter.com/duivestein/status/532635305506254848 
Reactie 

Neutraal Buchers 382 volgers - 2.3 invloed 
12/11/2014 21-42 M e t d e * " p p Shortcut komt de kapper naar jou toe http://t.co/sBHm3kE69H Iedere tak van sport z'n eigen • Uber ? 

12 uur geleden Bereik: r .JJSa Sr ' https://twitter.com/Buchers/status/532634671897931776 
Reactie 

Neutraal NzSeanryan 98 volgers - 0.4 invloed 
12/11/2014 21-26 absolutely love @Uber makes traveling with work so easy #faster #noreceipts # u b e r p o p 

12 uur geleden Bereik: 1> :, '! S f https://twitter.com/NzSeanryan/status/532630477840977921 
Reactie 

Positief d d 5 1 0 0 1 9 volgers - 2 invloed 
12/11/2014 19 36 @ R ° a R _ H _ @KOOLEIN Uber is een app waar mensen met hun eigen auto's mensen vervoeren, In Principe gewoon een ' tax i 

maar dan goedkoop:) 
14 uur geleden ^ 
Reactie Bereik: K Z O ; S r https://twitter.com/dd51001/status/532602763180802048 

Neutraal Goyvaer tsWes ley 226 volgers - 0.6 Invloed 
ï ?/i i n m a. i K - ^ Checked in automatically with the Über Checkin app ! http://t.co/SCX5Nzlt7b (@ Crossfit Antwerpen in Antwerpen) 

http://t.co/XJupeVeWII 
17 uur geleden ^ 
Reactie Bereik: B E S W https://twitter.com/GoyvaertsWesley/status/532562297970253826 

Neutraal 
12/11/2014 12:10 
21 uur geleden 
Reactie 

M o n i q u e A d r i a a n l 1.111 volgers - 21.3 invloed 
RT @henning_steier: Allianz gegen Ü b e r und Lyft: Taxibetreiber grunden Internationales ÏApp -Netzwerk: 
http://t.co/RCTVzFDRm4 

Bereik: Sr* https://twitter.com/MoniqueAdriaanl/status/532490609475723264 

Neutraal 
11/11/2014 19:06 
2 dagen geleden 
Reactie 

Gadgetsda i l y 
Über is een veelbesproken taxidienst die het mogelijk maakt via een app een tax i te bestellen en betalen. Dat deze 
methode ook op andere gebieden toegepast kan worden ligt voorde hand. Shortcut neemt het kappersdeel voor zijn rekening. 
Shortcut Met de toepasselijke naam Shortcut is in New York een... 

Bereik: 1 http://www.facebook.com/GadgetsDaily/posts/731G85680218941 

Positief 
11/11/2014 16:03 
2 dagen geleden 
Reactie 

Positief 
11/11/2014 16:01 
2 dagen geleden 
Reactie 

Positief 
11/11/2014 12:54 
2 dagen geleden 
Reactie 

CorpoTrac t ion 
Nieuw artikel: Hoe nieuwkomer Über de taximarkt om zeep helpt Het li jdt nu zeker geen twij fel meer dat nieuwkomer Uber 
de t a x i markt aan het verstoren is. Gebouwd op sl imme cloud computing en mobiele app technologie is Über de strijd om 
de taxiklant met de gevestigde bedrijven vol aangegaan. De woedende reacties van taxibedrijven in acht genomen vormen 
ze... http://bit. ly/ lswjv9l 

Bereik: https://plus.google.com/118210494647335672838/posts/BdM94CXUcnT  

ITRACTION BV 
Nieuw artikel: Hoe nieuwkomer [Über de taximarkt om zeep helpt Het lijdt nu zeker geen twijfel meer dat n ieuwkomer 'Über 
de t a x i markt aan het verstoren is. Gebouwd op sl imme cloud computing en mobiele app technologie is Uber de strijd om 
de taxiklant met.de gevestigde bedrijven vol aangegaan. De woedende reacties van taxibedrijven in acht genomen vormen 
ze... http://bit.ly/lswJ8vH 

Bereik: t s S M % * https://plus.google.com/111750528699147858159/posts/Ctx3QQYHJBQ  

Au toT rac t i on 
Nieuw artikel: Hoe nieuwkomer Uber de taximarkt om zeep helpt Het l i jdt nu zeker geen twi j fel meer dat nieuwkomer Uber 
de tax i . markt aan het verstoren is. Gebouwd op sl imme cloud computing en mobiele japp- technologie is jUber,; de strijd om 
de taxiklant met de gevestigde bedrijven vol aangegaan. De woedende reacties van taxibedrijven in acht genomen vormen 
ze... http://bit.ly/10UzQDn 

Bereik: https://plus.google.com/102595098848797062387/posts/SoeFhxme5yb  

Opmerkingen over berichten 

Hier worden de laatste berichten getoond die voldoen aan de zoekopdracht. 
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Van: 
Aan: 

] Cc: 
I Onderwerp: contact met 

Datum: dinsdag 11 november 2014 1:29:05 

I Beste h 

Zonder dat we al persoonlijk kennis gemaakt hebben, stuur ik je toch even deze mail. 

, Zoals afgesproken via I ; heeft h j mij een aantal dagen geleden een 
email gestuurd met daarin een aantal voorstellen voor data waarop wij de Uber(pop) 
taxi snorder actie 2 zouden kunnen laten plaatsvinden. 

Ik heb ! 'ia email en telefoon de afgelopen dagen proberen te bereiken om e.e.a. 
nader af te stemmen. Ik krijg echter geen contact met . I s ziek gemeld 

•j misschien ? 
j Indien dit het geval is kun je mij dan aangeven met wie ik kan contacten over de 
! verder afstemming van de actie data. 

I met vriendelijke groet, 

Coördinerend Specialistisch Inspecteur 

| INSPECTIE LEEFOMGEVING EN TRANSPORT (ILT) 
Domein Rail en Wegvervoer 
Afdeling Handhaving Gevaarlijke Stoffen 

! Europalaan 40 | 3526 KS | Utrecht | Kamer 
Postbus 1511 | 3500 BM | Utrecht 

TO 
M ( 

werk niet op woensdagochtend tot 13.00 uur 



AU 
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Activiteit & Sentiment 2 

Activ i tei t & Sentiment 
A c t i v i t e i t 

, ._juni',14_. .,,„;.juU14... .,.-TT,J' ^augJ14__ .,.r--,.--,-___,.__-,_:.sepi'14.- , ... ^„,.-__.„__ _!.okt:i4 -^.".-i> nov.'14, 

| uber | uber taxi | u... 

van November 10, 2014 
tot en met November 11, 2014 

Opmerkingen over Activiteit & Sentiment 

De eerste grafiek 'Activiteit' geeft aan hoeveel berichten in de gekozen tijdsperiode voldoen aan de zoekopdracht. Per 
dag wordt het aantal berichten geteld en in deze grafiek visueel weergegeven. Hoe hoger de piek, hoe meer 
berichten de zoekopdracht op de betreffende dag heeft opgeleverd. 

De tweede grafiek toont het sentiment van de zoekopdracht. Coosto probeert automatisch vast te stellen welk 
ntiment een auteur wil overbrengen met het bericht. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen positief sentiment, 

..egatief sentiment en neutraal. Als positief markeert Coosto berichten die een positieve emotie uitstralen: 
blijdschap, enthousiasme, vertrouwen, enz. Als negatief, berichten die een negatieve emotie uitstralen: frustratie, 
woede, angst, enz. Alle overige berichten worden als neutraal bestempeld. Coosto geeft ieder bericht een 
sentimentscore (positief, negatief of neutraal) en deze berichten worden per dag tegen elkaar afgezet, waardoor er 
een sentimentscore uitkomt. Wanneer de grafiek boven de nullijn uitkomt is de sentimentscore positief, wanneer de 
grafiek onder de nullijn uitkomt duidt dit op een negatieve sentimentscore. 

In de derde grafiek vindt u een tijdslijn. Uit deze tijdslijn kunt u opmaken of er in het verleden over het 
desbetreffende onderwerp is gesproken. 

# COOSTO 



Trending topics 3 

Trending topics 
! Trend volume 

1. taximarkt 

2. taxiklant 

[ 3. woedende reacties van taxibedrijven 

4. slimme cloud computing 

I 5. nieuwkomer uber 
l 
r ~f 
' 6. kappers aan huis 

i 7. zeep 

I 8. taxi markt 

j 9. mobiele app technologie 

j 10. twijfel 

Opmerkingen over Trending topics 

Trending topics zijn woorden of woordcombinaties die in de gekozen tijdsperiode opvallend vaak voorkomen in de 
berichten die voldoen aan de zoekopdracht. Ze zijn bedoeld om een kort, thematisch overzicht te bieden van 
belangwekkende onderwerpen in de geselecteerde periode. 

Omdat Trending Topics geautomatiseerd op statistische gronden worden vastgesteld en niet door een mens 
gecontroleerd worden kunnen er soms vreemde resultaten tussen zitten. 
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Bronnen 4 

Bronnen 
, Type bronnen _ ; ; ^ > f / > V - ' I Berichten 

1. Twitter ! 9 

2. Google+ j 3 
j I 

3. Facebook 3 i 

Opmerkingen over Type bronnen 

Coosto deelt websites in bij een bepaald type bron: nieuws, blog, forum, Twitter, Hyves, Linkedln, YouTübe en 
Google+. Elk van de categorieën omvat alle websites die tot deze categorie behoren. In de tabel wordt het aantal 
berichten per type bron weergeven. 
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Websites 

Websites 
- ' - ' ' ' ' I - - : " - , ^ g e r i c h t e n 

1. twitter.com/RCvanderLaan j ••- ! 4 | 

2. twitter.COm/TECHONOMY_NL I mmm u : : . . : v : ~ ; 2 

3. www.facebook.com/digidokter j .:. j 1 ; I 

; 4. WWW.facebook.com/Enrique ' w m s z v . : . . " . . : : - — - .-r.i I 1 I | 

I 5. www.facebook.com/520429904687573 | mm . - . - \ : r . ; l | | 

i 6. twitter.com/t_x04 ! m m . ~ - . rr:r--r:rrrr.rv:;.rr.:;ri ! 1 

7. twitter.com/GoyvaertsWesley j mmm ' l 

8. twitter.com/AnneBlauwhoed < mm-::—^~- : - ~ . r—-n-i 1 

; 9. plus.google.com/118210494647335672838. J m m . - r \ 1 

j 10. plus.google.com/111750528699147858159 1 wmr -~ . : — l 

Opmerkingen over Bronnen 

Dit zijn de websites waarop de meeste berichten staan die voldoen aan de zoekopdracht. Met Coosto kan worden 
gekeken welke websites relevant zijn, en hoe vaak er met welk sentiment op een website wordt gepost. 

Het bereik is een getal van 0 t/m 10 dat aangeeft hoe belangrijk een website is. Sites met een hoog bereik zijn 
belangrijker dan sites met een laag bereik. Bij de berekening van bereik wordt gekeken hoeveel websites linken naar 
een site, en wat het bereik van deze sites is. 
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Auteurs 
I Auteur 

I 1. f RCvanderLaan 

f TECHONOMYNL 

^ John Barrett 

f Digidokter ICT-hulp 

f AnneBlauwhoed 

j Berichten 

i 4 | 
2 i 

2 ; 

" i ] 
i ; 

Retweets & j w . S . 
reacties v ; : Volgers , Invloed 

j 6. ^ AutoTraction 

I 7. * iTRACTION BV 
!. 
I 8. ^ GoyvaertsWesley 

I T ' 
! 9. ^ CorpoTraction 

j 10. f t_x04 

1 

1 

1 

1 j 

1 j 

0 j 1.163 j 1,0 

1 
0 I 475 I 1,0 

_ J I  
i ! 

0 ! x i x 

0 I x 

J -

_UJ_: 
298 j 

I I" 0 j x I 

0 j x 

0 I 224 ! 
~ 1 ~ " 0 i x 

_JU" 

0,6 I I 

°i 32 i 2,2 

Opmerkingen over auteurs 

Dit zijn de auteurs die de meeste berichten hebben geschreven die voldoen aan de zoekopdracht. 

Coosto geeft de auteurs weer in een tabel. De lijst wordt opgemaakt door na te gaan op welke auteurs in de gekozen 
periode verantwoordelijk zijn voor de meeste resultaten. 

Het balkje is een grafische weergave van het aantal resultaten, en geeft tevens aan welk deel positief is (groen), welk 
deel negatief is (rood) en welk deel neutraal is (grijs). 

>or twitteraars berekent Coosto een invloedsscore. Deze wordt bepaald aan de hand van iemands activiteit op 
twitter, en dan in het bijzonder de mate van interactie tussen de auteur en andere auteurs. Deze score begint bij nul 
(geen invloed) en kan oplopen tot in de duizenden (wat hoogst ongebruikelijk is). Als een auteur geen twitteraar is, 
toont Coosto een rood kruisje. 
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Berichten 
Positief 
11/11/2014 16:03 
17 uur geleden 
Reactie 

Positief 
11/11/2014 16:01 
17 uur geleden 
Reactie 

CorpoTrac t ion 
Nieuw artikel: Hoe nieuwkomer , Uber de taximarkt om zeep helpt Het li jdt nu zeker geen twijfel meer dat nieuwkomer Über ' 
de -taxi markt aan het verstoren is. Gebouwd op sl imme cloud computing en mobiele app technologie is Übêr de strijd om 
de taxiklant met de gevestigde bedrijven vol aangegaan. De woedende reacties van taxibedrijven in acht genomen vormen 
ze... http://bit. ly/ lswjv9l 

Bereik: E S ^ S * https.//plus.google.com/118210494647335672838/posts/BdM94CXUcnT 

•TRACTION BV 
Nieuw artikel: Hoe nieuwkomer Über de taximarkt om zeep helpt Het li jdt nu zeker geen twij fel meer dat nieuwkomer Ubei
de t a x i markt aan het verstoren is. Gebouwd op sl imme cloud computing en mobiele app technologie is Über de strijd om 
de taxiklant met de gevestigde bedrijven vol aangegaan. De woedende reacties van taxibedrijven in acht genomen vormen 
ze... http://bit.ly/lswJ8vH 

Bereik: 8 * https://plus.google.com/111750528699147858159/posts/Ctx3QQYHJBQ  

Positief Au toTrac t i on 
11/11/2014 12 54 Nieuw artikel: Hoe nieuwkomer Über de taximarkt om zeep helpt Het li jdt nu zeker geen twijfel meer dat nieuwkomer Uber 

de tax i markt aan het verstoren is. Gebouwd op sl imme cloud computing en mobiele app technologie is Uber de strijd om 
20 uur geleden d e taxiklant met de gevestigde bedrijven vol aangegaan. De woedende reacties van taxibedrijven in acht genomen vormen 
Reactie ze... http://bit.ly/10UzQDn 

Bereik: iS,. a 8 * https://plus.google.com/102595098848797062387/posts/SoeFhxme5yb  

Neutraal t_x04 32 volgers - 2.2 invloed 
10/11/2014 18-55 @adzunanl Daarom wordt ube rpop gereden als bijbaan. Het is of inkomen aanvullen of de uitkering. Über ki jkt daar niet 

naar. 1/2 
2 dagen geleden ^ 
Reactie Bereik: I fSSS W https://twitter.com/t_x04/status/531867809052360705 

Neutraal RCvanderLaan 1.161 volgers - 1 Invloed 
m / i i / 7 n i d 17-an Checked in automatically with the Uber Check-In app ! http://t.co/gNAz2DqpqO (@ moermond in Hoofddorp) 

' ' , ' http://t.co/lzi71Sp7A9 
2 dagen geleden ^ 

Reactie Bereik: W https://twitter.com/RCvanderLaan/status/531848840606126080 

Neutraal D ig idok te r ICT-hulp 
10/11/2014 17 i g Uber heeft Tom Fallows ingeli jfd, de gewezen baas van de bezorgdienst Google Express. Dat l i jkt erop te wijzen dat het 

mobiele taxibedrijf straks ook pakketjes wil gaan leveren, die klanten via de U b e r - a p p kunnen bestellen. -
2 dagen geleden -

Reactie Bereik: E-02S T http://www.facebook.com/digidokter/posts/878547432157556 

Neutraal Goyvaer tsWes ley 224 volgers - 0.6 invloed 
m / n n m a ifi-dK Checked in automatically with the ÜberJ Checkin a p p ! http://t.co/5CX5Nzlt7b (@ Crossfit Antwerpen in Antwerpen) 

' ' http://t.co/UR2pzfhlSI 
2 dagen geleden ^ 

Reactie Bereik: # m a S r https://twitter.com/GoyvaertsWesley/status/531835232597852160 

Neutraal AnneB lauwhoed 298 volgers - 3.6 invloed 
m / n o m a i n ? f i R T @MT_arT: Airbnb doet het met de hotelmarkt, Uber met de taximarkt. Helping de a p p om je huis schoon te maken! 

° voor.http://t.co/Oui4FVk0O3 via @nrcqnl 
2 dagen geleden ^ 

Reactie Bereik: S r https://twitter.com/AnneBlauwhoed/status/531830283482718209 

Neutraal TECHONOMY_NL 475 volgers - 1 invloed 
1 n/i i n m A i a Shortcut, de Uber voor kappers. Een app die kappers aan huis mogelijk maakt. De samenleving innoveert! 

u / ' http://t.co/TurKYDh90z 
2 dagen geleden ^ 

Reactie Bereik: K a s SF https://twitter.com/TECHONOMY_NL/status/531801884806217729 

Neutraal John Ba r re t t 
10/11/2014 09 23 WATCH VIDEO - http://cheapubertaxi.eom/2 - FREE $30 with promo code uberfreetaxiride$ November 6, 2014 admin Have you 

" heard of ube r ? Uber is the best t a x i service available, and it's quickly sweeping the entire globe! Über works through 
2 dagen geleden y o u r smartphone, via the ubé r app Once you've signed up with uber with the promo code uberfreetaxiride$... 
Reactie _ x 

Bereik: t S & M T http://www.facebook.com/Enrique/posts/1580690408830658  
Neutraal RCvanderLaan 1.163 volgers - 1 invloed 
m / n / ? m / i nn-^c Checked in automatically with the Uber Check-In app ! http://t.co/gNAz2DqpqO (@ hoofd kantoor in Hoofddorp) 

' ' u o : , a http://t.co/8wSgmK0KCN 
2 dagen geleden ^ 

Reactie Bereik: m s m S r https://twitter.com/RCvanderLaan/status/531712751568437248 

Neutraal RCvanderLaan 1.163 volgers - 1 invloed 
, n n , n m . n R . ^ 7 Checked in automatically with the Über Check-In app ! http://t.co/gNAz2DqpqO (@ SCOPE marketing technology b.v.) 

u / ' u o : 5 http://t.co/6505u8KNpK 
2 dagen geleden ^ 
Reactie Bereik: * m M S r https://twitter.com/RCvanderLaan/status/531712155264241664 

# COOSTO 



Berichten 8 

Neutraal 
10/ l l )2014 07:18 
2 dagen geleden 
Reactie 

John Ba r re t t 
WATCH VIDEO - http://cheapubertaxj/Com/2 - FREE $30 with promo code uberfreetaxiride$ November 6, 2014 admin . Have you 
heard of iuber s? füberv is the best^^11] service available, and it's quickly sweeping the entire globe! iUber i works through 
your smartphone, via the 'juËeri (app,> Ónce you've signed up with fffiüerj with the promo code uberfreetaxiride$... 

Bereik: K Z 3 f http://www.facebook.com/520429904687573/posts/1580664932166539 . ' 

Neutraal RCvanderLaan 1.163 volgers - 1 invloed 
i n / l l / 2 0 1 4 Ofi-22 Checked in automatically with the [ÜBer Check-In fapp-l http://t.co/gNAz2DqpqO (@ moermond in Hoofddorp) 

' i , : http://t.co/5ajbqNkkLh 
2 dagen geleden 
Reactie Bereik: B35Sa W https://twitter.com/RCvanderLaan/status/531678385509265409 

Opmerkingen over berichten 

Hier worden de laatste berichten getoond die voldoen aan de zoekopdracht. 

COOSTO 



) 



Van: , . - . 
Verzonden: maandag. 17 november 2014 14:49 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: FW: Verzending definitieve LOD's Uber (spoed) 
Bijlagen: j 11-11-14 LOD definitiefsnorder.pdf;. 11-11-14 LOD definitief 

snorder.pdf;, 111-11-14 LOD definitief snorder.pdf; 11-11-14 LOD 
definitief snorder.pdf; UBERPOP opleggen last onder dwangsom medeplegen taxivervoer 
(Uber International BV) 11-11-14 definitief.odf: Verzendbrief LOD's aan 
gemachtigde advocaat van 41111 .pdf 

Urgentie: Hoog 

Hierbij alvast de eerste stukken, de rest volgt in de volgende berichten. 

Gr. . . . . . 

Van: ._. 
Verzonden: maandag 10 november 2014 21:05 

^ Aan: DRW-administrarie 
C C : .. , — , ' ~ j v i . i 4 - — i . 

f . \ - =,-, . . . 
Onderwerp: Verzending definitieve LOD's Uber (spoed) 
Urgentie: Hoog 

Hoi collega, 

Bijgaand tref je aan: 

- vier definitieve LOD's van de UberPop-chauffeurs: / 
- een verzendbrief aan de gemachtigde advocaat van en _ en 
- één definitieve LOD medeplegen taxivervoer bestemd voor Uber International B.V. 

Deze vijf LOD's moeten tegelijkertijd aangetekend per post worden verzonden. 

Voor de drie LOD's van . -waarvoor een zienswijze is ingediend- heb ik een 
_verzendbrief voor de advocaat, de heer bijgevoegd. Hij heeft in de zienswijzen namelijk 

^erzocht de besluiten aan hem tóe te sturen. Deze kunnen alle drie in één envelop worden gesloten 
'met de bijbehorende verzendbrief. 

Tot slot nog een laatste verzoek om de definitieve LOD's in onderstaande dossiers te hangen: 

- Oplegging definitieve LOD / (ILT/61625) 
- Oplegging definitieve LOD _ 1LT/61620) 
- Oplegging definitieve LOD \ (ILT/61622) 
- Oplegging definitieve LOD , (ILT/61633) 

- Oplegging definitieve LOD Uber International B.V. (ILT/60525) 

Wederom veel dank, met name ook sl en . , en succes met de verzending! 

Groetjes , 

1 



Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu 

> Retouradres Postbus 1511 3500 BM Utrecht 

Bakker, Rioter & Lonterman 
T.a.v. de 
Koninginneweg 162 lhg 
1075 EG AMSTERDAM 

ILT 
Rail en Wegvervoer 
Europalaan 40 
Utrecht 
Postbus 1511 
3500 BM Utrecht 

Contactpersoon 

Ons kenmerk 
ILT-2014/67990 

Uw kenmerk 

Datum 
Betreft 

11 november 2014 
Beschikkingen opleggen van een last onder dwangsom 

20140064 
20140065 
20140066 

Geachte heer 

Overeenkomstig het door u in uw zienswijzen van 5 november 2014 gedane 
verzoek doe ik u hierbij de door mij genomen besluiten ten aanzien van de heren 

Hoogachtend, 

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU 
namens deze, 
DE INSPECTEUR ILT/RAIL EN WEGVERVOER 
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Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu 

> Retouradres Postbus 1511 3500 BM Utrecht 

ILT 
I Rail en Wegvervoer 

Europalaan 40 
Utrecht 
Postbus 1511 
3500 BM Utrecht 

Contactpersoon 

Datum 11 november 2014 
Betreft Beschikking opleggen van een last onder dwangsom 

Ons kenmerk 
ILT-2014/67947 

Uw kenmerk 
20140064 

Geachte heer 

Op zaterdag 11 oktober 2014 is door inspecteurs van de Inspectie Leefomgeving 
en Transport (hierna: de Inspectie) vastgesteld 1, dat door u taxivervoer werd 
verricht zonder dat u in het bezit was van de" daarvoor krachtens de Wet 
personenvervoer 2000 (hierna: Wp2000) vereiste vergunning. 

Met deze brief leg ik u ter zake van deze overtreding van de Wp2000 een last 
onder dwangsom op. Deze herstelsanctie heeft als doel herhaling van de door u 
begane overtreding te voorkomen. 
Achtereenvolgens ga ik in deze brief in op het wettelijk kader, de geconstateerde 
overtreding van de Wp2000, de namens u ingediende zienswijze en de 
herstelsanctie. 

Wet te l i j k kader 
De volgende artikelen zijn van belang: 

Artikel 1 Wp2000 
(...) 
taxiven/oer: personenvervoer per auto tegen betaling, niet zijnde openbaar 
vervoer; 
(...) 

Artikel 75 Wp2000 
1. Voor de toepassing van dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen 
wordt met het verrichten van taxivervoer gelijkgesteld het aanbieden van dat 
vervoer, tenzij dit aanbieden geschiedt door tussenpersonen die bemiddelen in dat 
vervoer bi j wijze van dienstverlening of. in de uitoefening van hun beroep of 
bedrijf. 
(...) 

1 Proces-verbaalnummer 494/111014/1757/2020/8037/WPE 
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Artikel 76 Wp2000 
1. Het is verboden 
vergunning. 
(....) 

taxivervoer te verrichten zonder een daartoe verleende 

Achtergrond 
Met de vergunningverlening in het kader van de Wp2000 wordt een in bed rij fs- en 
sociaal-economisch opzicht geordende markt voor beroepsmatig vervoer van 
personen met bussen en auto's nagestreefd. In het kader van deze marktordening 
gelden voor de toegang tot het beroep van ondernemer van vervoer met auto's en 
personen allerlei voorschriften. Dit om te bewerkstelligen dat de vakbekwaamheid 
van deze ondernemers op een hoger peil komt, hetgeen tot sanering van de 
vervoermarkt, verbetering van de kwaliteit van de verleende diensten in het 
belang van de passagiers en van de vervoerders alsmede aan een grotere 
verkeersveiligheid in het algemeen zal kunnen bijdragen. 

ILT 

Rail en Wegvervoer 

Datum 
11 november 2014 
Ons kenmerk 
ILT-2014/67947 

Overt reding 
Op zaterdag 11 oktober 2014, omstreeks 18:20 uur, is door inspecteurs van de 
Inspectie, ter hooate van de Volendammerweg in Amsterdam, geconr^oerd dat 
door u, geboren op j te . 
wonende te ' . met een auto ais oeooeld in artikel 1 
van de Wp2000, personen tegen hetalinq ziin vervoerd. De door u bestuurde auto 
was voorzien van het kenteken 

Gebleken is dat u niet in het bezit bent van een daarvoor krachtens de Wp2000 
vereiste vergunning. Aangezien de hierboven geschetste artikelen 75, lid 1 en 76, 
lid 1, van de Wp2000 bepalen, dat het verboden is taxivervoer te verrichten 
zonder een daartoe verleende vergunning en dat het verrichten van taxivervoer 
gelijk wordt gesteld met het aanbieden van vervoer, is door u in strijd gehandeld 
met het in artikel 76, lid 1, Wp2000 opgenomen verbod. 

Z ienswi jze op mi jn voornemen to t het opleggen van de last onder 
dwangsom 
Uit het oogpunt van zorgvuldigheid heb ik u per brief van 16 oktober 2014 mijn 
voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom aangekondigd. Daarbij 
heb ik u in de gelegenheid gesteld om mij binnen twee weken uw zienswijze 
kenbaar te maken. 
Op 5 november 2014 heeft uw gemachtigde, de heer r, mij namens u 
een zienswijze doen toekomen. Deze zienswijze heeft mij niet doen besluiten af te 
zien van het opleggen van de last onder dwangsom. Ik licht u hieronder kort toe 
wat daarvan de reden is. Bij deze toelichting houd ik de volgorde aan die in de 
zienswijze gehanteerd is. 

Betaling niet gemotiveerd 
Op grond van de processen-verbaal stel ik vast dat u, hetgeen overigens ook door 
uzelf tijdens het verhoor en door uw gemachtigde in de zienswijze is bevestigd, 
zich heeft aangemeld voor de applicatie UberPOP. UberPOP verstrekt de 
particuliere vervoerders een Iphone om deze applicatie te gebruiken. Met de 
applicatie worden de ritten besteld en geregistreerd en bovendien vindt ook 
betaling voor het illegale taxivervoer plaats via de applicatie. Het verschuldigde 
bedrag wordt van de creditcard van de gebruiker afgeschreven en UberPOP houdt 
daarvan 20% in. De rest gaat naar de particuliere vervoerder en UberPOP draagt 
zorgt voor deze uitbetaling. 
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Eveneens stel ik op grond van de genoemde processen-verbaal vast, dat twee 
inspecteurs van de Inspectie op 11 oktober 2014 via de genoemde applicatie een 
rit hebben besteld bij UberPOP, u deze rit heeft aangenomen en deze inspecteurs 
vervoerd heeft, zij voor deze rit betaald hebben en van deze betaling ook een 
betalingsbewijs hebben ontvangen. Tijdens het verhoor heeft u met betrekking tot 
de betaling aangegeven, dat in de software het aantal ritten staat dat u heeft 
uitgevoerd en de ritopbrengst, dat het ritbedrag automatisch naar de rekening van 
UberPOP gaat en dat per week 80% van de opbrengst van alle door u gereden 
ritten wordt overgemaakt naar uw bankrekening. 
Met het bovenstaande staat voor mij genoegzaam vast dat er voor de betreffende 
rit van 11 oktober 2014 een betaling heeft plaatsgevonden. 

Kostendekkend vervoer 
Met betrekking tot het in de zienswijze gedane beroep op het vijfde lid van artikel 
2 van de Wp2000 merk ik het volgende op: 

Zoals uit het vijfde lid van artikel 2 Wp2000 blijkt, is de Wp2000 niet van 
toepassing op vervoer van personen per auto, anders dan openbaar vervoer, 
indien de som van de betalingen voor dat vervoer de kosten van de auto en 
eventuele bijkomende kosten voor dat vervoer niet te boven gaat, tenzij 
vorenstaande wordt verricht in de uitoefening van een beroep of bedrijf. 

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft in haar uitspraak van 27 
oktober 2009 (AWB 08/525 A) met betrekking tot dit kostendekkend tarief echter 
het volgende bepaald: 

"Blijkens de wetsgeschiedenis is de laatste zinsnede aan het artikellid toegevoegd 
om misbruik van de carpoolbepaling te voorkomen. De toelichting vermeldt dat 
artikel 2, derde lid, is bedoeld om het echte carpoolen, met vrienden of collega's 
van het werk, niet onder de vergunningplicht te brengen. Met de toevoeging van 
bedoelde zinsnede is beoogd dat personen die buiten de familie- of collega-sfeer 
als economische activiteit taxivervoer aanbieden, geen beroep meer kunnen doen 
op de in artikel 2, derde lid, neergelegde kostenregeling (Tweede Kamer, 1997-
1998, 25910, nr. 3, p. 8-9 en 18-19, en Tweede Kamer, 1999-2000, 26456, nr. 9, 
p. 8-9). Naar het oordeel van het College staat, hoewel de vaststaande feiten niet 
uitsluiten dat het om een beperkte activiteit van appellant gaat, genoegzaam vast 
dat appellant op 26 oktober 2007 taxivervoer heeft verricht als economische 
activiteit in het kader van de uitoefening van een bedrijf. Uit de 
getuigenverklaringen blijkt immers dat dit vervoer niet plaatsvond in de sfeer van 
familie of collega's, maar dat de passagiers appellant hebben benaderd, omdat hij 
bekend stond als "zwarte taxi". Er is dan ook sprake van personenvervoer in de 
uitoefening van een beroep of bedrijf, zodat de Wp 2000 van toepassing is. 
Derhalve kan in het midden blijven of de kosten die appellant per kilometer heeft 
gemaakt de door hem ontvangen vergoeding overschrijden." 

Aangezien naar mijn oordeel uit de processen-verbaal in casu duidelijk blijkt, dat 
het vervoer dat door u verricht is als economische activiteit plaatsvond en niet in 
de sfeer van familie of collega's ligt, is hier sprake van personenvervoer in de 
uitoefening van een beroep of bedrijf zodat de Wp2000 van toepassing is en kan 
hier in het midden blijven of de kosten, die door u zijn gemaakt, de door u 
ontvangen vergoeding overschrijden. 

ILT 

Rail en Wegvervoer 

Datum 
11 november 2014 
Ons kenmerk 
ILT:2014/67947 
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o ^ ^ e ^ ^ e ^ e r ^ o t ^ e r ^ ^ 
Oe stelling in de zienswijze det er sprake zoo zijn van een ondeugdelijke 
motivering komt mij onbegrijpelijk voor. Ooor mij is in het voornemen met 
betrekking tot mijn bevoegdheid tot het opleggen vaneen last onder dwangsom 
slechts verwezen naar de volledige inhoud van artikel 9^ van de Wp2000 en daar 
is niets ondeugdelijks aan. 

O r ^ i B ^ r e ^ ^ ó e ^ r ^ ^ 
Zoals doorugemachtigde ook al wordt aangegeven in de zienswijze, zal,gelet op 
het algemeen belang dat gediend is met de handhaving, in geval van overtreding 
van een wettelijk voorschrift, het bestuursorgaan, dat bevoegd is om met 
bestuursdwang of een last onder dwangsom op te treden, in de regel van deze 
bevoegdheid gebruik moeten maken. Slechts onder bijzondere omstandigheden 
mag van het bestuursorgaan worden gevergd, dit niet te doen. Oit kan zich 
voordoen indien concreet uitzichtop legalisatie bestaat. Voortskan handhavend 
optreden zodanig onevenredig zijn in verhouding tot de daarmee te dienen 
belangen, dat van optreden in die concrete situatie behoort te worden afgezien. 
f2r is op dit moment nog geenszins een concreet uitzicht op legalisatie en evenmin 
is er mijns inziens sprake van een onevenredig handhavend optreden in 
verhouding tot de daarmee te dienen belangen. Bij het betoog in de zienswijze dat 
UberPOP de belangen dient, die de wet beoogt te beschermen en de zorgen om de 
schadelijke effecten voor de veiligheid van personen van onvoldoende gewicht en 
substantie zijn, wordt onder andere uit het oog verloren dat in de huidige 
wetgeving van een taxichauffeur meer wordt gevraagd dan een verklaring omtrent 
gedrag. Zo is bijvoorbeeld o o k e e n geneeskundige verklaring vere is ten een 
chauffeursdiploma. Handhaving in deze is ook niet alleen in het belang van de met 
taxi's te vervoeren passagiers,maar tevens in het belang van de vervoerders, die 
wel in het bezit zijn van een taxivergunning, in het belang van de door middel van 
de vergunningverlening nagestreefde ordening van de vervoermarkt en in het 
belang van de verkeersveiligheid in het algemeen. 

^ o o ^ c ^ a r ^ s o m 
Oe hoogte van hetdwangsombedrag bij snordersis afgestemd op het financiële 
voordeeldat een snorder kan verwachten bij het niet naleven van ar t i ke !76van 
de Wp2000.Oit financiële voordeel bestaatuit twee componenten, n a m e l i j k l ) d e 
kosten die de overtreder zich bespaart doordat hij taxivervoer verricht zonder een 
daartoe verleende vergunning en 2 ) d e omzet die de overtreder met het snorren 
behaalt. 

A d l ) 
Hieronder vallen onder meer de kosten voor de aanvraag van de 
ondernemersvergunning, de chauffeurskaart, een of meer vergunningsbewijzen, 
de kosten vooropleiding en de kosten die gemaakt worden om het voertuig in 
overeenstemming te brengen met de daaraan gestelde wettelijke eisen 
(waaronder een boordcomputer taxi, taxameter, printer, keuringen, e.d.). Oeze 
kosten bedragen gemiddeld^^500,- . 

Ad 2) 
Van snorders is bekend, en dit blijkt ook uit de uit de praktijk bekende 
(inspectie)gegevens, dat zij voornamelijk in de weekeinden rijden en dan met 
name op de tijdstippen dat horecabezoekers of andere stadsbezoekers van huis of 
op huis aan gaan. Mede daarom kan gesteld worden dat diensten van een snorder 
korter zullen zijn dan die van een regulier taxibedrijf. Uitgaande van een 

ILT 

Rail en Wegvervoer 

Datum 
11 november 2014 
Ons kenmerk 
ILT-2014/67947 
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gemiddelde dienstdoe van een snorder van 4 uur en een beperkt aantal 
(weekend)dienstdagen van ^0 per jaar, zou er dan sprake zijn van een omzet van 
^ 0 x 4 x d e door de snorder gevraagderitprljs. 

Omdat de lastonder dwangsom eeneffectieve werking beoogten o m d a t o m d i t 
doel te bereiken de last zodanig boog zal moeten zijn, dat de overtreder de 
overtreding niet nogmaals begaat, heb ik op het totale financiële voordeel een mij 
redelijk voorkomende vermenigvuldigingsfactor toegepast. Aldus is vervolgens de 
hoogte van de dwangsom vastgesteld op ^ t0 .000, -per overtreding van artikel 76, 
l i d t , v a n d e W p 2 0 0 0 . 

gas tonder dwangsom 
Op grond van artikel 9^ van de Wp2000 ben ik bevoegd tot het opleggen van een 
last onder bestuursdwang ter handhaving van de bij ot krachtens deze wet 
gestelde verplichtingen en van verordening t^7t /2007/5O. Op grond van artikel 
5:^2 van de Algemene wet bestuursrecht ben ik tevens bevoegd om in plaats 
daarvan een last onder dwangsom op te leggen. Het opleggen van een last onder 
dwangsom acht ik ter zake van de beschreven overtreding van de Wp2000 de 
meest aangewezen herstelsanctie Herhaling van deze overtreding dient te worden 
voorkomen in het belang van de met taxi's te vervoeren passagiers, in het belang 
van de vervoerders die wel in het bezit zijn van een taxivergunning, in het belang 
van de door middel van de vergunningverlening nagestreefde ordening van de 
vervoermarkt en in het belang van de verkeersveiligheid in het algemeen. 

Oe last houdt in, da tuz i ch dient te onthouden van overtreding van artikel 76, lid 
t , van de Wp2000 en geldt met ingang van de tweede dag na de dag waarop de 
def ini t ievebeschikkingaanuisverzonden. Bi^elke overtreding van art ike!76, lid 
t , vande Wp2000 na deze datum verbeurt ueen dwangsom v a n ^ t 0 . 0 0 0 , - t o t 
een maximum van ^40.000,-. Oit betekent dus dat de door u op zaterdag t t 
oktober 20t4begane overtreding voorunog geen financiëlegevolgen heeft, maar 
iedere vervolgovertreding wei. Wellicht ten ovërvloede merk ik hierbij nog wel op, 
dat het opleggen van deze last onder dwangsom los staat van het (eventueel) 
door het openbaar ministerie met betrekking tot deze overtreding van de Wp2000 
in te zetten strafrechtelijke traject. 

Oe last onder dwangsom heeft een looptijd vah twee jaar. 

8ezwaarmogeh^kneld 
Indien u het n ie teensbent metdeze beslissing kun tu hiertegen, opgrond van 
het bepaaldein de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken n a d e d a t u m 
waarop deze beslissing is verzonden schriftelijk bezwaar aantekenen. 
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: 

de naam enhetadresvan de indieners 
de dagtekening^ 
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht^en 
de gronden van het bezwaar. 

ILT 

Rail en Wegvervoer 

Datum 
11 november 2014 
Ons kenmerk 
ILT-2014/67947 
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Het bezwaarschrift kunt u richten aan: ILT 
Rail en Wegvervoer 

Inspectie Leefomgeving en Transport 
DRW-Juridische Zaken 
Postbus 1511 
3500 BM UTRECHT Ons kenmerk 

ILT-2014/67947 

Datum 
11 november 2014 

Het maken van bezwaar heeft geen schorsende werking. Bij onverwijlde spoed 
kunnen belanghebbenden die bezwaar hebben ingediend, binnen de hiervoor 
vermelde termijn, een voorlopige voorziening vragen bij het College van Beroep 
voor het bedrijfsleven te Den Haag. Voor het verzoek tot het treffen van een 
voorlopige voorziening is griffiegeld verschuldigd. 

Hoogachtend, 

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU 
namens deze, 
DE INSPECTEUR ILT/RAIL EN WEGVERVOER 

E. van Erk 
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Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en Mieu 

> Retouradres Postbus 1511 3500 BM Utrecht 

ILT 
Rail en Wegvervoer 
Europalaan 40 
Utrecht 
Postbus 1511 
3500 BM Utrecht 

Contactpersoon 

Datum 11 november 2014 
Betreft Beschikking opleggen van een last onder dwangsom 

Ons kenmerk 
ILT-2014/67929 

Uw kenmerk 
20140066 

Geachte heer, 

Op zaterdag 11 oktober 2014 is door inspecteurs van de Inspectie Leefomgeving 
en Transport (hierna: de Inspectie) vastgesteld 1, dat door u taxivervoer werd 
verricht zonder dat u in het bezit was van de daarvoor krachtens de Wet 
personenvervoer 2000 (hierna: Wp2000) vereiste vergunning. 

Met deze brief leg ik u ter zake van deze overtreding van de Wp2000 een last 
onder dwangsom op. Deze herstelsanctie heeft als doel herhaling van de door u 
begane overtreding te voorkomen. 
Achtereenvolgens ga ik in deze brief in op het wettelijk kader, de geconstateerde 
overtreding van de Wp2000, de namens u ingediende zienswijze en de 
herstelsanctie. 

Wet te l i j k kader 
De volgende artikelen zijn van belang: 

Artikel 1 Wp2000 
( . ) 
taxivervoer: personenvervoer per auto tegen betaling, niet zijnde openbaar 
vervoer; 
(...) 

Artikel 75 Wp2000 
1. Voor de toepassing van dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen 
wordt met het verrichten van taxivervoer gelijkgesteld het aanbieden van dat 
vervoer, tenzij dit aanbieden geschiedt door tussenpersonen die bemiddelen in dat 
vervoer bi j wijze van dienstverlening of in de uitoefening van hun beroep of 
bedrijf, 
(...) 

1 Proces-verbaalnummer 494/111014/1600/2020/8037/WPE 
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Artikel 76 Wp2000 
1. Het is verboden taxivervoer te 
vergunning. 
( . ) 

verrichten zonder een daartoe verleende 

Achtergrond 
Met de vergunningverlening in het kader van de Wp2000 wordt een in bedrijfs- en 
sociaal-economisch opzicht geordende markt voor beroepsmatig vervoer van 
personen met bussen en auto's nagestreefd. In het kader van deze marktordening 
gelden voor de toegang tot het beroep van ondernemer van vervoer met auto's en 
personen allerlei voorschriften. Dit om te bewerkstelligen dat de vakbekwaamheid 
van deze ondernemers op een hoger peil komt, hetgeen tot sanering van de 
vervoermarkt, verbetering van de kwaliteit van de verleende diensten in het 
belang van de passagiers en van de vervoerders alsmede aan een grotere 
verkeersveiligheid in het algemeen zal kunnen bijdragen. 

ILT 

Rail en Wegvervoer 

Datum 
11 november 2014 
Ons kenmerk 
ILT-2014/67929 

Overt reding 
Op zaterdag 11 oktober 2014, omstreeks 16:22 uur, is door inspecteurs van de 
Inspectie, ter hoogte van de Waddenweg in Amsterdam. Geconstateerd dat door 
u, jehoren op te wonende te : 

, met een auto als bedoeld in artikel 1 van de Wp2000, 
personen tegen betaling zijn vervoerd. De door u bestuurde auto was voorzien van 
het kenteken 

Gebleken is dat u niet in het bezit bent van een daarvoor krachtens de Wp2000 
vereiste vergunning. Aangezien de hierboven geschetste artikelen 75, lid 1 en 76, 
lid 1, van de Wp2000 bepalen, dat het verboden is taxivervoer te verrichten 
zonder een daartoe verleende vergunning en dat het verrichten van taxivervoer 
gelijk wordt .gesteld met het aanbieden van vervoer, is door u in strijd gehandeld 
met het in artikel 76, lid 1, Wp2000 opgenomen verbod. 

Z ienswi jze op mi jn voornemen t o t het opleggen van de last onder 
dwangsom 
Uit het oogpunt van zorgvuldigheid heb ik u per brief van 16 oktober 2014 mijn 
voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom aangekondigd. Daarbij 
heb ik u in de gelegenheid gesteld om mij binnen twee weken uw zienswijze 
kenbaar te maken. 
Op 5 november 2014 heeft uw gemachtigde, de heer _ ;r, mij namens u 
een zienswijze doen toekomen. Deze zienswijze heeft mij niet doen besluiten af te 
zien van het opleggen van de last onder dwangsom. Ik licht u hieronder kort toe 
wat daarvan de reden is. Bij deze toelichting houd ik de volgorde aan die in de 
zienswijze gehanteerd is. 

Betaling niet gemotiveerd 
Op grond van de processen-verbaal stel ik vast dat u, hetgeen overigens ook door 
uzelf tijdens het verhoor en door uw gemachtigde in de zienswijze is bevestigd, 
zich heeft aangemeld voor de applicatie UberPOP. UberPOP verstrekt de 
particuliere vervoerders een Iphone om deze applicatie te gebruiken. Met de 
applicatie worden de ritten besteld en geregistreerd en bovendien vindt ook 
betaling, voor het illegale taxivervoer plaats via de applicatie. Het verschuldigde 
bedrag wordt van de creditcard van de gebruiker afgeschreven en UberPOP houdt 
daarvan 20% in. De rest gaat naar de particuliere vervoerder en UberPOP draagt 
zorgt voor deze uitbetaling. 
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Eveneens stel ik op grond van de genoemde processen-verbaai vast, dat twee 
inspecteurs van de Inspectie op l l o k t o b e r 2 0 1 4 v i a de genoemde applicatie een 
rit bebben besteld bij UberPOP,udeze rit beeft aangenomen en deze inspecteurs 
vervoerd beeft, zij voor deze rit betaald bebben en van deze betaling ook een 
betalingsbewijs bebben ontvangen.Tijdens bet verboor bee f tumet betrekking tot 
de betaling aangegeven, dat UberPOP 80% van de opbrengst van alle door u 
gereden ritten overmaakt naar uw bankrekening. 
Met bet bovenstaande staat voor mij genoegzaam vast dat er voor de betreffende 
r i tvan 11 oktober2014 een betaling beeft plaatsgevonden. 

ILT 

Rail en Wegvervoer 

Datum 
11 november 2014 
Ons kenmerk 
ILT-2014/67929 

Kostendekkend vervoer 
Met betrekking tot het in de zienswijze gedane beroep op het vijfde lid van artikel 
2 van de Wp2000 merk ik het volgende op: 

Zoals uit het vijfde lid van artikel 2 Wp2000 blijkt, is de Wp2000 niet van 
toepassing op vervoer van personen per auto, anders dan openbaar vervoer, 
indien de som van de betalingen voor dat vervoer de kosten van de auto en 
eventuele bijkomende kosten voor dat vervoer niet te boven gaat, tenzij 
vorenstaande wordt verricht in de uitoefening van een beroep of bedrijf. 

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft in haar uitspraak van 27 
oktober 2009 (AWB 08/525 A) met betrekking tot dit kostendekkend tarief echter 
het volgende bepaald: 

"Blijkens de wetsgeschiedenis is de laatste zinsnede aan het artikellid toegevoegd 
om misbruik van. de carpoolbepaling te voorkomen. De toelichting vermeldt dat 
artikel 2, derde lid, is bedoeld om het echte carpoolen, met vrienden of collega's 
van het werk, niet onder de vergunningplicht te brengen. Met de toevoeging van 
bedoelde zinsnede is beoogd dat personen die buiten de familie- of collega-sfeer 
als economische activiteit taxivervoer aanbieden, geen beroep meer kunnen doen 
op de in artikel 2, derde lid, neergelegde kostenregeling (Tweede Kamer, 1997-
1998, 25910, nr. 3, p. 8-9 en 18-19, en Tweede Kamer, 1999-2000, 26456, nr. 9, 
p. 8-9). Naar het oordeel van het College staat, hoewel de vaststaande feiten niet 
uitsluiten dat het om een beperkte activiteit van appellant gaat, genoegzaam vast 
dat appellant op 26 oktober 2007 taxivervoer heeft verricht als economische 
activiteit in het kader van de uitoefening van een bedrijf. Uit de 
getuigenverklaringen blijkt immers dat dit vervoer niet plaatsvond in de sfeer van 
familie of collega's, maar dat de passagiers appellant hebben benaderd, omdat hij 
bekend stond als "zwarte taxi". Er is dan ook sprake van personenvervoer in de 
uitoefening van een beroep of bedrijf, zodat de Wp 2000 van toepassing is. 
Derhalve kan in het midden blijven of de kosten die appellant per kilometer heeft 
gemaakt de door hem ontvangen vergoeding overschrijden." 

Aangezien naar mijn oordeel uit de processen-verbaal in casu duidelijk blijkt, dat 
het vervoer dat door u verricht is als economische activiteit plaatsvond en niet in 
de sfeer van familie of collega's ligt, is hier sprake van personenvervoer in de 
uitoefening van een beroep of bedrijf, zodat de Wp2000 van toepassing is en kan 
hier in het midden blijven of de kosten, die door u zijn gemaakt, de door u 
ontvangen vergoeding overschrijden. 
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Onde^de^kemo^ver /n^ 
Oe stelling in de zienswijze dat er sprake zoo zijn van een ondeugdelijke 
motivering komt mij onbegrijpelijk voor. Ooor mij is in bet voornemen met 
betrekking tot mijn bevoegdheid tot betopleggen vaneen lastonder dwangsom 
slechts verwezen naar de volledige inhoud van artikel 93 van de Wp2000 en daar 
is niets ondeugdelijks aan. 

Onevenred^eóe^an^ena^ 
Zoals doorugemachtigde ook al wordt aangegevenin de zienswijze,zal,gelet op 
bet algemeen belang dat gediend is met de handhaving, in geval van overtreding 
van een wettelijk voorschrift, het bestuursorgaan, dat bevoegd is om met 
bestuursdwang o feen last onder dwangsom op te treden, in de regel van deze 
bevoegdheid gebruik moeten maken. Slechts onder bijzondere omstandigheden 
mag van het bestuursorgaan worden gevergd, dit niet te doen. Oit kan zich 
voordoen indien concreetui tz ichtop legalisatie bestaat, voorts kan handhavend 
optreden zodanig onevenredig zijn in verhouding tot de daarmee te dienen 
belangen, dat van optreden in die concrete situatie behoort te worden afgezien. 
Er is op dit moment nog geenszins een concreet uitzicht op legalisatie en evenmin 
is er mijns inziens sprake van een onevenredig handhavend optreden in 
verhouding tot de daarmee te dienen belangen. Bij het betoog in de zienswijze dat 
UberPOP de belangen dient, die de wet beoogt te beschermen en de zorgen om de 
schadelijke effecten voor de veiligheid van personen van onvoldoende gewicht en 
substantie zijn, wordt onder andere uit het oog verloren dat in de huidige^ 
wetgeving van een taxichauffeur meer wordt gevraagd dan een verklaring omtrent 
gedrag. Zo is bijvoorbeeld o o k e e n geneeskundige verklaring vere is ten een 
chauffeursdiploma. Handhaving in deze is ook niet alleen in het belang van de met 
taxi's te vervoeren passagiers,maar tevens in het belang van de vervoerders, die 
wel in het bezit zijn van een taxivergunning, in het belang van de door middel van 
de vergunningverlening nagestreefde ordening van de vervoermarkt en in het 
belang van de verkeersveiligheid in het algemeen. 

^ o o ^ d ^ a r ^ s o m 
Oe hoogte van het dwangsombedrag bij snordersis afgestemd op het financiële 
voordee ldateensnorderkanverwachtenb i j het niet naleven van ar t i ke !76van 
deWp^OOO. Oit financiële voordeel bestaat uit twee componenten, namelijk j . )de 
kosten die de overtreder zich bespaart doordat hij taxivervoer verricht zonder een 
daartoe verleende vergunningen 2) de omzet die de overtreder met het snorren 
behaalt. 

A d l ) 
Hieronder vallen onder meer de kosten voor de aanvraag van de 
ondernemersvergunning, de chauffeurskaart, een of meer vergunningsbewijzen, 
de kosten voor opleiding en de kosten die gemaakt worden om het voertuig in 
overeenstemming te brengen met de daaraan gestelde wettelijke eisen 
(waaronder een boordcomputer taxi, taxameter, printer, keuringen e.d.). Oeze 
kosten bedragen gemiddeld ^3500,-. 

Ad 2) 
Van snorders is bekend, en dit blijkt ook uit de uit de praktijk bekende 
(inspectie)gegevens, dat zij voornamelijk in de weekeinden rijden en dan met 
name op de tijdstippen dathorecabezoekers of andere stadsbezoekers van hulsof 
op huis aan gaan. Mede daarom kan gesteld worden dat diensten van een snorder 
korter zullen zijn dan die van een regulier taxibedrijf. Uitgaande van een 

ILT 

Rail en Wegvervoer 

Datum 
11 november 2014 
Ons kenmerk 
ILT-2014/67929 
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gemiddelde dienstduur van een snorder van 4 oor en een beperkt aantal 
(weekend)dienstdagen van 30 per jaar, zou er dan sprake zijn van een omzet van 
3 0 x 4 x d e d o o r d e snorder gevraagde ritprijs. 

Omdat de last onder dwangsom een effectieve werking beoogt en omdat om dit 
doel te bereiken de last zodanig boog zal moeten zijn, dat de overtreder de 
overtreding niet nogmaals begaat, beb ik op bet totale financiële voordeel een mij 
redelijk voorkomende vermenigvuldigingsfactor toegepast. Aldus is vervolgens de 
boogte van de dwangsom vastgesteld op ^10.ÖOO,- per overtreding van artikel 76, 
l i d l , v a n d e W p 2 0 0 0 . 

ILT 

Rail eo Wegvervoer 

Datum 
11 novemberzon 
Ons kenmerk 
^T2014B67gz9 

gas tonde r dwangsom 
Op grond van artikel 93 van de Wp2000 benik bevoegd tot het opleggen van een 
last onder bestuursdwang ter handhaving van de bij of krachtens deze wet 
gestelde verplichtingen en van verordening 1371B2007/5O. Op grond van artikel 
5:32 van de Algemene wet bestuursrecht ben Ik tevens bevoegd om In plaats 
daarvan een last onder dwangsom op te leggen. Het opleggen van een last onder 
dwangsom acht Ik te rzake van de beschreven overtreding van de Wp2000 de 
meest aangewezen herstelsanctie. Herhaling van deze overtreding dient te worden 
voorkomen in het belang vande met taxi's te vervoeren passagiers,in het belang 
van de vervoerders, die wel In het bezit zijn van een taxivergunning, In het belang 
van de door middel van de vergunningverlening nagestreefde ordening van de 
vervoermarkt en in het belang van de verkeersveiligheid in het algemeen. 

Oe last houdt in, da tuz i ch dient te onthouden van overtreding van artikel 76, lid 
1, van de Wp2000 en geldt met ingang van de tweede dag na de dag waarop de 
definitieve beschikking a a n u i s verzonden. Bij elke overtreding van artikel 76, l id 
1, van de Wp2000 na dezedatum verbeurt ueendwangsom van ^10.000, - to t 
een maximum van C40.000,-. Oit betekent dus dat de door u op zaterdag 11 
oktober 2014begane overtreding voorunog geen financiële gevolgen heeft, maar 
iedere vervolgovertreding wel. Wellicht ten overvloede merk ik hierbij nog wel op, 
dat het opleggen van deze last onder dwangsom los staat van het (eventueel) 
door het openbaar ministerie met betrekking tot deze overtreding van de Wp2000 
in te zetten strafrechtelijke traject. 

Oe last onder dwangsom heeft een looptijd van twee jaar. 

8 e z w a a r m o g e ^ k n e i d 
Ind ienu het n l e teensben tme tdeze beslissing k u n t u hiertegen, opgrond van 
het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes wekenna de datum 
waarop deze beslissing is verzonden schriftelijk bezwaar aantekenen. 
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en^moet ten minste bevatten: 

de naam en het adres van de indieners 
de dagtekening
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gerichte en 
de gronden van het bezwaar. 
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Het bezwaarschrift kuntur ichten aan: 

Inspectie Leefomgeving enTransport 
ORW-luridische Zaken 
Postbus 1511 
3500 BM UTRECHT 

Het maken van bezwaar beeft geen schorsende werking. Bij onverwijlde spoed 
kunnen belanghebbenden, die bezwaar hebben ingediend, binnen de hiervoor 
vermelde termijn, een voorlopige voorziening vragen bij het College van Beroep 
voor het bedrijfsleven te Oen Haag. voor het verzoek tot het treffen van een 
voorlopige voorziening is griffiegeld verschuldigd 

Hoogachtend, 

OE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU 
namens deze, 
OE INSPECTEUR ILTBRAIL EN WEGVERVOER 

E. van Erk 

ILT 

Rail en Wegvervoer 

Datum 
11 november 2014 
Ons kenmerk 
ILT-2014/67929 
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Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu 

> Retouradres Postbus 1511 3500 BM Utrecht 

ILT 
Rail en Wegvervoer 
Europalaan 40 
Utrecht 
Postbus 1511 
3500 BM Utrecht 

Contactpersoon 

Datum 11 november 2014 
Betreft Beschikking opleggen van een last onder dwangsom 

Ons kenmerk 
ILT-2014/67953 
Uw kenmerk 
20140065 

Geachte heer 

Op zaterdag 11 oktober 2014 is door inspecteurs van de Inspectie Leefomgeving 
en Transport (hierna: de Inspectie) vastgesteld 1, dat door u taxivervoer werd 
verricht zonder dat u in het bezit was van de daarvoor krachtens de Wet 
personenvervoer 2000 (hierna: Wp2000) vereiste vergunning. 

Met deze brief leg ik u ter zake van deze overtreding van de Wp2000 een last 
onder dwangsom op. Deze herstelsanctie heeft als doel herhaling van de door u 
begane overtreding te voorkomen. 
Achtereenvolgens ga ik in deze brief in op het wettelijk kader, de geconstateerde 
overtreding van de Wp2000, de namens u ingediende zienswijze en de 
herstelsanctie. 

Wet te l i j k kader 
De volgende artikelen zijn van belang: 

Artikel 1 Wp2000 
(...) 
taxivervoer: personenvervoer per auto tegen betaling, niet zijnde openbaar 
vervoer; 
(...) 

Artikel 75 Wp2000 
1. Voor de toepassing van dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen 
wordt met het verrichten van taxivervoer gelijkgesteld het aanbieden van dat 
vervoer, tenzij dit aanbieden geschiedt door tussenpersonen die bemiddelen in dat 
vervoer bi j wijze van dienstverlening of in de uitoefening van hun beroep of 
bedrijf. 
(...) 

1 Proces-verbaalnummer 494/111014/1919/2020/8037/WPE 
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Artikel 76 Wp2000 
1. Het is verboden taxivervoer te verrichten zonder een daartoe verleende 
vergunning. 
(...) 

Achtergrond 
Met de vergunningverlening in het kader van de Wet personenvervoer 2000 wordt 
een in bedrijfs- en sociaal-economisch opzicht geordende markt voor 
beroepsmatig vervoer van personen met bussen en auto's nagestreefd. In het 
kader van deze marktordening gelden voor de toegang tot het beroep van 
ondernemer van vervoer met auto's en personen allerlei voorschriften. Dit om te 
bewerkstelligen dat de vakbekwaamheid van deze ondernemers op een hoger peil 
komt, hetgeen tot sanering van de vervoermarkt, verbetering van de kwaliteit van 
de verleende diensten in het belang van de passagiers en van de vervoerders 
alsmede aan een grotere verkeersveiligheid in het algemeen zal kunnen bijdragen. 

ILT 

Rail en Wegvervoer 

Datum 
11 november 2014 
Ons kenmerk 
ILT-2014/67953 

Overtreding 
Op zaterdag 11 oktober 2014, omstreeks 19:35 uur, is door inspecteurs van de 
Inspectie, ter hooate van de Prinses Reatrixlaan in Diemen, geconstateerd dat 
door u. \ qeboren op 7 te I , wonende te 
j ', met een auto als bedoeld in artikel 1 van de 
Wp2000, personen tegen betaling zijn vervoerd, 
voorzien van het kenteken 

De door u bestuurde auto was 

Gebleken is dat u niet in het bezit bent van een daarvoor krachtens de Wp2000 
vereiste vergunning. Aangezien de hierboven geschetste artikelen 75, lid 1 en 76, 
lid 1, van de Wp2000 bepalen, dat het verboden is taxivervoer te verrichten 
zonder een daartoe verleende vergunning en dat het verrichten van taxivervoer 
gelijk wordt gesteld met het aanbieden van vervoer, is door u in strijd gehandeld 
met het in artikel 76, lid 1, Wp2000 opgenomen verbod. 

Z ienswi jze op m i jn voornemen t o t het opleggen van de last onder 
dwangsom 
Uit het oogpunt van zorgvuldigheid heb ik u per brief van 16 oktober 2014 mijn 
voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom aangekondigd. Daarbij 
heb ik u in de gelegenheid gesteld om mij binnen twee weken uw zienswijze 
kenbaar te maken. 
Op 5 november 2014 heeft uw gemachtigde, de heer , mij namens u 
een zienswijze doen toekomen. Deze zienswijze heeft mij niet doen besluiten af te 
zien van het opleggen van de last onder dwangsom. Ik licht u hieronder kort toe 
wat daarvan de reden is. Bij deze toelichting houd ik de volgorde aan die in de 
zienswijze gehanteerd is. 

Betaling niet gemotiveerd 
Op grond van de processen-verbaal stel ik vast dat u, hetgeen overigens ook door 
uzelf tijdens het verhoor en door uw gemachtigde in de zienswijze is bevestigd, 
zich heeft aangemeld voor de applicatie UberPOP. UberPOP verstrekt de 
particuliere vervoerders een Iphone om deze applicatie te gebruiken. Met de 
applicatie worden de ritten besteld en geregistreerd en bovendien vindt ook 
betaling voor het illegale taxivervoer plaats via de applicatie. Het verschuldigde 
bedrag wordt van de creditcard van de gebruiker afgeschreven en UberPOP houdt 
daarvan 20% in. De rest gaat naar de particuliere vervoerder en UberPOP draagt 
zorgt voor deze uitbetaling. 
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Eveneens stel ik op grond van de genoemde processen-verbaal vast, dat twee 
inspecteurs van de Inspectie op 11 oktober 2014 via de genoemde applicatie een 
rit hebben besteld bij UberPOP, u deze rit heeft aangenomen en deze inspecteurs 
vervoerd heeft, zij voor deze rit betaald hebben en van deze betaling ook een 
betalingsbewijs hebben ontvangen. Tijdens het verhoor heeft u met betrekking tot 
de betaling aangegeven, dat UberPOP 75% van de opbrengst van alle door u 
gereden ritten overmaakt naar uw bankrekening. 
Met het bovenstaande staat voor mij genoegzaam vast dat er voor de betreffende 
rit van 11 oktober 2014 een betaling heeft plaatsgevonden. 

Kostendekkend vervoer 
Met betrekking tot het in de zienswijze gedane beroep op het vijfde lid van artikel 
2 van de Wp2000 merk ik het volgende op: 

Zoals uit het vijfde lid van artikel 2 Wp2000 blijkt, is de Wp2000 niet van 
toepassing op vervoer van personen per auto, anders dan openbaar vervoer, 
indien de som van de betalingen voor dat vervoer de kosten van de auto en 
eventuele bijkomende kosten voor dat vervoer niet te boven gaat, tenzij 
vorenstaande wordt verricht in de uitoefening van een beroep of bedrijf. 

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft in haar uitspraak van 27 
oktober 2009 (AWB 08/525 A) met betrekking tot dit kostendekkend tarief echter 
het volgende bepaald: 

"Blijkens de wetsgeschiedenis is de laatste zinsnede aan het artikellid toegevoegd 
om misbruik van de carpoolbepaling te voorkomen. De toelichting vermeldt dat 
artikel 2, derde lid, is bedoeld om het echte carpoolen, met vrienden of collega's 
van het werk, niet onder de vergunningplicht te brengen. Met de toevoeging van 
bedoelde zinsnede is beoogd dat personen die buiten de familie- of collega-sfeer 
als economische activiteit taxivervoer aanbieden, geen beroep meer kunnen doen 
op de in artikel 2, derde lid, neergelegde kostenregeling (Tweede Kamer, 1997-
1998, 25910, nr. 3, p. 8-9 en 18-19, en Tweede Kamer, 1999-2000, 26456, nr. 9, 
p. 8-9). Naar het oordeel van het College staat, hoewel de vaststaande feiten niet 
uitsluiten dat het om een beperkte activiteit van appellant gaat, genoegzaam vast 
dat appellant op 26 oktober 2007 taxivervoer heeft verricht als economische 
activiteit in het kader van de uitoefening van een bedrijf. Uit de 
getuigenverklaringen blijkt immers dat dit vervoer niet plaatsvond in de sfeer van 
familie of collega's, maar dat de passagiers appellant hebben benaderd, omdat hij 
bekend stond als "zwarte taxi". Er is dan ook sprake van personenvervoer in de 
uitoefening van een beroep of bedrijf, zodat de Wp2000 van toepassing is. 
Derhalve kan in het midden blijven of de kosten die appellant per kilometer heeft 
gemaakt de door hem ontvangen vergoeding overschrijden." 

Aangezien naar mijn oordeel uit de processen-verbaal in casu duidelijk blijkt, dat 
het vervoer dat door u verricht is als economische activiteit plaatsvond en niet in 
de sfeer van familie of collega's ligt, is hier sprake van personenvervoer in de 
uitoefening van een beroep of bedrijf zodat de Wp2000 van toepassing is en kan 
hier in het midden blijven of de kosten die door u zijn gemaakt de door u 
ontvangen vergoeding overschrijden. 
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O r ^ d e ^ d e ^ e m o t ^ e ^ ^ 
De stelling de zienswijze dat er sprake zoo zijn vao eeo ondeugdelijke 
motivering komt mij onbegrijpelijk voor. Door mij is io oet voornemen roet 
betrekking tot mijn bevoegdheid tot hetop leggenvaoeeo lastooderdwaogsom 
slechts verwezeooaar de volledigeiohoud vao artikel 93 vao deVvp^OOOeo daar 
is oiets ondeugdelijks aan. 

O n ^ e r ^ d / o e ^ e ^ r ^ e n a r ^ e ^ 
Zoals doorugemacht igdeook al wordt aangegeven in de zienswijze,zal^ gelet op 
het algemeen belang dat gediend is met de handhaving, in geval van overtreding 
vao eeo wettelijk voorschrift, bet bestuursorgaan, dat bevoegd is^om met 
bestuursdwang o feen last onder dwangsom op te treden, io de regei ^ao deze 
bevoegdheid gebruik moeten maken. Slechts onder bijzondere omstandigheden 
mag van het bestuursorgaan worden gevergd, dit niet te doen. Dit^kan zich 
voordoen indien concreet uitzicht op legalisatie bestaat. Voorts kan handhavend 
optreden zodanig onevenredig zijn in verhouding tot de daarmee te dienen 
belangen, dat van optreden in die concrete situatie behoort te worden afgezien. 
Er is op dit moment nog geenszins een concreet uitzicht op legalisatie en̂  evenmin 
is er mijns inziens sprake van een onevenredig handhavend optreden in 
verhouding tot de daarmee te dienen belangen. Bij het betoog in de zienswijze dat 
UberPOP de belangen dient, die de wet beoogt te beschermen en de zorgen om de 
schadelijke effecten voor de veiligheid van personen van onvoldoende gewicht en 
substantie zijn, wordt onder andere uit het oog verloren dat in dé huidige 
wetgeving vao eeo taxichauffeur meerwordt gevraagd dan een verklaring omtrent 
gedrag. Zo is bijvoorbeeld dok een geneeskundige verklaring vereist en een 
chauffeursdiploma.Handhaving in deze is ook nietalleen in het belang vande met 
taxi's te vervoeren passagiers, maar tevens in het belang van de vervoerders die 
wel in het bezit zijn van een taxivergunning, in het belang van de door middel van 
de vergunningverlening nagestreefde ordening van de vervoermarkt en in het 
belang van de verkeersveiligheid in het algemeen. ^ 

^oog^e dwangsom 
De hoogte van het dwangsombedrag bij snorders is afgestemd op het financiële 
voordee ldateensnorderkanverwachtenb i j het niet naleven van artikel 76van 
de Wp2000.Dit financiële voordeel bestaat uit twee componenten,namelijk l ) d e 
kosten die de overtreder zich bespaartdoordat hij taxivervoer verricht zonder een 
daartoe verleende vergunning en 2 ) d e omzet die deovertreder met het snorren 
behaalt. 
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^ 
Hieronder vallen onder meer de kosten voor de aanvraag van de 
ondernemersvergunning, de cbaufteurskaart, éen of meer vergunningsbewijzen, 
de kosten voor opleiding en de kosten die gemaakt worden om bet voertuig in 
overeenstemming te brengen met de daaraan gestelde wettelijke eisen 
(waaronder een boordcomputer taxi, taxameter, printer, keuringen, e.d.). Deze 
kosten bedragen gemiddeldC3500, . 

Ad 2) ^ 
Van snorders is bekend, en dit blijkt ook oit de oit de praktijk bekende 
(inspectie)gegevens, dat zij voornamelijk in de weekeinden rijden en dan met 
name op de tijdstippen dat norecabezoekers of andere stadsbezoekers van bois of 
op nois aan gaan. Mede daarom kan gesteld worden dat diensten van een snorder 
korter zo l lenz i jn dan die v a n e e n regolier taxibedrijf. Uitgaande v a n e e n 
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^ 

gemiddelde dienstdoe vao eeo snorder van 4 oor eo eeo beperkt aantal 
(weekend)dienstdageo van 30 per jaar, zoo er dan sprake zijn van een omzet van 
3 0 x 4 x d e door de snorder gevraagde ritprijs. ^ 

Omdat delast onder dwangsomeen effectieve werking beoogten omdat om dit 
doei te bereiken de iast zodanig boog zal moeteo zijn, dat de overtreder de 
overtreding niet nogmaals begaat, heb ik ophet to ta le financiële voordeel een mij 
redelijk voorkomende vermenigvoldigingsfactor toegepast.Aldos is vervolgens de 
hoogte van de dwangsom vastgesteld op CIO.000,-per overtreding van artikel 78, 
Üd l , vandeWp2000 . 

gas tonder dwangsom 
Op grond van artikel 93 van de Wp2000 ben ik bevoegd tot het opleggen van een 
last ooder bestoorsdwang ter handhaving van de bij of krachtens deze wet 
gestelde verplichtingenen van verordening 1371B2007BEG. Opgrood vao artikel 
5:32 van de Algemene wet bestoorsrecht ben ik tevens bevoegd om^in plaats 
daarvan eeo last onder dwangsomopte leggen.Het opleggen van eeo last ooder 
dwaogsom acht ik te rzake van de beschreven overtreding van de Wp2000 de 
meest aangewezen herstelsanctie. Herhaling van deze overtreding dient te worden 
voorkomen in het belang van de met taxi's te vervoeren passagiers, in het belang 
van de vervoerders die wel in het bezit zijn van een taxivergonning, in het belang 
van de door middel van de vergonningverlening nagestreefde ordening van de 
vervoermarkteninhetbelangvandeverkeersvei l igheidinhetalgemeen. 

^ 
Oe last hoodt in, da toz i ch dient te onthooden van overtreding van artikel 76, l id 
1, van deWp2000 en geldt met ingang van de tweede dagna de dag waarop de 
definitieve beschikking a a n o i s verzonden. 8ij elke overtreding van artikel 76, l id 
1, vande Wp2000 na dezedatom verbeor toeendwangsom vanClO.000,- tot 
een maximom van C40.000,-. Oit betekent dos dat de door o op zaterdag 11 
oktober2014begane overtreding vooronog geen financiële gevolgen heeft, maar 
iedere vervolgovertreding wel. Wellicht ten overvloede merk ik hierbij nog wel op, 
dat het opleggen van deze last onder dwangsom los staat van het (eventoeel) 
door het openbaar ministerie met betrekking tot deze overtreding van dé Wp2000 
in te zetten strafrechtelijke traject. ^ 
Oe last onder dwangsom heeft een looptijd van twee jaar. 

^ezwaarmogeb jkbe id i 
Ind ieno het n ie teensbent met deze beslissing kon to hiertegen, opgrond van 
he tbepaa lde inde Algemene wetbestoorsrecht, binnen z e s w e k e n n a d e d a t o m 
waarop deze beslissing is verzoodeo schriftelijk bezwaar aaotekeoen. ^ 

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevattén: 

de naam en het adres van de indiener: ^ 
de dagtekening: 
een omschrijving van het besloit waartegen het bezwaar is gericht: en 
de gronden van het bezwaar. 
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Het bezwaarschrift kuntur ichten aam 

Inspectie Leeromgeving 
ORW-luridische Zaken 
Postbus 1511 
3500 BM UTRECHT 

Het maken van bezwaar beeft geen schorsende werking. Bij onverwijlde spoed 
kunnen belanghebbenden die bezwaar hebben ingediend, binnen de hiervoor 
vermeldetermijn, een voorlopige voorziening vragen bij het College van Beroep 
voor het bedrijfsleven te Oen Haag. Voor het verzoek tot het treffen van een 
voorlopige voorziening is griffiegeld verschuldigd. 

Hoogachtend, 

OE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU 
namens deze, 
OE INSPECTEUR ILTBRAIL EN W5GV5RV05R 

E. van Erk 
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Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu 

> Retouradres Postbus 1511 3500 BM Utrecht 

ILT 
Rail en Wegvervoer 
Europalaan 40 
Utrecht 
Postbus 1511 
3500 BM Utrecht 

r n n t a r t n e r s o o n 

Ons kenmerk 
ILT-2014/67394 

Uw kenmerk 

Datum 11 november 2014 
Betreft Beschikking opleggen van een last onder dwangsom 

Geachte heer I 

Op zaterdag 11 oktober 2014 is door inspecteurs van de Inspectie Leefomgeving 
en Transport (hierna: de Inspectie) vastgesteld1, dat door u taxivervoer werd 
verricht zonder dat u in het bezit was van de daarvoor krachtens de Wet 
personenvervoer 2000 (hierna: Wp2000) vereiste vergunning. 

Met deze brief leg ik u ter zake van deze overtreding van de Wp2000 een last 
onder dwangsom op. Deze herstelsanctie heeft als doel herhaling van de door u 
begane overtreding te voorkomen. 
Achtereenvolgens ga ik in deze brief in op het wettelijk kader, de geconstateerde 
overtreding van de Wp2000 en de herstelsanctie. 

Wettel i jk kader 
De volgende artikelen zijn van belang: 

Artikel 1 Wp2000 
( - ) 
taxivervoer: personenvervoer per auto tegen betaling, niet zijnde openbaar 
vervoer; 
(...) 

Artikel 75 Wp2000 
1. Voor de toepassing van dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen 
wordt met het verrichten van taxivervoer gelijkgesteld het aanbieden van dat 
vervoer, tenzij dit aanbieden geschiedt door tussenpersonen die bemiddelen in dat 
vervoer bij wijze van dienstverlening of in de uitoefening van hun beroep of 
bedrijf. 
(...) 

1 Proces-verbaalnummer 494/111014/1652/2020/8037/WPE 
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Artikel 76 Wp2000 
1. ^et /s v l o d e n ta^dvervoer^ te verenten zondek een daartoe vereende 
ve^g^nn/n^. 
(...) 

^Icnte^r^ond 
Met de vergunningverlening 
sociaal-economisch opziet geordende markt voor beroepsmatig vervoer van 
personen met bussen en auto's nagestreefd. In het kader van deze marktordening 
geiden voor de toegang tot bet beroep van ondernemer van vervoer met auto's en 
personen allerlei voorschriften. Dit om te bewerkstelligen dat de vakbekwaamheid 
van deze ondernemers op een boger peii komt, betgeen tot sanering van de 
vervoermarkt, verbetering van de kwaliteit van de verleende diensten in bet 
belang van de passagiers en van de Vervoerders alsmede aan een grotere 
verkeersveiligheid in het algemeen zal kunnen bijdragen. 

Overtreding 
Dpzaterdag t t oktober20t4,omstreeks t7:03 uur, is door inspecteurs van de 
Insp^^tle.ter hoogte van het Purmerpleinin Amsterdam,geconstateerddat door 
u,^ , geboren oo , wonende te 

,met een autöals bedoeld inartikel 
1 van de WpZOOO, personen tegen betalingzijn vervoerd. Dedooru bestuurde 
auto was voorzien van bet kenteken 

Geblekenlsdatu niet inhet bezit bent van een daarvoor krachtens deWp^OOÓ 
vereiste vergunning.Aangezien de hierboven géschetsteartikelen75, lid t e n 7 6 , 
lid t , van de Wp2000 bepalen, dat het verboden is taxivervoer te verrichten 
zondereen daartoe verleende vergunning en dat het verrichten van taxivervoer 
gelijk wordt gesteld met het aanbieden vanvervoer , isdooruin strijd gehandeld 
met het in artikel 76, lid t,Wp2000 opgenomen verbod. 

Uw zienswijze op mijn voornemen to the top ieggen van de ias t onder 
dwangsom 
Oit het oogpunt vanzorgvuldigheid h e b i k u per brief van t6ok toberz0 t4mi jn 
voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom aangekondigd. Daarbij 
heb ik u in de gelegenheid gesteld om mij binnen twee weken uw zienswijze 
kenbaar te maken.Van deze gelegenheid heeftugeen dan wel niet tijdig gebruik 
gemaakt. 

en wegvervoer 

Oatum 
11 novemberzon 

Ons kenmerk 
^T2014B67394 

gastonder dwangsom 
Op grond van artikel 93 van 
last onder bestuursdwang ter handhaving van de bij ot krachtens deze wet 
gestelde verplichtingen en van verordening 1371/2007/50. Opgrond van artikel 
5:32 van de Algemene wet bestuursrecht ben Ik tevens bevoegd om in plaats 
daarvan een last onder dwangsom op te leggen. Het opleggen van een last onder 
dwangsom acht ik terzake van de beschreven overtreding van de Wp2000 de 
meest aangewezen herstelsanctie. Herhaling van deze overtreding dient te worden 
voorkomen in het belang van de met taxi's te vervoeren passagiers, in het belang 
van de vervoerders, die wel in het bezit zijn van een taxivergunning, in het belang 
van de door middel van de vergunningverlening nagestreefde ordening van de 
vervoermarkt en in het belang van de verkeersveiligheid in het algemeen. 
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De last houdt in datuzich dient te onthouden van overtreding van artikel 76, lid 
t , van de Wp2000 en geldt met ingang van de tweede dag na de dag waarop de 
definitieve beschikking aanu is verzonden. Bij elke overtreding van artikel 76, lid 
t , van de Wp2000 na dezedatum verbeurt o een dwangsom vanCt0.000,-tot 
een maximum vanC40.000,-. Dehoogtevan het dwangsombedrag is afgestemd 
ophet financiële voordeeldat een illegale taxivervoerder kan verwachtenbij het 
niet naleven van artikel 76 van de Wp2000. Dit financiële voordeel bestaat uit 
twee componenten,namelijkt)de kosten die de overtreder zich bespaart doordat 
hij taxivervoer verricht zonder een daartoe verleende vergunningen^) de omzet 
die de overtreder met het illegale taxivervoer behaalt. 
Het bovenstaande betekent dus dat de door u op zaterdag t t oktober 20t4 
begane overtreding voor u nog geen financiële gevolgen heeft, maar iedere 
vervolgovertreding wel. Wellicht ten overvloede merk ik hierbij nog wel op, dat het 
opleggen van een last onder dwangsom los staat van het (eventueel) door het 
openbaar ministerie met betrekking tot deze overtreding van de Wp2000 in te 
zetten strafrechtelijke traject. 
De last onder dwangsom heeft een looptijd van twee jaar. 
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Datum 
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^ e Z W a a r m O g e h j k h e l d 

Indien u het nieteensbent metdeze beslissing kuntu hiertegen,op grond ven 
het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes wekenna de datum 
waarop deze beslissing Is verzonden schriftelijk bezwaar aantekenen. 

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: 
de neem en het adres ven de indieners 
de dagtekening^ 
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gerichte en 
de gronden van het bezwaar. 

Het bezwaarschrift kunturichten aan: 
Inspectie Leefomgeving enTransport 
DRW^uridische Zaken 
Postbus t 5 t t 
3500 BM LITR5CHT 

Het maken van bezwaar heeft geen schorsende werking. Bij onverwijlde spoed 
kunnen belanghebbenden die bezwaar hebben ingediend, binnen de hiervoor 
vermeidetermljn, een voorlopige voorziening vragen bij het College van Beroep 
voor het bedrijfsleven te Den Haag. Voor het verzoek tot het treffen van een 
voorlopige voorziening is griffiegeld verschuldigd. 

Hoogachtend, 

0 5 M I N I 5 T 5 R V A N I N ^ 
namens deze, 
O5IN5P5^50RILTBI^IL5NW5GV5RVO5R 
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Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu 

> Retouradres Postbus 1511 3500 BM Utrecht 

Uber International B.V. 
T.a.v. de heer.' 
Vijzelstraat 68 
1017 HL AMSTERDAM 

Contactpersoon 

ILT 
Rail en Wegvervoer 
Europalaan 40 
Utrecht 
Postbus 1511 
3500 BM Utrecht 

Ons kenmerk 

Uw kenmerk 

Datum 11 november 2014 
Betreft Beschikking opleggen van een last onder dwangsom 

Geachte directie; 

Ik heb vastgesteld, dat door Uber International B.V., artikel 76, lid 1, van de Wet 
personenvervoer 2000 (hierna: Wp2000) is overtreden en daarom leg ik Uber 
International B.V. ter zake van deze overtreding van de Wp2000 middels deze 
brief een last onder dwangsom op. Deze herstelsanctie heeft als doel herhaling 
van de door Uber International B.V. begane overtredingen te voorkomen. 

Achtereenvolgens, ga ik in deze brief in op het wettelijk kader, de geconstateerde 
overtredingen van de Wp2000, de door Über International B.V. ingediende 
zienswijze en de herstelsanctie. 

Wettel i jk kader 
De volgende artikelen zijn van belang: 

Artikel 1 Wp2000 

(•••) 
taxivervoer: personenvervoer per auto tegen • betaling, niet zijnde openbaar 
vervoer; 
(...) 
Artikel 75 Wp2000 

1. Voor de toepassing van dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen 
wordt met het verrichten van taxivervoer gelijkgesteld het aanbieden van 
dat vervoer,- tenzij dit aanbieden geschiedt door tussenpersonen die 
bemiddelen in dat vervoer bij wijze van dienstverlening of in de 
uitoefening van hun beroep of bedrijf. 

2. Voor de toepassing van dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt onder «de vervoerder die taxivervoer verricht» verstaan: degene die taxivervoer verricht, niet in de hoedanigheid van bestuurder van een auto. 
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Artikel 76 Wp2000 itBr 
^. r^et /s v e l d e n ta^vervoer^ te verenten zondek een daartoe vereende en wedervoer 
ver^^nn/n^. 
^ B Datum 

11 novemberzon 

Artikel5:tAlgemenewetbestuursrecht 
^. indeze ^etwordt ver^taanonder^overt^ed/n^B e e n g e d ^ / n c 7 d / e ^ s t ^ d / s 
me rne toepa^deo^o^^cn ten^en^ 
2. Onder̂  ove^edeB" wor̂ dt verstaan.' degene d/e de overt̂ red/nc7 p^eeĉ t or̂  
medep^ee^t. 
^. Overtr^ed/n^en ^nnen woeden óegaan doo^ n a ^ ^ ^ e personen en 
^ e c n t s p e r ^ o n e n . ^ / ^ ^ , tweede en der̂ de ^d, vannetl^etóoe^vanStrarBecnt 
/svanove^een^omst^etoepass/n^. 

B^cnte^ond 
Met de vergunningverlening in het kader van de Wp2000 wordt een in bedrijts-en 
sociaal-economisch opzicht geordende merkt voor beroepsmatig vervoer ven 
personen met bussen en auto's nagestreefd, in het kader van deze marktordening 
geiden voor de toegang tot het beroep van ondernemer van vervoer met auto's en 
personen allerlei voorschriften. Oit om te bewerkstelligen dat de vakbekwaamheid 
van deze ondernemers op een hoger peil komt, hetgeen tot sanering van de 
vervoermarkt, verbetering van de kwaliteit van de verleende diensten in het 
belang van de passagiers en van de vervoerders alsmede aan een grotere 
verkeersveiligheid In het algemeen zal kunnen bijdragen. 

Overtreding 
Uit de processen-verbaal met nummers 4^ t t t0 t4Bt600^020^037BWP5, 
494Bttt0t^t652B2020B8037BWP5, 4^mot4Bt757B2020B8037BWP5, 
4 9 4 B t t t 0 t 4 B ^ t ^ 0 ^ ^ 
zaterdagt tok tober20t4te Amsterdam tussen t6 :00en t9 : t9 uur door de heer 

^ ,de heer ^.de 
heer ) e n d e h e e r l 

, met een auto als bedoeld in artikel t van de WpzOOO, personen tegen 
betaling zijn vervoerd. Oe door de oenoemde personen bestuurde auto^s waren 
voorzien van het kenteken 

Gebleken isdat de genoemde personen niet in het bezit zijn van een daarvoor 
krachtens de Wp2000 vereiste vergunning. Aangezien de hierboven geschetste 
artikelen 75, lid t en 76, lid t , van de Wp2000 bepalen, dat het verboden is 
taxivervoer te verrichten zonder een daartoe verleende vergunning en dat het 
verrichten van taxivervoer gelijk wordt gesteldmet het aanbieden van vervoer,is 
door de genoemde personen in strijd gehandeld met het in artikel 76, lid t , 
opgenomen verbod. Voor deze overtreding Is hen bij beschikking van I t 
n o v e m b e r f e e ë n last onder dwangsom opgelegd. 

Zoals uit hetgeschetste artikel 5:t Awb blijkt, wordtonder overtreder verstaan 
degene die de overtreding pleegt of medepleegt en kunnen overtredingen worden 
begaan door natuurlijke personen en rechtspersonen. Medeplegen wil zeggen dat 
twee of meer(rechts)personengezamenlijkeen overtreding begaan. 

Opgrond vandoor mij verrichtonderzoeknaar de inhoud vanonder andereuw 
website www.uber.com, uw app UberPOP, dé door u op 30 juli 20t4 aan mij 
toegezonden Position Paper en Infographic,maar ook uit hetgeen door de eerder 
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genoemde personen 
International B.V. medepleger is van de door deze personen begane overtreding 
ven artikel 78, lid 1, ven de Wp2000. Onderde neem UberPOP verzoekt Uber 
International B.V. particuliere vervoerders zich bij beer een te meiden om 
taxivervoer te geen verrichten en maakt zij bet voorde particuliere vervoerder 
mogelijkillegaal taxivervoer te verricbtendoor dit vervoer via baarapp voorde 
gebruiker toegankelijk te maken. UberPOP ricbt zicb daarbij bewust op Illegaal 
taxivervoer, alleen particuliere vervoerders komen namelijk voor UberPOP in 
aanmerking. Oeze particuliere bestuurders worden door UberPOP geselecteerd en 
moeten aan bepaalde door UberPOP gestelde eisen voldoen. 

UberPOP verstrekt de particuliere vervoerders een Iphone om de app van UberPOP 
te gebruiken, met deze app worden de ritten besteld en geregistreerd. Bovendien 
vindt betaling voor bet illegaletaxivervoer plaats via deapp van UberPOP. Het 
verschuldigde bedrag wordt vande creditcard vandegebruikerafgeschrevenen 
UberPOP houdt daarvan 20%ln. Oe rest gaat naar de particuliere vervoerder en 
UberPOP zorgt voor deze uitbetaling. Oaarmee is sprake van een duidelijke, 
bewuste en nauwe samenwerking tussen UberPOP en de particuliere vervoerders, 
waarbij ieder zijn eigen rol heeft. UberPOP heeft als initiatiefnemer en organisator 
een substantiële rol naast degene die het vervoer zelf verricht. 

Uw zienswijze op mijn voornemen tot het opieggen van die iast ondier 
dwangsom 
Uit het oogpunt van zorgvuldigheid heb ik Uber International B.V. per brief van 29 
september 20t4 mijn voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom 
aangekondigd. Oaarbij heb ik u in de gelegenheid gesteld om mij binnen twee 
weken uw zienswijze kenbaar te maken. Van deze gelegenheid heeftugebruik 
gemaakt door mij middels uw brief van tO oktober 20t4 uw zienswijze toe te 
zenden. 

Uw zienswijze heeft mij niet doen besluiten af te zien van het opleggen van de last 
onder dwangsom.Oat de taxiwetgeving in casu wel op Uber international B.V.van 
toepassing is en Uber International B.V. Wel degelijk als medepleger van 
overtreding van artikel 78, lid t,Wp2000 is aan te merken, is hierboven door mij 
reeds uitvoerig toegelicht. Hieronder wordt nog ingegaan op uw stelling ten 
aanzien van de begunstigingstermijn. 

gastonder dwangsom 
Op grond van artikel 93 van de Wet personenvervoer ben ik bevoegd tot het 
opleggen van een last onder bestuursdwang ter handhaving van de bij of 
krachtens deze wet gestelde verplichtingen en van verordening t37tB2007B5O. Op 
grond van artikel 5:32 van de Algemene wet bestuursrecht ben ik tevens bevoegd 
om inplaats daarvan eenlast onder dwangsom op te leggen. Het opleggen van 
een last onder dwangsom acht ik ter zake van de beschreven overtreding van de 
WpzOOO de meest aangewezen herstelsanctie. Herhaling van deze overtreding 
dient te worden voorkomen in het belang van de met taxi's te vervoeren 
passagiers, in het belang van de vervoerders, die wel in het bezit zijn van een 
taxivergunning, in het belang van de door middel van de vergunningverlening 
nagestreefde ordening van de vervoermarkt en in het belang van de 
verkeersveiligheid in het algemeen. 

Oe last houdt in dat Uber International B.V. zich dient te onthouden van 
overtreding van artikel 78, lid t , van de WpzOOO en geldt met ingang van de 
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tweede dag na de dag waarop deze definitieve beschikking aan Uber International ILT 
B.V. is verzonden. Bij elke overtreding van artikel 76, lid 1, van de Wp2000 na R a i l e n wegvervoer 
deze datum verbeurt Ubér International B.V. een dwangsom van €10.000,- tot 
een maximum van €100.000,-. Datum 

11 novemberzon 

Uw s t r i ng dat de begunstigingstermijn niet juist is, omdat u minimaal in de 
gelegenheid moet worden gesteld om u tot de voorzieningenrechter te kunnen 
wenden, treft geen doei. 5en begunstigingstermijn moet, geiet op de 
omstandigheden van hetgeval, redelijk zijnendaarvan is sprakeais de termijn 
ianggenoeg is om aan delast gevolg te kunnengeven. Oat is hier hetgeval en 
derhalve Is er geen sprake van een onjuiste begunstigingstermijn. 

Oe hoogte vanhet dwangsombedragis afgestemd op het financiële voordeel dat 
eenillegale taxivervoerder kan verwachtenbijhet niet naleven van artike!78,lid 
t , van de Wp2000. Oit financiële voordeel bestaat uit twee componenten, namelijk 
t ) de kosten die de overtreder zich bespaart doordat er taxivervoer wordt verricht 
zondereendaartoe verleende vergunningen 2)de omzet die de overtreder met 
het illegale taxivervoer behaalt. 

Het bovenstaande betekent dus dat de o p t t o k t o b e r 2 0 t 4 begane overtredingen 
van de Wp2000, waarvan Uber International B.V. zoals gezegd medepleger is, 
voor Uber International B.V.op dit moment nog geen financiële gevolgen hebben, 
maar iedere vervolgovertreding wel. Wellicht ten overvloede merk Ik hierbij wel 
op, dat het opleggen van een last onder dwangsom los staat van het(eventueel) 
door het openbaar ministerie met betrekking tot deze overtreding in te zetten 
strafrechtelijke traject. 

Ons kenmerk 
ILT-2014/67980 

De last onder dwangsom heeft een looptijd van twee jaar. 

Bezwaarmogelijkheid 
Indien u het niet eens bent met deze beslissing kunt u hiertegen, op grond van 
het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de datum 
waarop deze beslissing is verzonden schriftelijk bezwaar aantekenen. 

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: 

de naam en het adres van de indiener; 
de dagtekening; 

- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; en 
- de gronden van het bezwaar. 

Het bezwaarschrift kunt u richten aan: 

Inspectie Leefomgeving en Transport 
DRW-Juridische Zaken 
Postbus 1511 
3500 BM UTRECHT 
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Het maken van bezwaar heeft geen schorsende werking. Bij onverwijlde spoed ILT 
kunnen belanghebbenden die bezwaar hebben ingediend, binnen de hiervoor Ran en wegvervoer 
vermelde termijn, een voorlopige voorziening vragen bij het College van Beroep 
voor het bedrijfsleven te Den Haag. Voor het verzoek tot het treffen van een D a t u m 

. . . . ._ . , . . . . . , 11 november 2014 voorlopige voorziening is gnffiegeld verschuldigd. 
Ons kenmerk 
ILT-2014/67980 

Hoogachtend, 

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU 
namens deze, 
DE INSPECTEUR ILT/RAIL EN WEGVERVOER 

E. van Erk 
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UBER INTERNATIONAL BV AANGETEKEND 
I ILT/Rail en Weovervoer 

Postbus 1511 
3500 BM Utrecht 

Tevens per e-mail: sikko.oosterhotf@ll_enT.nl 

Amsterdam, 10 oktober 2014 

ZIENSWIJZE 
Voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom d.d. 29 september 2014 (Kenmerk: ILT-
2014/58410) 

Geachte nee; 

In uw brief d.d. 29 september 2014 gericht aan de directie van Uber International B.V. (hierna: "Uber"). be
treffende uw voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom geeft u aan dat artikel 76, lid 1 van 
de Wet personenvervoer 2000 (hierna: WpZOOO) zou worden overtreden door Uber, 

Hieronder treft u de zienswijze aan van Uber naar aanleiding van uw brief. 

1. De verbetering van bereikbaarheid vereist een samenhangend systeem van vervoersmogelijkhe
den. De huidige capaciteit van personenauto's kan beter benut worden door meer samen te rei
zen en met iedere auto meer kilometers te rijden. De gemiddelde auto staat 23 uur per dag stil, en 
als hij wel rijdt is de gemiddelde autobezetting slechts 1.4 personen. Meerijden is een cruciale en 
innovatieve vervoersoplossing die naadloos aansluit op bestaande vervoersmiddelen waar reizi
gers dagelijks gebruik van maken, zoals lopen, fiets, tram, bus, metro en trein Met uberPOP wil 
Uber mensen motiveren hun eigen auto te laten staan, omdat het een makkelijke, veilige en be
taalbare manier biedt om snel van A naar B te kunnen komen. Hierdoor wordt ook het openbaar 
vervoer aantrekkelijker voor veel reizigers. Huidige OV-verbindingen bieden immers niet altijd een 
goede deur-tot-deur oplossing. 

2. In deze zienswijze zal worden ingegaan waarom Uber ten onrechte wordt aangemerkt als over
treder van artikel 76 lid 1 Wp2000. 

3. Daarnaast gaat deze zienswijze in op de onjuistheid van de begunstigingstermijn. 
4. Tenslotte wordt met deze zienswijze beoogd om de minister en inspecteur op te roepen open te 

staan voor een dialoog in persoon o.a. betreffende de bijdrage die Uber met UberPOP beoogt te 
leveren aan het verbeteren van de mobiliteit in Nederland. 

Uber is geen overtreder 

5. Uber wordt ten onrechte aangemerkt als overtreder van artikel 76 lid 1 Wet personenvervoer 
2000. Vast staat dat Uber zelf geen vervoer verricht als bedoeld in die bepaling. Van een mede
plegen als bedoeld in artikel 5:1 lid 2 Algemene wet bestuursrecht is evenmin sprake. Uber is een 
technologie-bedrijf, geen bedrijf dat vervoer verricht of daarin bemiddelt Het stelt enkel de techni
sche middelen beschikbaar om vraag en aanbod te koppelen en om betaling af te wikkelen. Van 
een "bewuste en nauwe samenwerking" gericht op taxivervoer zonder vergunning is dan ook 
geen sprake. Oat de taxiregels niet tot Uber zijn gericht is bevestigd in de antwoorden van Staats
secretaris Mansveld van 1 september 2014: "Deze regels [op Rijksniveau! zijn met name gericht 
op de vervoerders en taxibestuurders en dus niet op instanties zoals Uber en taxicentrales die 

Inleiding 



vraag en aanbod bij elkaar brengen.". Zo dus al sprake zou zijn van een overtreding van artikel 76 
Wp2000 is Uber (en zeker Uber International) in elk geval geen overtreder. 

Begunstigingstermijn is onjuist 

6. De voorgenomen last geldt met ingang van de tweede dag na verzending van de definitieve be
schikking. Dit is onhoudbaar. Uber zou - als (ten onrechte) een last zou worden opgelegd - mi
nimaal in de gelegenheid moeten worden gesteld om zich binnen een redelijke termijn tot de 
Voorzieningenrechter te wenden met een verzoek om schorsing van de last. 

Verbeteren mobiliteit 

7. Uber wil met uberPOP een bijdrage leveren aan het verbeteren van mobiliteit. De nieuwe techno
logie maakt het mogelijk om nauwlettend toe te zien op de kwaliteit van bestuurders, auto's en in 
het bijzonder de reis. Op basis van een onderzoek onder gebruikers van de dienst blijkt dat o.a. 
betrouwbaarheid, kosten en veiligheid zeer gewaardeerd door de reiziger. 80% van de gebruikers 
is tevreden tot zeer tevreden over da technologische dienst uberPOP. Naast de positieve reacties 
van gebruikers, heeft Uber ook positieve reacties ontvangen van diverse mobiliteitsexperts. Uit 
het onderzoek blijkt dat de gemiddelde bezetting van de auto's hoger ligt dan het gemiddelde. Bij 
UberPOP is dit 1.9 (bestuurder niet meegerekend). Uber constateert dat, gelet op de waardering 
door reizigers en de goede resultaten van een beperkte pilot in Amsterdam, meerijden een grote 
waarde heeft voor het verbeteren van mobiliteit in steden. Graag verwijzen wij u naar het volledig 
onderzoek van Accenture naar de uberPOP meerijden pilot welke is bijgevoegd aan deze ziens
wijze. 

Conclusie 

8. De huidige wet- en regelgeving dateert uit een tijd dat innovatieve oplossingen zoals meerijden -
waaronder via technologische diensten als uberPOP - nog niet denkbaar waren. Dat betekent dat 
een meer fundamentele visie op deze ontwikkeling noodzakelijk is. Dat betekent tevens dat er ge
keken moet worden naar de wijze waarop innovaties zoals meerijden kunnen worden geregu
leerd. 

9. Uber levert graag een bijdrage aan deze visie en is o.a. ook geïnterviewd voor de evaluatie van 
de Wet Personenvervoer 2000. Verder zou Uber het dialoog in persoon willen aangaan met de 
minister en inspecteur van de ILT/ Rail en Wegvervoer 

Hoogachtend, 

~~~~ k 
> 

Directeur 
Uber International B.V. 
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Verantwoording 

Dit rapport is door en onder 

verantwoording van Accenture 

opgesteld op verzoek van Uber. 

Het rapport beschrijft een evaluatie 

van de UberPOP pilot die Uber van 

juli tot september 2014 in Amsterdam 

uitgevoerd heeft. 

De evaluatie is gebaseerd op een 

analyse van de gegevens van 1000 

willekeurige ritten uit de UberPOP pilot, 

gegevens van en enquêtes onder alle 

actieve UberPOP gebruikers en alle 

UberPOP bestuurders, informatie van 

Uber over haar diensten en openbare 

bronnen. 

Het rapport bevat geen beoordeling 

van of advisering over de juridische 

aspecten van het gebruik van uberPOP 

noch aanbevelingen van Accenture over 

de toepassing danwel het gebruik van 

uberPOP. 
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Hoofdstuk 1: 
De Nederlandse mobiliteit groeit 

Overheidskosten per 1000 reizigerskilometers 

Au to Met ro Trein Tram Bus 

18,1 M 0 , 2 M 4 , 1 f v 1 0 , 3 M 2 , 9 M T o t a l t overheidskosten in miljard euro 

1 2 , 8 r v 1 0 , 0 0 1 M 0 , 3 M 0 , 0 0 1 M 0 , 6 M Totale overheids inkomsten in miljard euro 

Sinds de jaren 50 is de mobiliteit 

binnen Nederland fors toegenomen. 

Volgens de Stichting Wetenschappelijk 

Onderzoek Verkeersveiligheid 

(SWOV) is dit vooral veroorzaakt 

door een verbeterde infrastructuur, 

economische groei en een toename van 

tweeverdieners waarvan de partners op 

verschillende plekken werken'. 

Ook een verhoogde mobiliteit onder 

65-plussers heeft hier aan bijgedragen2. 

Deze toename is gepaard gegaan met 

een stijging van ruim 5 miljoen auto's 

in 1990 naar bijna 8 miljoen auto's in 

201 4 3 en een groei van het openbaar 

vervoer. Alleen al in 2012 en 2013 is 

het aantal reizigerskilometer afgelegd 

met het openbaar vervoer met 8,4% 

gestegen". Om de reizigers te faciliteren 

is het aantal bus-, trein-, tram-, metro-

en taxidiensten toegenomen5 en is 

de totale lengte van spoorwegen de 

afgelopen vijfjaar met 4% gegroeid6. 

Anno 2014 telt Nederland circa 8 

miljoen personenauto's3 en zijn er 

ruim 1,2 miljoen treinreizigers per dag7. 

De benodigde infrastructuur voor de 

verschillende vervoersoplossingen kost 

de overheid EUR 23 miljard per jaar en 

zijn in de grafiek hiernaast uitgesplitst 

in metro, tram, bus, trein en auto. 

1.1 De auto of het openbaar 
vervoer? 
Elke vorm van transport heeft haar 

eigen karakteristieken met betrekking 

tot kosten, milieu impact, veiligheid, 

snelheid en comfort. Dit wordt op de 

volgende pagina geïllustreerd door het 

voorbeeld van Nicole die haar ouders in 

Leusden wil opzoeken. 

1. Mobiliteit op de Nederlandse wegen. 2013. SWOV. 
2. Visie ruimte en mobiliteit. 2014. Provincie Zuid-Holland 
3. Bedrijfsvoertuigen, personenauto's, motoren; aantal/1000 
inwoners, regio's. 2014. CBS. 
4. Reizigerskilometers (personen); vervoerswijzen, regio's. 
CBS. 23 juni 2014. 
5. De kosten van regionaal openbaar vervoer. 2013. 5E0 
Economisch Onderzoek 
6. Lengte van spoorwegen; spoorwegkenmerken, provincie. 
CBS. 2013 
7. Hoeveel treinen rijden er op tijd? 2014. NS via; http;//www. 
ns.nl/reizigers/reisinformatie/informatie/actualiteiten/punc-
tualiteitsmonitor.html 
8. Externe en infrastruur kosten van verkeer. 2010. CE Delft 
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Auto 
Af te leggen afstand: 34,3 km 
Reistijd: 34 minuten 
Autokosten : EUR 4,75 
Totale kosten overheid: EUR 5,28 
C02-uitstoot per kilometer: 0,210 kg CO2 
Totale C02-uitstoot: 7,2 kg 

Openbaar vervoer 
Af te leggen afstand: 23,2 km met de trein en 5,8 
km met bus 
Reistijd: 1 uur en 1 minuut waarvan met 
Fiets: 7 minuten 
trein: 26 minuten 
bus: 11 minuten 
lopen: 8 minuten 
wachten: 9 minuten 
Reiskosten: EUR 6,99 

Totale kosten overheid (obv grafiek op voorgaande 
pagina) 
Bus: EUR 1,11 
Trein: EUR 4,37 
Totaal: 5,48 
C02-uitstoot per kilometer: 
Bus: 0,140 kg C02 
Trein: 0,039 kg CO2 
Totale C02-uitstoot: 
Bus: 0,81 kg 
Trein: 0,91 
Totaal: 1,72 kg 
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^ffeefv^n toenemend ^utuuezif 
Het toenemende autobezit beeft impact 

op bet milieus bet wegennetwerk en 

de stedelijke parkeerdruk. Ondanks 

de zuinigere motoren blijft de totale 

^02-uitstoot voor personenauto's 

stijgen door een toename in afgelegde 

kilometers. Oit wordt mede veroorzaakt 

door de lage gemiddelde autobezetting 

vanslecbts1,4personenperauto".ln 

2012bedroeg de totale uitstoot 19,4 

miljoen ton OO^.Om de filedruk te 

verminderen is bet wegennetwerk in de 

afgelopenIO jaar met 4% uitgebreide. 

Oua parkeerdruk geeft de gemeente 

Amsterdam aan dat de openbare ruimte 

onderdrukstaat door bet grote aantal 

geparkeerde auto's^. 

^.Oe energieke samenleving en duurzame mobiliteit. 
Verkenning van opgaven en aangrijpingspunten voor beleid. 
2014. Planbureau voor de eefomgeving. 
10. automobilist het snelst op plaats bestemming. 2013. CBS. 
11. Watbetaaltuaandeauto.2014.Nibudviahttp;^www. 
nibud.nl/uitgaven/huishouden/auto.htmi 
12. ̂ N^B routeplanner 
13. Externe en infrastruetuurkosten 
van verkeer; een overziehtvoor Nederland in 2010.2014. 
Verkeersonveiligheid van openbaar vervoer. 2011. S^OV 
faetsneet. 
14.Srr^M personenvervoer 2014;Studie naar 
TransportEmissies vanille Modaliteiten.Emissiekentallen 
2011. CEOeltt 2014. 
15.^2^20V^eisplanner 
I^.Mobiilteitsbalans. 2013. kennisinstituut voor 
Mobiliteitsbeleid 
17. tengte van wegen; wegkenmerken. regio. 2014. CBS 
18. Amsterdam aantrekkelijk 
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Oeoverbeid^o^rnob^iteif 
ï ^ a a S t h e t S t i m u l e r e n e n b e t r e k k e n 

van de samenleving heeft de overheid 

een controlerende rol binnen de 

mobiliteit Oe Wet Personenvervoer 

2000 ^WP^OOOjisopgesteld ter 

bevordering van tariettransparantie, 

informatievoorziening vanuit de 

transportaanbieder en punctualiteit 

Het doel is bet waarborgen van de 

veiligheid van de reizigers en bet 

laaghoudenvandeprijzen^.lnvoering 

van deze wet in 2000ging gepaard 

met de liberalisering van de taximarkt, 

om tarieven competitief te maken. 

2chter,deze liberalisering resulteerde 

in een stijging van de prijzen en een 

daling van de kwaliteit door de weinige 

transparantie en de minimale eisen aan 

chauffeurs^ In de afgelopen jaren is 

deze liberalisering teruggedraaid en zijn 

de eisen straatvervoerseisen aan het 

verlenen van een taxidienst verscherpt 

r^ietalleen de chauffeur moet aan meer 

en strengere voorwaarden voldoen 

maarde taxi zelf^moet door middel van 

een blauw nummerbord, een taximeter, 

een tariefkaart en een chauffeurskaart 

duidelijk herkenbaar zijn2'.Oaarbij 

kunnen zeven grote gemeenten vanaf 

eind zOl^groepsvorming opleggen 

aan taxichauffeurs. Hiermee moeten 

taxichauffeurs bij een foegelatenfaxi 

Organisatie ^TfOj aangesloten zijn om 

klanten mee te mogen nemen vanaf 

een taxistandplaats. Hiermee beogen 

de gemeenten de kwaliteit en betrouw 

baarheid van taxi'ste verhogen22. 

Oe taximarkt kampt derhalve met 

menger w o r d e n 

O V C r h e i d h o U d t h i e r S t r i k t e r t O C Z i c h t O p . 

Oe reizigers, verschillende vervoerstypen 

en bijkomende ettecten vallen onder 

de verantwoordelijkheid van het 

ministerie van infrastructuur en milieu, 

ẑ ij streeft naar een leefbaar, bereikbaar 

en veilig l^lederland^.ln de Strategische 

kennis^ en innovatieagenda Ŝk̂ lAj 

Infrastructuur en milieu z01z-201^, stelt 

zij de energieke samenleving, waarin 

gebruik wordt gemaakt van de energie 

en creativiteit van onder andere burgers 

en bedrijven, centraal. Her doel is het 

verduurzamen van de mobiliteit Het 

Planbureau voor de Leefomgeving^!^ 

heeft onderzocht hoe deze energieke 

samenleving benut kan worden ter 

bevordering van de mobiliteit volgens 

het P L̂ is er een belangrijke rol ^oor 

de vervoersmiddelen-technologie 

weggelegd. Innovatieve technologie kan 

worden ontwikkeld en aangeboden door 

ondernemers en vervoerbedrijven, aldus 

hetP5IB". 

î .̂ et Personenvervoer 20oo.artikei 32.2014. oeOverbeid. 
20. Deregulering taximarkt mislukt. EeonomisebSlatistisehe 
Beriebten. 22(440^1. 13juni 2003. pp. 272-280. irenevan 
Stagen 
21. kenmerken iegaietâ i.Pijksoverbeid. 
22. Extra eisen gemeenten aan taxî s. 2014. Pijksoverbeid 
23. Ministerie van infrastructuur en Milieu. Rijksoverheid, 
(bttp^www.rijksoverbeid.ni/ministeries/ienmi 
24.0e energieke samenleving en duurzame mobiliteit. 
Verkenning van opgaven en aangrijpingspunten voor beleid. 
2014. Planbureau voor de leefomgeving 





UberPOP pilot evaluatie 

12 

1.2 Technologische ontwikkelingen en 
vernieuwende business modellen 

Zoals eerder beschreven, neemt de markt 

voor personenvervoer al decennia lang 

toe. Hierbij zijn de vervoerstypen vrijwel 

hetzelfde gebleven, met voornamelijk 

privaat autobezit en het openbaar 

vervoer25. De komst van nieuwe 

technologie maakt echter nieuwe 

business modellen mogelijk. 

De opkomst van digitale business 
modellen in de markt van 
personenvervoer 
Met de intrede van internet eind 

jaren 90, zijn nieuwe vormen van 

communicatie mogelijk geworden. 

Bedrijven als eBay en Marktplaats waren 

pioniers die via deze nieuwe technologie 

vraag en aanbod op grotere schaal en 

sneller dan voorheen bij elkaar konden 

brengen26. De beschikbaarheid en adoptie 

van nieuwe digitale technologieën zoals 

social, mobile, analytics en cloud, is de 

volgende stap in de informatierevolutie:27 

• Social technologieën faciliteren de 

deling van kennis en informatie van 

individuen tegen een hoge snelheid 

• Mobile technologieën laten 

gebruikers ten alle tijden toegang 

tot informatie hebben 

• Analytics geeft de mogelijkheid om 

grote hoeveelheden data effectief te 

analyseren 

° Cloud technologie vormt de 

ondersteuning van social, mobile en 

analytics 

Digitale technologieën zijn op de 

consument gefocust, en verschaffen 

daarmee informatie en creëren 

verbindingen tussen gebruikers die 

verder gaan dan verkoop alleen28. Twee 

innovatieve business modellen, Product 

as a Service en Sharing Platforms 

hebben recentelijk hun intrede gemaakt 

in de consumentenmarkt. Sinds kort 

worden deze modellen ook hun intrede 

toegepast in het personenvervoer. 

Product as a Service is een 
drijfveer voor duurzaamheid 
Product as a Service is een alternatief 

voor bezit van producten. Via Product 

as a Service kopen gebruikers niet 

een product maar een dienst. Het 

leasen van een auto en een Spotify 

abonnement voor muziek zijn hier 

bekende voorbeelden van. Op deze wijze 

worden gebruiksduur, hergebruik en 

deling gezien als aanjagers van omzet27. 

Car2Go, onderdeel van Daimler AG, 

hanteert het Product as a Service model. 

Door middel van digitale technologieën 

maakt Car2Go haar wagenpark 

beschikbaar aan 600.000 gebruikers in 

16 steden. Maar verwachting stevent 

het bedrijf af op een jaarlijkse omzet 

van USD 100 miljoen27 In Nederland 

is Car2Go actief in de gemeente 

Amsterdam waar 300 elektrische 

Smarts in een binnenstedelijke 

mobiliteitsbehoefte voorzien29. 

Sharing Platform intensiveert 
productgebruik 
Voorheen werden producten vooral 

tussen bekenden uitgewisseld, maar door 

de opkomst van digitale technologieën 

is dit ook mogelijk tussen onbekenden. 

Hierdoor worden producten en diensten 

meer benut waardoor de productiviteit 

en gebruikerswaarde van producten 

en diensten stijgt30. Het Nederlandse 

Snappcar hanteert dit business model 

voor het delen van auto's. Via een 

digitaal platform brengt Snappcar auto

eigenaren en mensen zonder auto bij 

elkaar waarbij de eigenaar zelf het tarief 

bepaalt. Door onderlinge beoordelingen 

van gebruikers en verhuurders wordt 

interactie tussen personen, en de 

controle van diensten, versterkt. 

Inmiddels beschikt Snappcar over 7.000 

verhuurders die aan 33.000 gebruikers 

een auto aanbieden31. 



Impactvolle outness rnodel̂ en 
door digitale technologie 
Oeze nieuwe business modellen 

hebben een digitale basis waarmee 

een communis wordt gecreëerd in 

een community kunnen gebruikers 

eikaar beoordelen en via sociaie 

media informatiedelen Op deze 

manier worden sociale en persoonlijke 

relaties versterkt waardoor controle 

en zicbtbaarbeid van bezit en diensten 

toeneemt^ Hierdoor ontwikkelen 

individuen een ander perspectief op 

materieel bezit 

massaconsumptie en individualisme 

maken plaats voor bet delen van 

diensten en goederend Onderzoek 

van bet Amerikaanse Transportation 

Research Board naar de opkomst van 

vernieuwende business modellen inde 

personenvervoermarkt bevestigt dit Het 

onderzoek wijst uit dat elk huishouden 

datmeedoetaaneenauto deei initiatief 

minder auto s gaat bezittend 

Airbnbiseen voorbeeld uit de 

deeleconomie dat de laatste jaren 

bekend is geworden Via een digitaal 

peer to peer platform brengt Airbnb 

reizigers en particuliere huizenbezitters 

bij elkaar Hier kunnen gebruikers hun 

ruimte adverteren en overal ter wereld 

accommodaties boekend 

Het succes van deeipiatformen^oor het 

delen van auto sen buizen wordt door 

hoogleraar l̂ oen Erenken onderstreept 

Volgens frenken past bet perfect in de 

tijdsgeesten is er geen reden waarom 

dit niet heel groot kan wordend 

%fk 

klA 

2ij>. reizigerskilometers [personen]; ver^etSWijzen, regio s. 
CBS. 23 juni 2014. ^ * W # f 
.26. Silicon Valley ueki aan de touwtjes. 2014. De Volbkiant 
27. Accentuie Technology Vision 3013 
28. CircuIn; Economy Innovation & Mew Business Models" 
Initiative. 2013 World Economie Forum tV Accenture 
29. Brochure Amsterdam Electric. 2013 •'' • 
30. tiicular Advantage Business Models Value Growth. 2014 
Accentuie. 
31. Hoe Snappcar autodelcn groot maakt. 2014 Management 
Team via' http://wvvwmt.nl/4 79/85321/dossiei-nu300/hoe-
snappcai-autodelen-grcot-maakt.html 
32. The Impact or Car sharing on Household Vehicle Holdings 
Results lioni a North American Shared-Use Vehicle Survey. 
2010 
33. Ai/bnb And The Unstoppable Rise Of The Share Economy 
2013. Forbes. 
3~. Deel auto's vervoe/en de weg 2014. 
3S Tegengewichr bieden is gezond 20H. De Volkskrant 
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Hoofdstuk 2: UBER 

2.1 Uber is een technologiebedrijf op het 
gebied van mobiliteit 
Uber is in 2009 opgericht in San 

Francisco met als doel vervoer in steden 

beter, makkelijker en betaalbaarder 

te maken. Uber biedt innovatieve 

technologie die vraag en aanbod op 

mobiliteitsgebied bij elkaar brengt. Via 

een mobiele app worden gebruikers in 

contact gebracht met geselecteerde 

vervoerders. Chauffeurs krijgen van 

Uber een iPhone in bruikleen, waarmee 

bestelde ritten geaccepteerd kunnen 

worden en via de GPS van het toestel 

kan de ritprijs berekend worden. Na de 

lancering in San Francisco is Uber sterk 

gegroeid en biedt haar dienst aan in 

meer dan 200 steden in 45 landen. Met 

dezelfde app kunnen gebruikers in alle 

steden waar Uber actief. 

Bestel Uber met een druk op de 
knop 
Na aanmelding bij Uber met een credit

card of PayPal account worden de 

beschikbare auto's en aan rijtijd real-time 

weergegeven op de telefoon. Via de GPS 

van de telefoon wordt de positie van de 

gebruiker bepaald. Op een eenvoudige 

manier wordt de gebruiker gekoppeld 

aan de dichtstbijzijnde chauffeur. 

Na het bestellen van de rit, verschijnt 

de naam, foto en beoordeling van 

de chauffeur en model en kenteken 

van de auto in de Uber app. Wanneer 

de chauffeur is gearriveerd krijgt de 

gebruiker een bericht. 

Duidelijke en inzichtelijke 
tarieven 
De gebruiker berekent de tarieven direct 

in de Uber app. Door het invullen van 

de ophaallocatie en de bestemming 

kan via de Uber app een schatting van 

de ritprijs gemaakt worden. Daarnaast 

gelden voor specifieke trajecten, zoals 

van Amsterdam Centrum naar Schiphol, 

vaste ritprijzen. 

Gebruikers kunnen via de Uber app de 

ritprijs delen. Wanneer reisgenoten via 

de Uber app het verzoek tot delen van de 

ritprijs accepteren, wordt van alle credit 

cards hetzelfde bedrag afgeschreven. 

Uber werkt zonder contant geld. Bij 

aankomst op de bestemming wordt 

de ritprijs automatisch afgeschreven 

van de gekoppelde credit card of 

PayPal account. Via e-mail ontvangt de 

gebruiker een factuur en ritoverzicht met 

gereden route, opbouw van de ritprijs en 

informatie over de chauffeur. 

Beoordeling van klantervaring 
Na iedere rit wordt de gebruiker 

gevraagd zijn ervaring te beoordelen, 

middels een score van 1-5 sterren. 

Bij een score van 3 sterren of minder 

wordt specifiek gevraagd hoe de 

gebruikerservaring verbeterd kan 

worden. In alle gevallen kan de 

gebruiker opmerkingen toevoegen aan 

de beoordeling. Beoordelingen worden 

anoniem gedeeld met de chauffeurs. 

De feedback helpt de chauffeur om 

zijn dienstverlening te verbeteren. 

Het ratingsysteem biedt Uber de 

mogelijkheid om heel effectief de 

bestuurder te evalueren en de kwaliteit 

van het aanbod te waarborgen. 
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Verschillende vervoersopties van 
Uber 
Uber biedt haar klanten in Nederland 

drie verschillende vervoersopties aan in 

de Uber app met onderscheid in type 

voertuig, serviceniveau en tarief: 

UberLUX 

Uber is in Amsterdam in december 2012 

gestart met UberLUX, bestaande uit 

luxe limousines. Chauffeurs dragen een 

pak, houden de deur open en bieden de 

passagier wat te drinken aan. 

UberBLACK 

Auto's uit het zeer luxe segment, 

met dezelfde service als UberLUX. 

Deze dienst is tevens sinds 2012 in 

Amsterdam begonnen en inmiddels ook 

in Rotterdam en Den Haag actief. 

UberPOP 

Particuliere bestuurders die Uber 

gebruikers vervoeren in hun eigen auto. 

uberPOP is sinds juli 2014 als pilot getest 

in Amsterdam. 

TWAKKS FOA «OiNO UBER 

• ir * * k 

t . % ~ , 

o j 
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2.2 UberPOP 

UberPOP is een optie in de Uber app 

waarmee de reiziger een rit kan bestellen 

bij een particuliere autobezitter. De 

tarieven van uberPOP zijn gemiddeld 

zo'n 40-50% goedkoper dan UberBLACK 

of een reguliere taxi. 

Met uberPOP introduceert Uber een 

nieuwe schakel in de mobiliteitsketen: 

een oplossing die meerijden stimuleert 

door autobezitters en reizigers aan 

elkaar te koppelen. Waarmee mogelijk 

efficiënter gebruik van de beschikbare 

personenautocapaciteit bevorderd wordt. 

Koppeling van vraag en aanbod 
De essentie van uberPOP is het koppelen 

van de vraag voor een "toegankelijk, 

flexibel en goedkoper alternatief 

voor de eigen auto" aan een ruim 

voorradig en veelal ongebruikt aanbod 

van ritten. UberPOP beoogt hiermee 

een innovatieve nieuwe schakel in de 

mobiliteitsketen te zijn door meerijden 

te stimuleren. Meerijden is een oplossing 

die autobezetting verhoogt door 

autobezitters te koppelen aan reizigers. 

Doordat meerijden op reeds geplande 

ritten wordt de bezetting in de auto's 

verhoogt, waardoor in theorie het 

wegennet, parkeermogelijkheden en het 

milieu minder belast worden. 

c 
c=C 

/"•///' js i- ' v 4 

V ' „':/... 
- W 

Taxi 

€ Start €/km €/minuut € Minimum tarief 
tarief /Annulering tarief 

2,89 2,12 0,35 

O j 

UberLux 6,00 2,20 0,40 12,00/10,00 

UberBlack 3,00 1,90 0,35 8,00/10,00 

uberPOP 1,00 1,10 0,20 4,00/4,00 

Specifieke criteria uberPOP 
Het bestelproces van uberPOP is 

gelijk aan de andere opties in de Uber 

app. Met een eenvoudige handeling 

wordt de gebruiker gekoppeld aan de 

dichtstbijzijnde bestuurder. Daarbij geldt 

voor uberPOP een aantal aanvullende 

criteria ten aanzien van: 

• Bestuurders 

• Voertuigen 

• Passagiers 

• Beoordeling 

Deze aanvullende criteria dienen om de 

veiligheid en kwaliteit van iedere rit te 

waarborgen. 

Bestuurders 
Iedere bestuurder is minimaal 21 

jaar oud en heeft meer dan één jaar 

rijervaring. De aanmeldingsprocedure 

bestaat uit een online training, een 

interview met een Uber medewerker, 

controle en documentatie van het 

rijbewijs, paspoort en een verklaring 

omtrent gedrag (VOG). Van iedere 

chauffeur wordt een profiel gecreëerd, 

waarvan de naam, foto en beoordeling 

van de bestuurder en het model en 

kenteken van de auto zichtbaar zijn voor 

de gebruiker wanneer die in contact 

wordt gebracht met de bestuurder. 

Voertuigen 
Bestuurders zijn in het bezit van 

een 4-deurs auto, met maximaal 8 

zitplaatsen, niet ouder dan 10 jaar, 

met een geldige APK en een geldige 

particuliere autoverzekering volgens de 

wettelijke voorschriften. Alle voertuigen 

worden door een Uber medewerker 
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geïnspecteerd en bet kentekenbewijs 

OeellAenlBen het verzekeringsbewijs 

(de Groene Kaartj worden gecontroleerd 

en gedocumenteerd. Alleen gekeurde en 

veilige voertuigen worden toegelaten tot 

het uberPOP platform, 

Passagier 
Alle ritten die via de Ober app 

worden besteld, zijn gedekt door een 

commerciëleautoverzekering,verder 

geeft Ober aan dat de uberPOP ritten in 

Nederland worden ondersteund door een 

commerciëleauto aansprakelijkheids^ 

verzekering tot5miljoenOSO (ca, 

3,65 miljoen FbIRj per ongeval, Oit is 

een aanvulling op de wettelijke eigen 

autoverzekering van de bestuurder 

Hiermee zijn bestuurder, gebruikers en 

derden (zoals voetgangers ot andere 

bestuurders) besehermd gedurende een 

uberPOP rit 

Beoordeelde r^eo 
Ook uberPOP ritten worden na afloop 

beoordeeld door gebruikers via de Ober 

app, Na iedere rit, wordt de gebruiker 

gevraagd de uberPOP bestuurder 

te beoordelen op een sehaal van 

1tot5teedbaekte geven over de 

rit Bestuurden worden 

aangesproken bij een lagere gemiddelden 

gebruikersevaluatie dan 45. Oitemdel^k 

kan bit resulteren in uitsluiting van de 

bestuurder tot bet uberPOP platform 
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Uber roept gemengde reacties op 

De introductie van de Uber diensten 

roept uiteenlopende reacties op. 

Om een inzicht te geven in de 

verscheidene geluiden is hieronder 

een overzicht gegeven van enkele 

reacties zoals deze recent in de media 

zijn verschenen. 

Uber toegestaan in California en 
gesteund door EU-commissaris 
"Politieke oorlogsvoering36" 
In juni demonstreerden 30.000 Europese 

taxichauffeurs massaal tegen de 

nieuwkomer Uber in onder meer Berlijn, 

London, Milaan en Parijs. In Duitsland 

en Brussel geldt inmiddels een verbod 

op uberPOP, onder luid protest van EU-

commissaris Neelie Kroes34. In California 

tekende Uber met resultaat bezwaar aan 

tegen boetes voor het overtreden van 

taxiwetten. Hier werd de eerder verboden 

uberPOP dienst alsnog toegestaan en 

wetgeving werd aangepast36. 

De Inspectie Leefomgeving en Transport 

(ILT) besloot op 30 juli dat uberPOP-

bestuurders onder de categorie snorders 

vallen. ILT heeft aangekondigd uberPOP 

bestuurders een boete van 4200 euro 

in rekening te brengen en een proces

verbaal op te maken tegen Uber. Op 9 

september jl. heeft het ILT aangegeven 

dat het nog geen uberPOP chauffeurs 

beboet heeft37. 

Reacties uit de taxiwereld zijn 
gemengd 
"Uber doet gewoon wat het wil36". 
De adjunct-directeur van Taxi Centrale 

Amsterdam, Richard Oiling, omschrijft 

uberPOP als snorders met een app, 

"Het speelveld moet voor iedereen 

gelijk zijn, iedereen moet volgens 

dezelfde regels worden beoordeeld"38. 

Reagerend op de vraag wat er gebeurt 

als Uber gedoogd wordt, stelt Oiling: 

"als Uber gaat worden gedoogd, weet 

ik niet of het ons gaat lukken de 

onrust te beteugelen." Bas Vos, van het 

Amsterdams Platform Kwaliteitstaxi 

is eveneens teleurgesteld over de 

introductie van uberPOP in Amsterdam; 

"Het is jarenlang een janboel geweest 

Nu het de laatste tijd weer wat beter 

lijkt te gaan staan ze dit toe. Dit is 

slecht nieuws, voor de taxichauffeurs, 

maar ook voor de klanten"36. Ook 

Vakbond CNV laat zich kritisch uit, 

"Dit is regelrechte verdringing van 

werkgelegenheid, door mensen die 

het vooral als leuke bijverdienste zien 

en die niet zijn gekwalificeerd om als 

taxichauffeur te werken". Toch blijven 

de massale protesten in Nederland uit, 

taxibedrijven reageren vooral laconiek, 

"Eerst zien, dan geloven.,.we zullen zien 

wat de consument wil3 5. Het lijkt erop 

dat taxi chauffeurs zich vooralsnog 

niet storen aan uberPOP39. Volgens 

branche-vereniging KNV beschouwen 

veel taxichauffeurs uberPOP als oneerlijk 

concurrentie, maar is "de concurrentie 

van deze nieuwkomer vooralsnog te 

verwaarlozen"40 

Consumenten reageren 
overwegend positief 
Consumenten zijn positief over de 

introductie van uberPOP. "Als klanten 

blij zijn, de prijs daalt en de chauffeurs 

beter worden, is dat vooruitgang", 

aldus Wouter van Noort in Elsevier41. 

En uberPOP chauffeur Peter Bronsveld 

onderstreept de economische impact: 

"Tot nu toe houden deze whizzkids 

uit San Francisco... mij zonder 

vooroordelen, uit de bijstand. Daardoor 

hoef ik voorlopig niet aan te kloppen 

bij de gemeente Amsterdam voor 

een uitkering"42. Ook schrijver Arnon 

Grunberg is fan: "UberPOP kan overvolle 

treinen minder vol maken en ervoor 

zorgen dat carpoolen populairder en 

effectiever wordt"43. NOS verslaggever 

Jeroen Wollaars merkt dat zelfs zijn 

hond gewoon mee mag: "Ineens maak 
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aanbieders de ruimte benutten om 

een volwaardige marktpositie te 

verwerven"47. 

35. Politieke oorlogsvoering. 2014. Het Parool 
36. Uber doet gewoon wat het wil; Ze ronselden alvast 
chauffeurs. 2014. NRC.NEXT 
37. Nog geen boetes voor uberPOP. 2014. RTL Nieuws 
38. Politieke oorlogsvoering. 2014. Het Parool 
39. Uber koerier heeft bij ons vrij baan. 2014. Sprout 
40. Dit jaar meer taxibedrijven over de kop. 2014. Nu.nl 
41. Pas de wet aan voor Uber. Elsevier, 9/3/14 
42. Uber houdt mij uit de bijstand, Volkskrant 20/8/14 
43. Uber, Volkskrant 22/8/14 
44. Wie oorlog voert tegen innovatie, verliest altijd. Parool 
27/3/14 
45. Tweede Kamer: regels aanpassen voor Uber. 2014. De 
Volkskrant 
46. Uber doet gewoon wat het wil: Ze ronselden alvast 
chauffeurs. 2014. NRC.NEXT 
47. Tweede Kamer: regels aanpassen voor Uber. 2014. De 
Volkskrant 

je mee wat [in Amsterdam] al jaren niet 

meer lukt: je wordt fatsoenlijk behandeld 

in een taxi, met normale prijzen, en zelfs 

de hond mocht mee (!)"44. 

Innovatie houd je niet tegen 
"Tweede kamer: regels aanpassen 
voor Uber44" 
Henk Volberda, hoogleraar innovatie aan 

de Erasmus Universiteit, licht toe dat de 

Uber-strategie een typisch voorbeeld van 

disruptieve innovatie is, "Taxi bedrijven 

zullen gaan protesteren als de winst 

afneemt...Kost Uber hen ook nog banen 

dan zullen veel politici zich achter de 

taxibedrijven scharen. Maar uiteindelijk 

kiezen politici voor wat de consument 

wil- en veranderen ze om die reden een 

wet. Innovatie is onomkeerbaar"45. 

Uit de reactie van het kabinet blijkt 

dat politici zich hiervan bewust zijn. 

Op Kamervragen hoe om te gaan met 

deeleconomie initiatieven als Airbnb 

en Uber is de reactie, "Dit houdt je niet 

tegen." Volgens minister Henk Kamp 

van Economische Zaken verdienen deze 

initiatieven waardering, "Zolang ze zich 

aan de wet houden kunnen innovatieve 
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Hoofdstuk 3: Een analyse van de uberPOP pilot 

3.1 Gebruikers- en bestuurderservaringen op 
basis van ritgegevens ensurvey 
Begin augustus is een pilot met uberPOP 

gestart in Amsterdam, om kleinschalig 

de haalbaarheid van uberPOP te testen 

en te bezien in welke mate uberPOP een 

alternatief kan vormen op autobezit. 

De pilotgroep bestaat uit reeds actieve 

Uber klanten die de mogelijkheid hebben 

gekregen om gebruik te maken van 

uberPOP. Gedurende de pilot zijn enkele 

tientallen uberPOP bestuurders actief 

geweest. Door de populariteit van de 

dienst heeft UBER het aantal bestuurders 

gedurende de pilot opgeschaald. Voor de 

evaluatie van UberPOP heeft Accenture 

1.000 willekeurige ritten uit de pilot 

geselecteerd. Onder alle actieve uberPOP 

gebruikers is begin september 2014 een 

enquête verstuurd om klantervaring en 

gebruik te evalueren. Onder de uberPOP 

bestuurders is ook een enquête verspreid 

om hun ervaringen en demografie in 

kaart te brengen. In combinatie met de 

ritgegevens adresseert deze evaluatie de 

volgende onderwerpen: 

• Algemene bevindingen 

• Veiligheid 

• Ervaringen bestuurders 

• Ervaringen gebruikers 

• Aanvulling bestaande 

mobiliteitsoplossingen 

Door de vorm en opzet van de pilot 

moeten enkele kanttekeningen gezet 

worden bij de resultaten en de mogelijke 

interpretatie daarvan: 

• In de pilot is geen gebruik gemaakt 

van een controlegroep 

• Er heeft geen toetsing plaats 

gevonden van het meerijdconcept in 

de ketenmobiliteit 

• Er is geen gebruik gemaakt van 

een gecontroleerde gebruikers- en 

bestuurdersgroep 

• Er is geen relatie of toetsing 

geweest met andere vervoerstypen 

• De testomgeving speelt zich enkel af 

in Amsterdam 

Met deze kanttekeningen geeft de pilot 

enkel een beeld van hoe de selecte 

groep gebruikers de dienst heeft 

ervaren. Hieruit kan niet opgemaakt 

worden hoe deze zich verhoudt tot 

andere vergelijkbare diensten. Er kan 

dus nergens een vergelijking worden 

getrokken en dat mag op basis van deze 

resultaten ook niet worden gedaan. 

Gebruikers voornamelijk mannen tussen 20 en 40 jaar oud 

Mannelijke gebruikers 8 0 ^ / 0 

Vrouwelijke gebruikers 2 0 ^ / 0 

86% 
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3.2 UberPOP wordt voornamelijk gebruikt 
door jonge mannen 

Gebruikers hechten groot belang aan betrouwbaarheid, reistijd, kosten en gemak 

Hoe belangrijk vind je de volgende aspecten in jouw keuze voor verschillende vervoersalternatieven 

Niet Belangrijk Zeer Belangrijk Belangrijk 

Betrouwbaarheid 

Reistijd 
(van deur-tot-deur) 

Gemak 
(overstappen, baggage) 

Veiligheid 

Comfort 
(van het voervoersmiddel) 

-4 » 
1 37% 52% j 89o/o 

11% 40% 47% I 87% 

j 140/0 40% 43% 83% 

i 16% 36% 4 1 % | 77% 

1 
1 1 

22% 32% 33% | 65% 

1 1 3 1 % 38% 18% I 57% 

Duurzaamheid 28% 

Om de resultaten van de pilot in context 

te plaatsen is een overzicht gecreëerd 

van de gebruikers, bestuurders en van de 

gemaakte ritten. 

Gebruikers van uberPOP zijn 
vooral mannen tussen de 20 en 
40 jaar 
Het overgrote deel van de gebruikers 

is tussen de 20 en 40 jaar oud. Dit 

is volgens de Dienst Infrastructuur, 

Verkeer en Vervoer48 van de gemeente 

Amsterdam de leeftijdscategorie die 

gemiddeld genomen de grootste 

verplaatsingsafstand aflegt in 

Amsterdam. 

Tevens zijn mannen in de pilot 

oververtegenwoordigd met 80% 

mannelijke gebruikers tegenover slechts 

20% vrouwelijke gebruikers. 

Onder de bestuurders zijn alle 

leeftijdscategorieën vertegenwoordigd; 

van twintigers tot aan gepensioneerden. 

Maar ook hier is het merendeel 

tussen de 25 en 40 jaar oud4 9 De 

oververtegenwoordiging van mannen 

is bij de bestuurders nog groter dan 

bij de gebruikers: slechts 3% van de 

bestuurders is vrouwelijk50. 

UberPOP gebruikers 
hechten vooral belang aan 
betrouwbaarheid, reistijd, kosten 
en gemak 
Uit de pilot blijkt dat gebruikers van 

uberPOP een groot belang hechten aan 

betrouwbaarheid, reistijd, kosten en 

gemak van mobiliteit. Veiligheid wordt 

ook als een belangrijk element gezien, 

maar is tezamen met duurzaamheid 

en comfort secundair aan de 

bovengenoemde thema's. 

48. Hoe verplaatst de Amsterdammer zich? DIW. 2013. 
49. Bijlage grafiek 1.) Leeftijd van bestuurders 
50. Bijlage grafiek 2.) Bestuurder demografie - man vs vrouw 
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voornamelijk orivé ritten 
gemaakt door Amsterdammers 
Ooor de opzet van de pilot concentreren 

de ritten zien in Amsterdam, en wordt 

uberPOP hoofdzakelijk gebruikt door 

mensen woonachtig in Amsterdams 

Oe gebruikers maken vooral uberPOP 

ritten voor privédoeleinden en sleebts 

zeer beperkt voor zakelijk gebruikt 

Oat de gebruikers het actiefst zijn in 

de avonduren53van donderdag en 

vrijdag wijste er des te meer op dat 

uberPOP vooral voor privédoeleinden 

wordt gebruikt Gebruikers geven aan 

dat uberPOP minder gesebikt is voor 

zakelijke ritjes: 

"Oroot voorstander van OberPOP, 

voornamen v o o r o p 

zal ik deandere opties blijven 

gebruiken," 

UberPOP heeft een hoge 
autobezetting 
55% van de gebruikers heeft de rit met 

één of meerdere personen gedeeld. Door 

het delen van ritten komt de gemiddelde 

autobezetting voor uberPOP ritten 

hoger uit dan het landelijke gemiddelde 

van 1,4 personen55. Voor uberPOP is 

de gemiddelde bezetting, waarbij de 

bestuurder niet wordt meegerekend, 1,9 

personen per rit. 

gemiddeld 1,9 personen per uberPOP rit 

Aantal personen in auto 

45% • 33% 1 10% • 12% 
o o O O O O O O O 

ti w mm 
1.4 [Nederlandsgemiddelde) 
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3.3 UberPOP wordt door gebruikers en 
bestuurders overwegend als veilig ervaren 
Veiligheid is een belangrijk thema binnen 

de Nederlandse mobiliteitsmarkt. Eén 

van de doelen van de WP 2000 is het 

waarborgen van de veiligheid van de 

reiziger en het personeel. Vanwege het 

grote belang van veiligheid is in de 

evaluatie van uberPOP gekeken naar de 

veiligheidsperceptie die gebruikers en 

bestuurders hebben. Hierbij is het echter 

zo dat de personen die mee doen aan 

de pilot al vertrouwd zijn met de Uber 

diensten. Zij hebben bewust gekozen om 

via uberPOP met particulieren in de auto 

te stappen en zullen van nature minder 

risicoavers zijn. Deze resultaten zijn dus 

niet te vergelijken met een doorsnede 

van de Nederlandse samenleving. 

Veiligheid wordt door alle 
leeftijden als hoog gepercipieerd 
Zowel de autobezitter als de gebruiker 

moeten een gevoel van veiligheid 

hebben om uberPOP te laten slagen. 

Door 84% van de gebruikers werd 

uberPOP tijdens de pilot als veilig tot 

zeer veilig ervaren. Bij de bestuurders lag 

dit percentage op 92%. 

2% van de gebruikers heeft de 

ritten als onveilig ervaren, waarvoor 

verschillende redenen worden gegeven. 

Eén respondent heeft bijna een ongeluk 

meegemaakt en beschouwde de rit 

als risicovol. Twee gebruikers van 

uberPOP stelden dat de bestuurder er 

een bruuske of ongepaste rijstijl op 

na hield. Gedurende de pilot zijn geen 

veiligheidsincidenten gemeld. 

Dat de veiligheidsperceptie van uberPOP 

hoog ligt, blijkt ook uit een analyse op 

leeftijd. Op een schaal van 1 tot 5 scoort 

veiligheid tussen de 4,1 en 4,5 voor alle 

leeftijdscategorieën. Echter, wegens het 

ontbreken van een controlegroep zijn 

deze cijfers niet in de context van andere 

vervoersmethoden te plaatsen56 

Vrouwen percipiëren de dienst 
als veilig en hechten hier ook 
meer waarde aan 
De vrouwelijke gebruikers van uberPOP 

geven aan dat ze meer waarde hechten 

aan hun veiligheid dan de mannelijke 

gebruikers57. Daarbij ervaren 91% van 

de vrouwen uberPOP als veilig tot zeer 

veilig. 

De vrouwelijke populatie is echter met 

20% wel ondervertegenwoordigd in deze 

evaluatie. De oorzaak van deze beperkte 

vrouwelijke vertegenwoordiging is niet 

bekend. 

"Ik heb als jonge vrouw weinig nodig 

in mijn vervoer, alleen veiligheid en 

betrouwbaarheid. Daar voldoet het 

zeker aan!" 

51. Bijlage grafiek 3.) Woonplaats gebruikers 
52. Bijlage grafiek 4.) Gebruik uberPOP privé/zakelijk 
53. Bijlage grafiek 5.) Gemiddeld uberPOP gebruik per uur 
54. Bijlage grafiek 6.) Gemiddeld uberPOP gebruik per dag 
55. STREAM personenvervoer 2014: Studie naar 
TRansportEmissies van Alle Modaliteiten. Emissiekentallen 
2011. CE Delft 
56. Bijlage grafiek 7.| Veiligheidsperceptie per leeftijdsgroep 
57. Bijlage grafiek 8.) Veiligheidsbelang vrouwelijke vs 
mannelijke gebruikers 

Mannelijke en vrouwelijke gebruikers ervaren de dienst als veilig 

Nadat je uberPOP nu zelf hebt kunnen etvaren, hoe beoordeel je jouw uberPOP rit(ten) op veiligheid 

Zeer slecht 

Mannen | is% 

Zeer goed Positief 

I 83% 

Vrouwen 8% 9 1 % 
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r^etbeoordelmgssvsteemals 

maatstaf voor de kwal i te i t 

OokkwaliteitstaateentraalindeWP 

2000. Oeze wordt gewaarborgd door 

strenge eisen aan taxiebautfeurs en bet 

opleggen van groepsvorming in de grote 

gemeenten. OberPOP maakt gebruik 

vaneen beoordelingssysteem zoals we 

dat kennen van onder andere eBay en 

restaurantsite iens. Hier kunnen eonsu^ 

menten de dienst beoordelen waardoor 

er een soeialeeontrole ontstaat van de 

aangeboden diensten 

v b o r ^ % van de gebruikers geldt dit 

systeem als een goede manier om de 

kwaliteit te besebermen zonder tussen^ 

komstvandeoverbeid Vandebestu 

urdersgeett^o aan dit systeem goed 

tevindenwerken^.5ommige gebruikers 

zien een dergelijk beoordelingssysteem 

zeltsals noodzakelijk 

Ooor de opzet van de pilot zijn deze 

resultaten eebter niet te vergelijken met 

andere mobiliteitsoplossingen 

"Controle op de bestuurders door 

middel van ratings is essentieel." 

^ 

^ ^ ^ ^ B ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ ^ ^ ^ 
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3.4 Bestuurders zijn hoogopgeleid en zien 
uberPOP als bijverdiensten naast andere 
werkzaamheden 
UberPOP kan niet bestaan zonder de 

particulieren die met hun eigen auto 

de uberPOP dienst aanbieden. De groep 

bestuurders binnen de pilot bestaat 

grotendeels uit jonge, hoogopgeleide 

mannen waarvan het merendeel buiten 

Amsterdam woont59. 
Bestuurders zijn veelal hoogopgeleid 

_ \ HBO / Bachelor _ \ Middelbare school 

W\\\ WO / Master J V M B 0 

• MBO • VWO 

Voor het succes van uberPOP is het 

van belang dat bestuurders voldoende 

incentive hebben om deel te nemen 

aan het concept. Om dit te evalueren, 

is gekeken naar de redenen waarom 

bestuurders meedoen en hoe zij de 

beloning percipiëren. 

'Bijverdiensten' is de grootste 
drijfveer voor de bestuurders 
De primaire drijfveer om bestuurder te 

worden is financieel60 Daarnaast geven 

meerdere bestuurders van de pilot aan 

Uber te ondersteunen of het een leuke 

tijdsbesteding te vinden. 

"Enthousiast over Uber; leuke hobby 

en nog geld verdienen ook." 

V 
Bestuurders combineren uberPOP 
met andere werkzaamheden 
Het overgrote deel van de uberPOP 

bestuurders heeft naast zijn activiteiten 

als bestuurder een primair dienstverband 

zoals zelfstandig ondernemer, of vast / 

deeltijds dienstverband61. Uit responses 

blijkt dan ook dat de vergoeding 

voornamelijk als bijverdienste wordt 

beschouwd en niet als primair inkomen. 

"Het is fijn dat ik zelf kan bepalen 

wanneer ik inlog. Maar zie het als 

bijverdienste want wil je er van 

V 

Het merendeel van de 
bestuurders is neutraal of 
positief over de verdiensten 
Het bijverdienen van geld is de grootste 

drijfveer. Onder de bestuurders heerst 

een grote verdeeldheid over de 

beoordeling van de vergoeding. Tevens 

is er onderscheid tussen de beoordeling 

van bestuurders woonachtig in 

Amsterdam (waar de pilot is gehouden) 

en buiten Amsterdam. Hierbij zien we dat 

bestuurders uit Amsterdam aanzienlijk 

positiever zijn over de vergoeding dan 

bestuurders die elders wonen. 

58. Bijlage grafiek 9.) Beoordeling kwaliteitsmanagement 
systeem 
59. Bijlage grafiek 10.) Woonplaats bestuurders 
60. Bijlage grafiek 11.) Redenen om'bestuurder te worden 
61. Bijlage grafiek 12.) Primair dienstverband van bestuurders 

Beoordeling van vergoeding 

Te laag Erg goed Positief 

Alle drivers , 

^ ^ ^ H 34% 24% 13% 37% 

Driverse woonachtig in Amsterdam 

\ ' 3 1 % 28% 19% 

1 

46% 

Drivers woonachtig buiten Amsterdam 

28% 
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3.5 Gebruikers zijn overwegend enthousiast 
over uberPOP en gebruik neemt in hoog 
tempo toe 
Voor een complete evaluatie van de 

pilot zijn de ervaringen van de uberPOP 

gebruikers van belang. Deze ervaring 

is te toetsen aan de hand van vier 

hoofdpunten: 

• Ervaringen met uberPOP 

• Groeitrend 

• Toekomstig gebruik 

• Net Promotor Score 

Let wel dat de pilotgroep uit een groep 

early adopters bestaat waardoor het 

aannemelijk is dat de resultaten van 

de pilot relatief positief uitvallen. 

Tevens is hier geen vergelijking te 

maken met de ervaringen van andere 

mobiliteitsoplossingen. 

Gebruikers staan overwegend 
positief tegenover uberPOP 
De respondenten van de enquête 

zijn gevraagd naar hun ervaring 

met uberPOP. Meer dan 80% van de 

gebruikers geeft aan tevreden of zeer 

tevreden te zijn over de kosten, reistijd, 

gemak en veiligheid van uberPOP. 

De positieve ervaring van reistijd wordt 

ondersteund door de reistijdanalyse62. 

Hier wordt geconstateerd dat uberPOP 

even snel is als de auto. Er wordt echter 

niet gekeken naar de wachttijd, die voor 

uberPOP 8 minuten bedraagt. Ondanks 

deze wachttijd beoordelen gebruikers het 

gemak van uberPOP hoog, wat deels is 

toe te schrijven aan de punctualiteit van 

uberPOP. Slechts 17% van de gebruikers 

wordt later opgepikt dan aangegeven63. 

"Mooie service met veel gemak!" 

De pilot onderzoekt de klantervaring met 

eerdergenoemde elementen niet voor 

andere vervoermiddelen. Hierdoor is 

het niet mogelijk deze punten in relatie 

tot gebruik van de auto, taxi of het 

Gebruikerservaring van uberPOP 

Hoe was je ervaring met uberPOP op de volgende punten: 

Niet 

Negatief 

| 
Kosten 

Reistijd 

(van deur-tot-deur) 

Gemak 

(overstappen, baggage) 

Veiligheid 

Betrouwbaarheid 

Comfort 

(van het voervoersmiddel) 

Duurzaamheid 

11% 

openbaar vervoer te plaatsen. 

De positieve resultaten worden 

daarentegen wel ondersteund door de 

groei in gebruik van uberPOP gedurende 

de pilot. Deze positieve trend komt ook 

naar voren uit de enquête. Op de vraag 

naar hoe vaak uberPOP klanten in de 

toekomst gebruik denken te maken van 

de dienst, antwoordt ruim 80% met 

maandelijks of vaker64. Echter, gebruikers 

geven ook aan dat zij de auto zullen 

blijven gebruiken vanwege financiële 

voordelen en flexibiliteit65. 

Zeer 

Positief P ° s i t i e f 

9 1 % 

90% 

88% 

82% 

8 1 % 

7 1 % 

45% 
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Gebruikers beveien uberPOP aan 
bij bun famiiie en vrienden 
Gebruikers zijn overwegend positief over 

uberPOPen zouden dedienstdan ook in 

bogemateaanbevelen bij vrienden en 

familie. Oit resulteert in een bijzonder 

boge Net Promotor 5eore(NP5) van 

t̂ l̂.Ter referentie^goed presterende 

bedrijven bebalen een NP5 tussen de zO 

en 40 puntend Oe bestuurders zijn met 

een seore van zO ook netto positief over 

dedienst, boewei minder positief dan de 

gebruikers. 

kortom, voornamelijk de gebruikers van 

uberPOP zijn positief over bun ervaring, 

maken berbaaldelijk gebruik van de 

dienst en zouden uberPOP aanbevelen 

bij familie en vrienden Oit wordt door de 

gebruikers ook benadrukt 

Sterke groei gebruik. (# gemaakte uberPOP ritten door gebruikers die actief zijn sinds eerste week) 

Wk 1 Wk 2 Wk3 Wk4 Wk 5 
r+20%~; 

30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Juli Augustus 

"Gezelligheid, netjes, prïjs-

kwaliteitverhouding goed." 

62. Bijlage grafiek 13.) Vergelijking van kosten en duur van 
vervoerstypen 

63. Bijlage grafiek 14.) Punctualiteit uberPOP 
64. Bijlage grafiek 15.) Toekomstig gebruik 
65. Bijlage grafiek 16.) Redenen eigen autogebruik 
66. Top 100 Brands. 2013. Word of mouth index 

Gebruikers en bestuurders raden het gebruik aan 

Hoe waarschijnlijk is het dat je (het werken met) uberPOP zal aanbevelen aan familie, vrienden of collega's? 

66% 

5 % I 

- 42% 

22% 

NFS gebruikers : 61 NFS bestuurders: 20 
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3.6 uberPOP vormt een aanvulling op en 
vervanging van andere vervoersopties 

Tevens is gekeken in welke mate 

uberPOP, een aanvulling heeft gevormd 

'iT"**^ 9 °p andere mobiliteitsoplossingen. 

"UberPOP vult een duidelijke 

• behoefte in het spectrum van 

vervoermiddelen. Het kan duurzaam 

de aantrekkelijkheid van het OV 

helpen vergroten." 

, UberPOP is vooral een 
vervanging van het OV en 
taxidiensten 

Door middel van de enquête is 

*y. gebruikers gevraagd welk vervoersmidde 

uberPOP in de toekomst zal vervangen. 

Een meerderheid van de respondenten 

gaf aan dat uberPOP vooral het 

openbaar vervoer en de conventionele 

taxi vervangt. Andere Uber diensten, 

fietsen, lopen en de eigen auto zullen in 

de toekomst minder vervangbaar zijn67. 

De mogelijke aanvulling op het OV komt 

sterk naar voren in het commentaar van 

gebruikers: 

"Prima alternatief t.o.v. te dure taxi's 

in NL. Hiermee wordt een taxi prima 

aanvulling op het OV zoals in andere 

grote steden internationaal." 

UberPOP vormt een toevoeging 
op de eigen auto 
De meerderheid van de respondenten 

geeft aan dat uberPOP een toevoeging 

aan de eigen auto is als de dienst 24/7 in 

de eigen omgeving beschikbaar zou zijn. 

Van de gebruikers geeft 5°/o aan de eigen 

auto compleet te vervangen, en 42% 

geeft aan uberPOP en de eigen auto 

naast elkaar te gebruiken. 

Uit de survey blijkt dat uberPOP 

voornamelijk gebruikt wordt voor énkele 

ritten, waarbij er geen gebruik wordt 

gemaakt van andere vervoersmiddelen118. 

UberPOP wordt door de pilot groep 

ervaren als een alternatief voor 

openbaar vervoer, taxidiensten en in 

mindere mate de auto. Doordat er in 

de pilot geen gebruik is gemaakt van 

een gecontroleerde gebruikersgroep, 

zijn deze resultaten niet in relatie tot de 

Nederlandse samenleving te plaatsen. 

67. Bijlacje'Cjinfïek 16} Vorvnnciincisciebiuik 
63. BIJ In tie grafiek 1 71 uberPOP aan vul linci op ancl̂ i 
vervoersmiddelen 
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UberPOP in 5% vervanging voor autobezit 

Indien UberPOP 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar zou zijn in jouw omgeving, wat zou dat kunnen betekenen voor jouw autogebruik? 

Ik blijf alleen 
mijn eigen auto 
gebruiken 

Ik ga af en toe uberPOP gebruiken, 
maar vooral mijn eigen auto 

,y X / - ' ^ C : 

Ik ga alleen nog maar uberPOP 
gebruiken in plaats van mijn eigen auto 

Ik ga uberPOP en mijn eigen auto naast 
elkaar gebruiken 
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Mobiliteitsexperts stellen dat uberPOP een 
impact zal hebben op de markt 

Ingezonden stuk van 

Carlo van de Weijer 
- Director Strategie Area Smart 

Mobility TU/e 

Uber als disruptieve factor in mobiliteit 

De maatschappij digitaliseert. Met de 

voorspelbare wet van Moore worden 

computers en processoren elk jaar twee 

keer krachtiger, of anders gesteld wordt 

rekenkracht elk jaar twee keer goedkoper. 

Hierdoor ontstaat een exponentiele groei 

van vaak onvoorziene toepassingen. 

En overal waar deze digitalisering haar 

intrede doet volgt een eveneens redelijk 

goed voorspelbare verandering van 

bestaande processen. Business modellen 

worden ontwricht door een compleet 

nieuwe benadering van een bestaande 

behoefte van consumenten. Kodak wordt 

Instagram, LP's worden CD's, iTunes, 

Spotify, steeds sneller en in de regel 

steeds goedkoper én beter. Een belangrijk 

neveneffect is daarbij dat digitale 

techniek democratiseert; een Afrikaanse 

jongen van 15 heeft bijvoorbeeld nu 

toegang tot meer informatie dan de 

president van de Verenigde Staten 10 

jaar geleden. 

Op het gebied van mobiliteit 

zien we deze effecten op twee 

gebieden: voertuigen die door 

informatietechnologie steeds schoner, 

veiliger en comfortabeler worden, 

en informatiesystemen die het 

vervoersconcept slimmer maken en tot 

een betere afstemming leiden tussen 

vraag en aanbod. Uber is een voorbeeld 

daarvan. 

En ook hier vindt ontwrichting of 

disruption plaats van bestaande 

processen. Taxiwetten zijn gemaakt 

om negatieve bijverschijnselen in de 

taxibranche tegen te gaan zoals asociaal 

gedrag, bewust omrijden, onduidelijke 

prijsstelling, weigeren van korte ritten en 

zulks meer. Helaas vaak zonder succes. 

Applicaties als Uber hebben hiervoor 

een alternatief, grotendeels gestoeld 

op de beoordeling door consumenten 

en transparante informatie. Het is een 

lastig proces om langs deze bestaande 

wetten een alternatief neer te zetten 

zonder dat dat tot wrijving en onrecht 

leidt, maar het geforceerd proberen 

te passen van een nieuwe disruptieve 

speler op klassieke wetgeving is niet de 

weg en leidt mogelijk tot het missen van 

kansen. Alsof Tesla wordt verboden op 

de Nederlandse weg te rijden omdat er 

geen RDW-goedgekeurde benzinedop 

gemonteerd is. 

Want ook hier zijn er grote potentiële 

voordelen, vooral op het gebied van 

toegankelijkheid, veiligheid en kosten: in 

Nederland kost het openbaar busvervoer 

de maatschappij bijvoorbeeld bijna een 

Euro per reizigerskilometer, en is bij 

lange na niet overal en altijd beschikbaar. 

En hoewel nog niet onderzocht, wordt 

ook verwacht dat Uber positief zal 

uitwerken voor het verminderen van 

autobezit, voor het toenemend gebruik 

van andere modaliteiten en voor de 

vernieuwing van het wagenpark, wat 

noodzakelijk is voor terugdringing van 

vervuiling en ongevallen. 
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UberPOP i ^ t ^ 
bijzonder mrojctn) 
de taximarW4p# 

Ingezonden stuk van 

ShareNL 
- ShareNL is een kennis- en 

netwerkplatform ter stimulatie van 

de deeleconomie in Nederland 

UberPOP zal concurreren met het 

openbaar vervoer. 

Het in heel Nederland introduceren 

van uberPOP zal de mobiliteitskeuze 

van de consument bevorderen. De 

noodzaak voor het hebben van een 

auto neemt flink af omdat de toegang 

tot mobiliteit aanzienlijk toeneemt. 

UberPOP zal concurreren met het 

openbaar vervoer, vooral op de kortere 

afstanden (binnen steden), omdat de 

prijs-kwaliteitverhouding voor velen een 

aantrekkelijke optie zal worden. Op de 

langere afstanden kunnen diensten als 

uberPOP het gebruik van het openbaar 

vervoer juist bevorderen doordat het 

treinstations flexibel kan linken met 

vertrekplaatsen en bestemmingen, maar 

dan voor een tarief dat we niet gewend 

zijn. Het is belangrijk dat verschillende 

bijeffecten goed onderzocht worden. Zo 

zou de verkeersdruk in steden kunnen 

toenemen door uberPOP. 

Ritten delen is sociaal, duurzaam en 

economisch voordelig. De rit-aanbieder 

bespaart op de eigen mobiliteitskosten 

en verschaft gelijktijdig (toegang tot) 

mobiliteit aan een ander. De manier 

waarop uberPOP het ritten delen 

stimuleert is dat het gebruikers ook de 

mogelijkheid biedt om een rit te boeken 

samen met anderen en de kosten te 

delen. In essentie is uberPOP verder geen 

ritten deel-platform. Voornamelijk omdat 

de chauffeur op verzoek mensen naar 

hun bestemming brengt zonder daar 

verder zelf iets te zoeken te hebben. Bij 

ritten-deelplatformen als Toogethr en 

Blablacar is dit wel het geval. Hier bieden 

chauffeurs ritten aan die zij toch al (om 

een ander doel) maken. UberPOP zou 

meer in kunnen zetten op ritten delen 

door te zorgen dat de capaciteit van de 

uberPOP auto's altijd zo goed mogelijk 

benut wordt (cq. zo min mogelijk lege 

stoelen), en door dit en de positieve 

effecten hiervan actief verder uit de 

dragen. 

Over het algemeen zorgen taxi-, 

ritten- en autodeelplatformen als 

Uber, Blablacar en Snappcar voor een 

democratisering van de mobiliteit. 

Enerzijds worden mobiliteitsmiddelen 

(zoals een auto) toegankelijker omdat 

de kosten van een dergelijke investering 

makkelijker terugverdiend kunnen 

worden. Anderzijds neemt de toegang 

tot mobiliteit toe omdat men nu ook 

zonder het bezitten van een auto, de 

efficiëntie en snelheid daarvan kan 

benaderen. Mobiliteit wordt meer en 

meer fluïde. We gaan naar een systeem 

waar iedereen de snelste/duurzaamste/ 

voordeligste/meest comfortabele reis 

kan plannen en waar (ritten)deelauto's, 

fietsen en andere innovaties uit het 

openbaar vervoer aan elkaar gekoppeld 

kan zijn. 

UberPOP in het bijzonder breekt de 

taximarkt open. Hoewel er altijd mensen 

zullen zijn die behoefte hebben aan 

een gecertificeerde chauffeur, zal het 

'on-demand vervoer' een transformatie 

ondergaan. De vraag die we ons 

hierbij moeten stellen is de vraag of 

de taxichauffeur nog lang een beroep 

is of dat het in de toekomst gaat om 

mensen die hun boterham voornamelijk 

verdienen met het vervoer van andere 

mensen. 
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Hoofdstuk 4: Conclusies 

De Nederlandse mobiliteitsmarkt is al 

jaren groeiende waardoor de vraag naar 

vervoersalternatieven toeneemt. Binnen 

deze groei blijft de auto het favoriete 

vervoersmiddel omdat het snel en 

comfortabel is. Met de introductie van 

uberPOP beoogt Uber een alternatief 

te bieden voor het eigen autobezit 

en het openbaar vervoer. De intentie 

is om meerijden te stimuleren door 

autobezitters en reizigers te koppelen. 

Door het kleinschalige en stedelijke 

karakter van de pilot heeft uberPOP 

voornamelijk als een taxidienst en in 

mindere mate als een meerijdservice 

gefunctioneerd. 

Bestaat er in Nederland 
1 een vraag naar de deel-

economische concepten waarop 
uberPOP kan voortbouwen? 
De deeleconomie doet haar intrede in 

Nederland met bedrijven zoals Airbnb, 

Markplaats, en Peerby, die met succes in 

de Nederlandse markt opereren. Op het 

gebied van mobiliteit winnen initiatieven 

als Car2Go en Snappcar in hoog tempo 

aan populariteit. 

Dit succes wordt eveneens benadrukt 

door hoogleraar Koen Frenken, die 

stelt dat Nederlanders hun auto's en 

huizen steeds meer via internet delen. 

Met betrekking tot autodelen legt de 

hoogleraar uit dat dit perfect in de 

tijdsgeest past, "Er valt geen reden te 

bedenken waarom dit niet heel groot kan 

worden." Kortom, de deeleconomie heeft 

zich gevestigd op Nederlandse bodem. 

Is er vraag vanuit de 
consument naar een 

uberPOP? 
UberPOP gebruikers geven aan dat 

betrouwbaarheid, reistijd, kosten en 

gemak de belangrijkste factoren zijn 

in hun mobiliteit. Door efficiënt vraag 

en aanbod aan elkaar te koppelen 

met behulp van digitale technologie 

heeft Uber een mobiliteitsoplossing 

gecreëerd die door de gebruikers als 

overwegend positief wordt ervaren. 

Meer dan 80% van de gebruikers geeft 

aan tevreden of zeer tevreden te zijn 

over de kosten, reistijd, gemak en 

veiligheid van uberPOP. In de evaluatie 

van de pilot geeft het overgrote deel 

van de gebruikers (84%) en bestuurders 

(92%) aan zich veilig te voelen tijdens 

de uberPOP ritten. Tijdens de pilot 

hebben zich geen verkeersincidenten 

voorgedaan. 

Dat de bestuurders van uberPOP geen 

officiële taxichauffeurs zijn, wordt 

door gebruikers niet als belemmering 

voor het gebruik van uberPOP gezien. 

Het beoordelingssysteem draagt 

voor 87% van de gebruikers bij aan 

het waarborgen van de kwaliteit van 

uberPOP. 

Gezien de positieve perceptie van de 

gebruikers verbaast het niet dat er 

tijdens de pilot een sterke groei is in 

het gebruik van uberPOP. De positieve 

resultaten zien we ook terug aan de 

hoge bereidheid om uberPOP aan te 

bevelen aan vrienden en familie. 

Toch moet voorzichtig worden 

omgegaan met deze positieve indicaties. 

De pilotgroep bestaat namelijk uit 'early 

adopters' die al klant waren bij Uber 

en dus eerder geneigd zijn positief te 

reageren op de dienstverlenging. 

3Zijn autobezitters bereid om 
met hun eigen auto ritten 

aan te bieden aan vreemden? 
Om uberPOP tot een succes te maken 

is niet alleen vraag maar ook aanbod 

nodig. Het aanbod van bestuurders 

in de pilot komt voornamelijk van 

hoogopgeleide mannen die het rijden 

voor uberPOP combineren met andere 

werkzaamheden. 

Uit de evaluatie blijkt dat het financiële 

aspect de grootste beweegreden (78%) 

is om chauffeur te worden, hoewel deze 



UoerPOP pilot evaluatie 

33 

vergoeding d o o r d e k 

gemengd ervaren wordt 

Oe visie van uberPOP is gebaseerd op 

bet meerijd concept, waarbij geen 

additioneleautoritten nodig zijn omdat 

er wordt meegereden op reeds geplande 

ritten. Ooordat er in de pilot nog geen 

sprake is geweest van meerijden, moest 

er voor de grote meerderheid van de 

uberPOP ritten wel een extra rit gemaakt 

worden. 

Ooor deze extra ritten worden de 

kosten en tijdbesteding boger waardoor 

dewaarderingvandeinkomstenin 

bepaalde gevallen tegen kan vallen. Oit 

zien we voornamelijk bij bestuurders die 

naar Amsterdam moeten reizen om bun 

diensten aan te bieden. 

Ooor de introductie van uberPOP in 

pilotvorm is momenteel niet te bepalen 

ot autobezitters in grote getalen 

aangetrokken zijn tot bet uberPOP 

concept. 

4ls uberPOP een relevante 
aanvang op de bestaande 

mobllltelts-oplosslngen? 
Oe lancering van uberPOP in Nederland 

beoogt een aanvulling te vormen op 

bestaande mobiliteitsoplossingen. ITet 

is daarom belangrijk om te kijken naar 

zowel de mobiliteit binnen als buiten 

stedelijk gebied Ooor de opzet van de 

pilot is een analyse op buiten stedelijk 

gebied ecbter niet mogelijk. 

Wat betrett mobiliteit binnen bet 

stedelijk gebied, die in de pilot is getest, 

zien we een sterkgroeiende vraag 

naar uberPOP.OberPOPwordt hierbij 

voornamelijk gebruiktals vervanging 

van het openbaar vervoer en reguliere 

taxidiensten. Bij de ritten van uberPOP 

zien we bet gebruik van be auto 

ettieiénter worden met een gemiddelde 

bezetting van1,9 personen versus 

een landelijk gemiddelde van1,4.0e 

meerderheid van de respondenten geett 

aan dat uberPOP een toevoeging aan 

deeigenautoisalsdedienstz^7inde 

eigen omgeving besehikbaarzou zijn. 

Tevensgeett5%vandepilotgroepaan 

eventueel bereid te zijn om uberPOP 

als primairvervoersmiddel te gebruiken 

boven de eigen auto. 

Oe deeleconomie is een groeiend 
tBenomeendatinopmarsisin 
de Nederlandse samenleving^ 
Oe positieve ervaringen van de 
gebruikers geven aan dat er 
voor uberPOP plaatsvin de 
mobiliteit van ^msterdam^ 
Ooor de opzet van de pilot 
is deze bevinding echter niet 
te generaliseren voor de rest 
vanNederland^berPOP 
zal van impact zijn op de 
mobiliteitsmarktmaarinde 
toekomst zal moeten blijken wat 
de omvang hiervan iŝ  
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UberPOP appendix 
Grafiek 1.) Leeftijd van bestuurders 
# bestuurders per leeftijdscategorie 

18% 

Relevante inzichten 
Bij de bestuurders zijn alle leeftijds
categorieën vertegenwoordigd waarvan 
het merendeel tussen de 25 en 40 jaar 

20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 > 60 

Grafiek 2.) Bestuurder demografie Grafiek 3.) Woonplaats gebruikers Grafiek 4.) Gebruik uberPOP Privé / 
man vs vrouw 
# mannelijke vs vrouwelijke bestuurders 

# personen per stad Zakelijk 
# gebruikersprofiel zakelijk vs privé 

Vrouw Overige woonplaatsen Alleen zakelijk Privé en 

Man Amsterdam Alleen privé 

Relevante inzichten 
Op 3°/o na zijn alle bestuurders van uber
POP mannelijk 

Relevante inzichten 
De gebruikers van uberPOP zijn in grote 
meerderheid (87%) woonachtig in Am
sterdam 

Relevante inzichten 
25% van de gebruikers geeft aan 
uberPOP ook voor zakelijk doeleinden te 
gebruiken 

Grafiek 5.) Gemiddeld uberPOP gebruik per uur 
# ritten per uur 

10% 

Relevante inzichten 
Drukke uberPOP tijden zijn in de avon
duren. Tijdens kantooruren wordt er 

O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15,16 17 18 19^20 21 22 23̂  beperkt gebruik gemaakt van uberPOP 

Zwaartepunt in gebruik 
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Grafiek 7.) Veiligheidsperceptie per leeftijdsgroep 

& * 

<20 

20-25 

25-30 

30-35 

35-40 

40-45 

45-50 

50-55 

>55 

tJCP W 

Relevante inzichten 
Bij de bestuurders zijn alle leeftijdscat
egorieën vertegenwoordigd waarvan het 
merendeel tussen de 25 en 40 jaar 

.x^'' 
& 

««• / ï 
1 

1 

4,4 13% 38% 50% 

1 

4,4 

4,2 ! 14% 45% 38% 4,2 

1 14% 42% 42% 4,2 

1 15% 49% 33% 4,1 

I 14% 48% 36% 4,2 

j 8% 43% 47o/o 4,4 

1 
44% 52% 4,5 

1 
1 11% 50% 33% 4,1 

I 
17% 50% 33% 4,2 
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Grafiek 8.) Veiligheidsbelang vrouwelijke vs mannelijke gebruikers 
Hoeveel belang hecht je aan veiligheid 

Zeer slecht 

Mannen j | 1 5 % 

Zeer goed 

Vrouwen 

Relevante inzichten 
Vrouwen hechten meer belang aan hun 
veiligheid dan mannen 

Grafiek 9.) Beoordeling kwaliteitsmanagement systeem 
Uber's eigen kwaliteitssysteem, waarbij klanten chauffeurs na iedere rit kunnen 
beoordelen op kwaliteit, is een prima manier om de kwaliteit van uberPOP te garand
eren zonder tussenkomst van de overheid. 

Gebruikers 

Drivers 

Zeer slecht 87% positief Zeer goed 

Grafiek 10.) Woonplaats bestuurders 
# personen per stad 

Amsterdam 

52,6% 47,4% 

Overigen (#25) 

Relevante inzichten 
Slechts 47% van de bestuurders van 
uberPOP zijn woonachtig in Amsterdam 

53% van de bestuurders moet dus reizen om 
in het vervoersgebied van uberPOP te komen 

Grafiek 11.) Redenen om bestuur
der te worden 

Overige redenen 

Geld (bij) verdienen 

• Positief over UBER, wil graag aan 
meewerken 

• bijdragen aan verbeteren taximarkt 
• Contact met leuke mensen 
• Vrijheid in werkzaamheden 

Grafiek 12.) Primair dienstverband 
van bestuurders 

Vast 
dienstverband 

Deeltijd 
dienstverband 
Afgekeurd 

Werkzoekende 
Gepensioneerd 

Anders Zelfstandig 
ondernemer 

Relevante inzichten 

UberPOP bestuurders zijn overwegend 
zelfstandig ondernemers of hebben een 
vast of deeltijd dienstverband 
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Grafiek 13.) Vergelijking van kosten en duur van vervoerstypen 

Grafiek 14.) punctualiteit uberPOP 
# ritten per segment 

55% 

Relevante inzichten 
De wachttijd wordt in 55% van de 
gevallen correct weergegeven (+/- 2 min) 

In slechts 17% van de ritten wordt er 
langer gedaan over het aanrijden dan 
vooraf aangegeven aan de gebruiker 

17% van de ritten komt meer 
dan 2 minuten te laat 

22% 
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Grafiek 15.) Toekomstig gebruik 
Frequentie van toeekomstig gebruik (van huidige uberPOP gebruikers) 

Nooit meer | 0% 

heel af en toe MmWM 9% 

Maandelijks 

Wekelijks 

Dagelijks B i 4% 

47% 

40% 

Relevante inzichten 
91% van de gebruikers geeft aan de uber
POP dienst in de toekomst maandelijks of 
vaker te gaan gebruiken 

Grafiek 16.) Redenen eigen autogebruik 
Mijn eigen auto biedt me meer: 

is flexibeler 

is goedkoper 

is sneller 

meer comfort 

meer zekerheid 

52% 

Relevante inzichten 
60% van de autobezitters geeft aan dat 
ze hun auto behouden omdat deze meer 
flexibiliteit geeft 

Tevens zijn de financiële overwegingen 
ook een belangrijke reden om de auto te 
behouden (42%) 

Grafiek 17.) vervangingsgebruik Relevante inzichten 
In plaats van welk vervoersmiddel denk je uberPOP in de toekomst voornamelijk te gaan • Slechts 19% van de respondenten geeft 
gebruiken? aan dat ze uberPOP in de toekomst zullen 

gebruiken ter vervanging van de auto. 

Openbaar vervoer 

Conventionele taxi 

Wel vervangbaar Niet vervangbaar 

~50% van de respondenten geeft aan 
dat een andere "taxi dienst" vervangen 
gaat worden door uberPOP 
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Grafiek 18.) uberPOP aanvulling op andere vervoersmiddelen 

Maakt gebruik van uberPOP 
naast 1 of meerdere andere 
vervoersmiddelen om van A naar B 
te komen 

Gebruikt enkel uberPOP om in 
één keer van A naar B te komen 
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Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu 

> Retouradres Postbus 1511 3500 BM Utrecht 

Uber International B.V. 
Vijzelstraat 68 
1017 HL AMSTERDAM 

ILT 
Rail en Wegvervoer 
Europalaan 40 
Utrecht 
Postbus 1511 
3500 BM Utrecht 

ContactDersoon 

Ons kenmerk 
ILT-2014/58410 

Uw kenmerk 
Datum 29 september 2014 
Betreft Voornemen tot het opleggen van een last onder 

dwangsom 

Geachte directie, 

Ik heb vastgesteld, dat door u, Uber International B.V., artikel 76, lid 1, van de 
Wet personenvervoer 2000 (hierna: Wp2000) wordt overtreden. 

Met deze brief deel ik u mede dat ik voornemens ben u een last onder dwangsom 
op te leggen. Deze herstelsanctie heeft als doel herhaling van de door u begane 
overtreding van de Wp2000 te voorkomen. Voor dat ik echter de last onder 
dwangsom op leg, stel ik u eerst in de gelegenheid uw zienswijze kenbaar te 
maken. 

Achtereenvolgens ga ik in deze brief in op het wettelijk kader, de geconstateerde 
overtreding en de voorgenomen herstelsanctie. 

Wettelijk kader 
De volgende artikelen zijn van belang: 

Artikel 1 Wet personenvervoer 2000 (•••) 
taxivervoer: personenvervoer per auto tegen betaling, niet zijnde openbaar ver
voer; 
(...) 

Artikel 75 Wp2000 
1. Voor de toepassing van dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen 

wordt met het verrichten van taxivervoer gelijkgesteld het aanbieden van 
dat vervoer, tenzij dit aanbieden geschiedt door tussenpersonen die be
middelen in dat vervoer bij wijze van dienstverlening of in de uitoefening 
van hun beroep of bedrijf. 

2. Voor de toepassing van dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen 
wordt onder «de vervoerder die taxivervoer verricht» verstaan: degene 
die taxivervoer verricht, niet in de hoedanigheid van bestuurder van een 
auto. 
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Artikel 76 Wp2000 
t . Het Is verboden taxivervoer te verrichten zonder een daartoe verleende ver
gunning. 
t ^ 

B^ter^ronr^ 
Met de vergunningverlening in het kader van de Wet personenvervoer2000 wordt 
een in bed r i t en sociaai-eoonomiscbopzicbt geordende markt voor beroepsma
tig vervoer van personen met bussen en auto^ nagestreefd.In bet kader van 
deze marktordening geiden voor de toegang tot bet beroep van ondernemer van 
vervoer met bussen en personen allerlei voorschriften. Oit om te bewerkstelligen 
dat de vakbekwaamheid van deze ondernemers op een boger peil komt, betgeen 
tot sanering van de vervoerm^rkt,verbetering van de kwaliteit van de verleende 
diensten In bet belang van de passagiers en van de vervoerders alsmede aan een 
grotere verkeersveiligheid In bet algemeen zal kunnen bedragen. 

Overtreders 
tilt door mij verricht onderzoek naar de inhoud van onder andere uw website 
www.uber.com,uw app uberPOP ende dooruop 30 juli 20t4aan mij toegezon
den Position Paper en Infographlc blijkt, dat dooruartikel 76, lid t ,van de 
Wp2000 wordt overtreden.Vla uw app schakeltuparticuliere bestuurders In die 
niet beschikken over een vergunning voor taxivervoer.Oeze particuliere bestuur
ders worden doorugeselecteerd en moeten aan bepaalde doorugestelde eisen 
voldoen. Via uw app Is deze dienst toegankelijk en ook de betaling van het ver
voer vindt plaats via uw app.Het verschuldigde bedrag wordt van de creditcard 
van de gebruiker afgeschreven enuhoudt daarvan 2 0 ^ In.Oe rest gaat naar de 
particuliere bestuurder.Er Is daarmee sprake van een bewuste en nauwe samen
werking tussenuen de particuliere vervoerders. 

^^^e^^r^e^^e^te^ar^^tie 
Op grond van artikel 93 van de Wp2000 ben Ik bevoegd tot het opleggen van een 
last onder bestuursdwang ter handhaving van de bij of krachtens deze wet gestel
de verplichtingen en van verordening t37t^007B5G. Opgrond van artikel 5:32 
van de Algemene wet bestuursrecht ben Ik tevens bevoegd om in plaats daarvan 
een last onder dwangsom op te leggen. Het opleggen van een last onder dwang
som acht ik ter zake van de beschreven overtreding van de Wp2000 de meest 
aangewezen herstelsanctie. Herhaling van deze overtreding dient te worden voor
komen In het belang van de mettaxi^ste vervoeren passagiers, In hetbelang van 
de vervoerders die wel In het bezit zijn van een taxivergunning, in het belang van 
de door middel van de vergunningverlening nagestreefde ordening van de ver 
voermarkt en ln het belang van de verkeersveiligheid ln het algemeen. 

Oe last zal inhouden datuzich dient te onthouden van overtreding van artikel 76, 
lid t , van de Wp2000 en geldt met Ingang van de tweede dag na de dag waarop 
de definitieve beschikking aanuls verzonden.Na deze datum verbeurtuvoor elke 
dag datuartlkel 76, lid t ,van de Wp2000 overtreedt een dwangsom van 
^tO.000, tot een maximum van^tOO.000,.Oit betekent dus dat de dooru 
beganeovertredlngvoorunog geen financiële gevolgen heeft, maar Iedere ver-
volgovertredlng wel. Wellicht ten overvloede merk Ik hierbij nog wel op, dat het 
opleggen van een last onder dwangsom los staat van het(eventueel) door het 
openbaar ministerie met betrekking tot deze overtreding van de Wp2000 In te 
zetten strafrechtelijke traject. 
Oe last onder dwangsom zal een looptijd van tweebaar hebben. 

^Br 
Rail ̂  wegveger 

O a ^ m 
2gse^emoer2014 

Ons kenmerk 
^-20^58410 
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Zienswijze 
Uit het oogpunt van zorgvuldigheid stel ik u in de gelegenheid, binnen twee weken 
na dagtekening van deze brief, uw zienswijze over dit voornemen tot het opleggen 
van een last onder dwangsom aan mij kenbaar te maken, bij voorkeur schriftelijk. 
U kunt uw brief met daarin uw zienswijze en onder vermelding van ons kenmerk 
sturen aan: 

ILT 

Rail en Wegvervoer 

Datum 
29 september 2014 

' Ons kenmerk 
ILT-2014/58410 

ILT/Rai l en Wegvervoer 
Postbus 1511 
3500 BM UTRECHT 

Voor de volledigheid deel ik u mede, dat deze brief geen besluit bevat zoals is 
bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht. Daarom is het niet mogelijk om naar 
aanleiding van deze brief een bezwaarschrift in te dienen of in beroep te gaan bij 
de bestuursrechter. Als ik inderdaad zal besluiten tot het opleggen van de last 
onder dwangsom dan kunt u tegen dat besluit wel bezwaar en/of beroep aanteke
nen. 

Hoogachtend 

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU 
namens deze, 
DE INSPECTEUR ILT/RAIL EN WEGVERVOER 

S.H. Oosterhoff 

\ 
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K ... 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

Nt 
dinsdag 23 september 2014 11:42 

_T 
RE: Uberpur 

Dag 

Ik heb het advies in goede orde ontvangen er ; . 
Ik bespreek het advies vandaag in het DT. Ik dank je voor je rol in deze. 

Groet, 

Van: 
Vérzonden: vriidaa 19 september 2014 18:21 
Aan: 
Onderwerp: FW: UberPOP 

Hoi , 
Bijgaand het advies over aanpak UP. t 

Het advies heb ik naar en naar jou gestuurd. Ik laat het aan jou over aan wie j i j dit advies 
binnen het domein doorstuurt. 

1 
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Van: 
Verzonden: vriidaq 19 september 2014 18:32 
Aan: T 
Onderwerp: FW: UberPOP 
Bijlagen: Scan.pdf 

Hoi 
weet niet og r maandag aanwezig is. ierbij kooi* \/an LA-advies voor het geval er meer kopieën 
moeten komen.tot dusver hebben alleen . ;n een kopie van mij gekregen. Met 
S i heb ik afgesproken dat! bepaalt of hij d.s. een kopie een kopie krijgt. 

r 

Van: _ _ _ _ _ _ 
Verzonden: vriidaq 19 september 2014 17:56 
Aan: 
CC: 

Onderwerp: UberPOP 

Dag 

Zie hierbij de definitieve versie van het advies. 

Hartelijke groet, 

mr. , Droogleever Fortuijn N.V. | Bezuidenhoutseweg 57 | Postbus 11756, 2502 AT 

oattinq@pelsriicken.nl I www.pelsriicken.nl 
Printen, echt nodig? 

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor het 
beroepsgeheim van advocaat of notaris geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de 
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Van: r,--. . . 
Verzonden: T wrüriaa 19 seotember 2014 18:21 
Aan: • 
Onderwerp: FW: UberPOP 
Bijlagen: Scan.pdf 

Hoi . 
Biinaanri het advies over aanpak UP. C 
I 
Het advies heb ik naar en naar jou gestuurd. Ik laat het aan jou over aan wie j i j dit advies 
^"•ncn het domein doorstuurt. 

r~ 

y=\ 



productie (en/of bijlage) ih zijn geheel niet openbaar 



f\u 



Van: —-r-, -
Verzonden: vrüHan 19 seotember 2014 17:57 
Aan: 
Onderwerp: RE: UberPOP 

Hoi i 
Bedankt. 

Van: ,?F _ 
Verzonden: vrijdag 19 september 2014 17:56 
Aan: 
CC: v_ 
Onderwerp: UberPOP 

Dag 

Zie hierbij de definitieve versie van het advies. 

Hartelijke groet, 

| senior advocaat | Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. | 

. )l I www.pelsrijcken.nl 
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Van: 
Verzonden: vrijdag 19 september 2014 17:56 
Aan: -

CC: 
Onderwerp: UberPOP 
Bijlagen: Scan.pdf 

Dag 

Zie hierbij de definitieve versie van het advies. 

Hartelijke groet, 

mr senior advocaat | Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. | Bezuidenhoutseweg 57 | Postbus 11756, 2502 AT 
Den Haag 

oelsriicken.nl | www.pelsrijcken.nl 
^ i-nnien, ecnc nooig < 

> 
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A, 

Van: < 
Verzonden: vrijdag 19 september 2014 12:57 
Aan: C 
CC: 

Onderwerp: Urgent acties ikv dossier Uberfal richting 

Beste 

Naar aanleiding van ons telefonisch gesprek van zojuist hierbij nog even de acties die in gang gezet 
moeten worden richting ' i Jenny op een ri j t je. 

• Van \ /er begrepen dat het advies van de LA vanmiddag definitief binnenkomt bij ILT 
• stuurt advies LA naar Jenny met de mededeling dat de toets bij LA rechtsgrond oplevert 

om direct te lasten aan Uber(POP) voor het aanbieden van illegaal taxivervoer. (Uiteraard met 
in achtneming van de zaken die de LA hierover schrijft.) 

• gaat er vanuit dat via i n met Jenny wordt gecommuniceerd wat de 
vervolgstappen moeten zijn . Primaat hiervoor ligt bij de domeinen. 

Graag de volgende acties van jou richting ' 

• 1 informeren over advies LA 

vragen met Jenny te communiceren over tijdstip van uitgaan van het voornemen tot 
opleggen LOD ivm de besloten ontbijtsessie van vaste Kamercommissie gepland 1 oktober 
2014 i 

• I aten vragen aan Jenny of het advies van dè LA gedeeld kan en mag worden met de OVJ ( 
dit ivm politiek bestuurlijk afwegingen STAS) 

I . . . . . t 

_ 

• Terugkoppeling aan mij uiterlijk maandag 22/9 om nog genoeg ti jd te hebben om het 
voornemen te doen laten uitgaan. 

met vriendelijke groet, 

Coördinerend Specialistisch Inspecteur 

INSPECTIE LEEFOMGEVING EN TRANSPORT (ILT) 
Domein Rail en Wegvervoer 
Afdeling Handhaving Gevaarlijke Stoffen 
Europalaan 40 | 3526 KS | Utrecht | Kamer A5.33 
Postbus 1511 | 3500 BM | Utrecht 

T f 
M OU 
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werk niet op woensdagochtend tot 13.00 uur 

2 



A18 



•s» 
^rt 

Van: - - 7 .-
Verzonden: vriirlaa 19 seDtember.2014 12:41 
Aan: 
Onderwerp: FW: Uber URGENT!! 

Beste 

Hierbij het bericht ( ontvangen via DGB : ) dat er 1 oktober een besloten ontbijtsessie door 
Uber wordt georganiseerd voor leden van de vaste Kamercommissie IenM. 

Het advies van de LA zal vanmiddaq 19/9 definitief ?iin 1 

e 
an 

a, 
i 

Ik het het afdelingshoofd h verzocht dit ook direct af te stemmen met 
en via • met Jenny. 

Willen we dit strategisch belangrijk moment benutten dan moeten we a.s. maandag 2 2 / 9 h ie rover 
" g r o e n l i ch t " v e r k r i j g e n , want het uitbrengen van het voornemen vergt nog de nodige 
administratieve inzet etc. 

Ik verzoekje om bij het aanbieden van het advies aan Jenny ook Jenny in kennis te stellen van deze in 
voorbereiding zijnde besltoen ontbijtsessie met de vaste kamer commissie ( voor zover zij dit nog niet ' 
mocht weten.) 

Met vriendelijke groet 

Van: 
^ V e r z o n d e n : woensdag 17 september 2014 15:11 

Aan: 

Onderwerp: r-vv: Uber 

fyi 

Van: )GB 
Verzonden: woensdag 17 september 2014 14:02 
Aan: ' 
CC: t, 
Onderwerp: Uber 

Collega's, 

Onderstaand bericht kreeg ik * n: een uitnodioinq aan leden TK voor besloten sessie 
met Uber over UberPOP. T ' " 

1 

Groet, 

l 



Oploktober organiseert Uber een beslopen ontbijtsêssie voor leden van de vaste commissie lenlvl.In deze 
ontbijtsessie gaan we gezamenlijk met jullie in op de innovaties in de taximarkt. Op 30 ju^ 
meerijden in Amsterdam onder de haam UberPOP.Uberwil met deze pilot laten zien welke positieyegevolgen 
meerijden k^n hebben voor verbeteren van de vervoersmarkt doorstroming vanher verkeerden milieu. 

Tijdens deze sessie presenteer adviesbureau Accenture een onderzoek naar deze pilot In de resultaten is o.a. 
aandacht voor: de kansen voor mobiliteit ervaringen van bestuurders en gebruikers en de noodzaak voor 
regulering. Graag nodigen Accenture en Uberjullie uit voor deze ontbijfsessie: 

1OKTO8ER2014 
^AN 08.30 TOT10.00 
IN PERSOENTRUIVI NIEUWSPOORT 

In dit onderzoek is o.a. gekeken naar de aansluiting op bestaande O^aanbieders^ veiligheids kwaliteitsbewaking en 
klachfenathandeling. Uber pleit ervoor dat dit onderzoek word^ meegenomen in de evaluatie van de Wet 
Personenvervoer 2000. Op lOoktober spreekt jullie commissie in een AO met de staatssecretans van lenlv^ over 
taxibeleid.Oit Kabinet heett diverse malen aangegeven dat het een positieve grondhouding beettta.v.innovaties in 
de taximarkt Uber is betrokken bij de evaluatie van de taxiweten pleit ervoor dat hierin ook wordt gekeken naar 
meerijden en de wijze waarop dit gereguleerd dient te worden. 

Tijdens de sessie worden niet alleen de resultaten van de pilot gepresenteerde maar zijn ook chautteurs aanwezig om 
hun ervaringen te delen Graag gebruiken wij deze gelegenheid om hierover metjullie in gesprek te gaan en zijn wij 
bereid om eventuele vragen van jullie over innovaties in de taximarkt te beantwoorden. 

Graag nemen wij contact op om te vernemen otjullie beschikbaar zijn en bereid zijn op dit verzoek in te gaan. 

Hartelijke groet 

^ 

C o ö ^ ^ o r ^ b e ^ d 
^ n ^ ^ v ^ ^ r ^ 5 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
0 i r e ^ o r ^ 0 e ^ ^ 8 e ^ k ^ ^ d 
r ^ b u s ^ O ^ 
2500 ^ O e n H ^ 
^ z o e ^ d ^ ^ ^ a ^ ^ ^ 
^ 0 ^ t 5 ^ 5 ^ ^ 
^ ^ r k ^ o p v ^ d ^ 



A ^ 



__________________________ 
Van: 
Verzonden: vrijdag 19september20141^58 
Aan: ^ ^ 
00 : u t 
Onderwerp: RE: Advies UberPOP 

Hoi 
Bedankt voor je reactief 
B 
r 

i 

Verzonden: vriidao 19 September 2014 11:46 
Aan: 
CC:^ ^ ^ ^ 
Onderwerp: R5: Advies UberPOP 

A 

I 
^oekt nog contact met jou na onze eerdere bespreking zojuist van genoemd advies en zijn 

berichtgeving hieromtrent aan jou draag ik v o o r l O O ^ . 

Groeten en een tijne vakantie 

Van: 
Verzonden: vr l joagi^s^^nber 2014 10:^^ 
Aan: 

Onderwerp: R5: Advies uoerPO^ 

Collega's, 
Hoeveel tijd hebben jullie nog nodig om met een gezamenlijke reactie te komen7 

^ 
Van:l 
Verzonden: B̂rlidao 19 seotember 20148:29 
Aan: ILT 
Onderwerp: Advies UberPOP 

Collega's, 
Hierbij concept advies. Graafjullie bondige reactie. 

i 



A 6 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 

.Onderwerp: 

zoekt nog contact met jou na onze eerdere bespreking zojuist van genoemd advies en zijn 
berichtgeving hieromtrent aan jou draag ik voor 100 %. 

Groeten en een fijne vakantie 

Van 
Verzonden: vnjaag i y september 2 0 1 d ir>-25 
Aan: ( 

Onderwerp: RE: Advies UberPOP 

Collega's, 
Hoeveel ti jd hebben jullie nog nodig om met een gezamenlijke reactie te komen? 

Van: 5) - ILT 
Verzonden: vrijdan \y september 2014 8:29 
Aan: 

Onderwerp: Advies UberPUK 

Collega's, 
Hierbij concept advies. Graaf jull ie bondige reactie. 

1 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

, v. • 
vrijdag 19 september 2014 10:25 

RE: Advies uoerrur 

. , 1 

Collega's, 
Hoeveel tijd hebben jullie nog nodig om met een gezamenlijke reactie te komen? 

Verzonden: vriidag 19 september 2014 8:29 
Aan: 

Onderwerp: Advies UberPOP 

Collega's, 
Hierbii concept advies. Graaf jullie bondige reactie. 

Van; ILT 

# 

l 
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Van: . , . . . . . . . -
Verzonden: vrijdag 19 september 2014 8:29 
Aan: 
Onderwerp: aovies uoerrur 
Bijlagen: Advies UberPOP.docx 

Collega's, 
Hierbij concept advies. Graaf jullie bondige reactie. 

1 
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Van: L _ _ . . 
Verzonden: donderdag 18 september 2014 23:16 
Aan: ~ 
CC: 
Onderwerp: RE: UberPOP 
Bijlagen: Advies UberPOP.docx 

Dag 

Zoals afgesproken zend ik je hierbij in concept het advies over de mogelijkheden via het bestuursrecht handhavend 
op te treden tegen UberPOP. Je reactie zie ik graag tegemoet. 

Hartelijke groet, 

üor advocaat | Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. | Bezuidenhoutseweg 57 | Postbus 11756, 2502 AT 

#Den Haan 
t . . . . . . , ...j il | www.pelsrijcken.nl 

^ ^ printen, echt nodig? 

Van: .s) - ILT [i 
Verzonden: woensdag 17 september 2014 11:32 
Aan: rije 
Onderwerp: RE: UberPOP 

\ 
Hoi 

s 

Van: i a [ 
Verzonden: woensdag 17 september 2014 11:10 
Aan: 
Onderwerp: RE: UberPOP 

m Dag 

Heb jij al uitsluitsel over de offerte die ik je gisteren stuurde? Mede gelet op de deadline aanstaande vrijdag zou ik 
de opdrachtbevestiging graag zo snel mogelijk ontvangen. Zonder bevestiging kan ik geen advies uitbrengen. Ik hoor 
het graag. 

Alvast dank voor je moeite! 

Met vriendelijke groet, 

, j r i uv . _aat | Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. | Bezuidenhoutseweg 57 | Postbus 11756, 2502 AT 
Den Haag 

n mten, ecnt nodig? 

Van 
Verzonden: ditisud. io september 2014 11:38 

1 



Aan : ' , _ 
• Onderwerp: UberPOP 

Dag 

Hierbij zend ik je de offerte voor het advies over UberPOP. Graag hoor ik zo spoedig mogelijk of jullie hiermee 
kunnen instemmen. Indien dat zo is ontvang ik graag een opdrachtbevestiging. 

Met vriendelijke groet, 

- advocaat | Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. | Bezuidenhoutseweg 57 | Postbus 11756, 2502 AT 

t www.pelsrijcken.nl 
Printen, echt nodig? 
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terms and conditions can be found on our website www.pelsrijcken.eu/algemene-voorwaarden and upon request we will provide you with 
a copy, free of charge. 
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A 

Van: ,—,... Vi\eeoy-n_i 
Verzonden: woensdaa 17 september 2014 12:27 
Aan: 
Onderwerp: RE: UberPOP 

Ok, dan wel avp graag vroeg in de ochend. 

Van: I _. . L. , 
Verzonden: woensdaa 17 september 2014 11:35 
Aan: 
Onderwerp: RE: UberPOP 

Dag 

Prima, daar zal ik het dan mee doen. Het gaat dan niet eerder dan vrijdagochtend lukken het advies aan je toe te 
sturen. 

__Harteliike groet, 

0 
mr. r* ...or advocaat | Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. | Bezuidenhoutseweg 57 | Postbus 11756, 2502 AT 

' 
t ken.nl | www.pelsrijcken.nl 

Printen, echt nodig? 

Van: " ' - ILT [mailto:. 
Verzonden: woensdag 17 september 2014 11:32 
Aan: 
Onderwerp: RE: UberPOP 

•
Van: je [ 
Verzonden: woensdag 17 september 2014 11:10 
Aan: ~ 
Onderwerp: RE: UoerMur 

Dag 

Heb jij al uitsluitsel over de offerte die ik je gisteren stuurde? Mede gelet op de deadline aanstaande vrijdag zou ik 
de opdrachtbevestiging graag zo snel mogelijk ontvangen. Zonder bevestiging kan ik geen advies uitbrengen. Ik hoor 
het graag. 

Alvast dank voor je moeite! 

Met vriendelijke groet, 

r, . . enior advocaat | Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. | Bezuidenhoutseweg 57 | Postbus 11756, 2502 AT 
H o n H a a n 

Printen, echt nodigV 



Van: E 
Verzonden: dinsdaa 16 seotember 2014 11:38 
Aan: 

Onderwerp: UberPOP 

Dag» 
Hierbij zend ik je de offerte voor het advies over UberPOP. Graag hoor ik zo spoedig mogelijk of jullie hiermee 
kunnen instemmen. Indien dat zo is ontvang ik graag een opdrachtbevestiging. 

Met vriendelijke groet, 

_ . _ ..jr advocaat | Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. | Bezuidenhoutseweg 57 | Postbus 11756, 2502 AT 

pelsriicken.nl | www.pelsrijcken.nl 
Printen, echt nodig? 
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Van: . , ... v—-/••-'" 
Verzonden: woensdaa 17 september 2014 11:32 
Aan: V 
Onderwerp: RE: UberPOP 

Van: . 
Verzonden: woensdaa 17 september 2014 11:10 
Aan: 
Onderwerp: RE: UberPOP 

Dag 

Heb jij al uitsluitsel over de offerte die ik je gisteren stuurde? Mede gelet op de deadline aanstaande vrijdag zou ik 
'e opdrachtbevestiging graag zo snel mogelijk ontvangen. Zonder bevestiging kan ik geen advies uitbrengen. Ik hoor 

«iet graag. 

Alvast dank voor je moeite! 

Met vriendelijke groet, 

Ovocaat | Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. | Bezuidenhoutseweg 57 | Postbus 11756, 2502 AT 

il | www.pelsrijcken.nl 
r u i n e n , euiL nouiyr 

Van: 
Verzonden: dinsdag 16 september 2014 11:38 
Aan: 

Onderwerp: UberPOP 

Da&..___, 
Hierbij zend ik je de offerte voor het advies over UberPOP. Graag hoor ik zo spoedig mogelijk of jullie hiermee 
kunnen instemmen. Indien dat zo is ontvang ik graag een opdrachtbevestiging. 

Met vriendelijke groet, 

Printen, echt nodig? 

Bezuidenhoutseweg 57 | Postbus 11756, 2502 AT 

i www.pelsrijcken.nl 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

dinsdag 16 seDtembpr 201411:38 

ucerPüP 
Scan offerte 2 UberPOP.PDF 

r 

Dag 

Hierbij zend ik je de offerte voor het advies over UberPOP. Graag hoor ik zo spoedig mogelijk of jullie hiermee 
kunnen instemmen. Indien dat zo is ontvang ik graag een opdrachtbevestiging. 

Met vriendelijke groet, 

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor het 
beroepsgeheim van advocaat of notaris geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de 
afzender te informeren. Alle werkzaamheden worden verricht op grond van een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 
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andere wijze kosteloos aan u toegezonden. 

This message is solely intended for the addressee and may contain information that is confidential and legally privileged. If you are not 
the intended recipient please notify the sender immediately and delete this message. All our services are performed by virtue of an 
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terms and conditions can be found on our website www.pelsriicken.eu/aloemene-voorwaarden and upon request we will provide you with 
a copy, free of charge. 
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Van: . . _ yw,.»,̂ , - n_, 
Verzonden: dinsdaq 16 september 2014 8:55 
Aan: 
Onderwerp: FW: ILT-2014/47263 Handaving Uber 
Bijlagen: Gescand vanaf een multifunctioneel apparaat.pdf; Gescand vanaf een multifunctioneel 

apparaat.pdf; Gescand vanaf één multifunctioneel apparaat.pdf 

i 

Ter info 

De eerste brieven aan Uber(POP) vanuit ILT 

Groet 

OorsDronkpl i ik h p r i r h t - - - - -
Van: 
Verzonden: donderdaa 31 iuli 2014 12:48 

/Aan:( 

Onderwerp: FW: ILT-2014/47263 Handaving Uber 

Dag allen 

Bijgaand de nota aan dé stas inzake uber 

Groet 

Oorspronkelijk bericht 
Van: r 
Verzonden: donaeraaa 31 iuli 2014 12:02 
Aan _T 
Onderwerp: FW: ILT-2014/47263 Handaving Uber 

Heren, 
Hierbij de scan van de ondertekende nota. 
Groet! 

beleidsadviseur ILT 

Koningskade 4 | Kamer flexplek 8e etage 
Postbus 90653 | 2509 LR | Den Haag 
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Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu 

de staatssecretaris ILT 
Handhavingsbeleid 
Beleidsadvies 
Koningskade 4 
Den Haag 
Postbus 90653 
2509 LR Den Haag 

rnntactoersoon 

minuut handhaving Uber 

beleldsadviseur 

Datum 

rcatvnt rfmir / naraaf Vervolg op 
Ons kenmerk 
ILT-2014/47263 

vergeleken door / paraaf Rappeldatum 

Verzanden door / paraaf Verzenddatum 
30 juli 2014 

Ondertekening door / paraaf Verzendwijze 

iGu(T% Medewerking van / paraaf Na verzending retour aan 
ILT/RenW DIV ILT 

Afschrift aan Adres 
DIV ILT pdf per mail 
IG 
ILT/directeur HB 
ILT/directeur RenW 
DGB 
li T/nersvoorlichting 



Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu 

de staatssecretaris ILT 
Handhavingsbeleid 
Beleidsadvies 
Koningskade 4 
Den Haag 
Postbus 90653 
2509 LR Den Haag 

Contactpersoon 

nota handhaving Uber 

0 k f t i w j c r U r f a c r u / 

T 070-4561679 

Doel 
U informeren over een door Uber gepresenteerd nieuw initiatief dat raakt aan 
taxivervoer en de reactie van ILT hierop. 

Toel icht ing 
Pilot Uber 
Uber heeft vandaag een pilot in Amsterdam gepresenteerd onder de naam 
uberPOP. Men noemt het 'meerijden' en presenteert het als een 
mobiliteitsoplossing. De formule is als volgt: Via de Uber app kunnen reizigers 
gebruik maken van de diensten van particuliere bestuurders. Deze particuliere 
bestuurders en hun voertuigen zijn gescreend en na elke rit worden zij beoordeeld 
door de reiziger. Met meerijden biedt Uber naar eigen zeggen de reiziger een 
betaalbaar alternatief voor de eigen auto en een aanvulling op bestaande OV-
diensten. Uber wil "met deze pilot de positieve impact van meerijden concreet 
maken en pleit ervoor dat de resultaten worden meegenomen in de evaluatie van 
de Wet Personenvervoer 2000". Uber stelt met dit initiatief vooruit te lopen op de 
evaluatie van de wet in de verwachting dat ruimte zal ontstaan voor deze vorm 
van personenvervoer. 

Handhavinaskader WP2000 
Op grond van de relevante regelgeving in de WP2000 beschouwt de ILT deze 
activiteiten door particuliere bestuurders als illegaal personenvervoer, hier is dus 
sprake van snorders. Ook DGB en HBJZ zijn deze mening toegedaan. De ILT zal 
als zodanig handhaven. 
Uber geeft in de berichtgeving aan in gesprek te zijn met het ministerie. Het 
ministerie zou volgens Uber openstaan voor nieuwe initiatieven. Dat is tot op 
zekere hoogte juist. Maar de gesprekken met Uber gingen tot nu toe alleen over 
taxidiensten uitgevoerd door taxichauffeurs met een chauffeursvergunning. Over 
uberPOP is nooit met IenM gesproken. Juist uberPOP veroorzaakte in het 
buitenland veel ophef. In het licht van de constructieve gespreken over de 
werkwijze met gebruikmaking van taxichauffeurs, wordt de bekendmaking van 
deze pilot zowel door het ministerie als door de gemeente Amsterdam ervaren als 
een zeer onverwachte en onaangename verrassing die tot grote onrust in de 
taxisector kan leiden. 

Datum 

Ons kenmerk 
ILT-2014/47263 

Bijlage 
2 

Actie ILT 
Handhaving 
De ILT gaat actief handhaven. Hierover zijn afspraken gemaakt met de gemeente 
Amsterdam. De particuliere chauffeurs in deze constructie worden gezien als 
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snorders en worden dan ook als zodanig bestraft met een procesverbaal en een 
t.oO.OeItTkan hiervoor met mvsterv guests werken die met behulp van de app 
een rit aanvragen.Over de toepassing van mvsterv guests heeft de ILTafspraken 
gemaakt met het Openbaar Ministerie. 
ItT kan ook sanctionerend optreden tegen Ober zeit, omdat het doormiddel van 
deze werkwijze strafbare activiteiten uitlokt. ILTstuurt om te beginnen vandaag 
een aangetekende brief aan Ober. 

^ o m m ^ c ^ e 
OelIBfzal op basis van bovenstaande lijn reageren in demëdia en op andere 
vragen. Zowel de woordvoerder als het Me^d-en informatiecentrum worden 
veelvuldig benaderd. Oe woordvoering is afgestemd met het ministerie van ^Z, de 
gemeente Amsterdam en de politie Amsterdam. 
Ook wordt gekeken naar manieren om potentiële particuliere bestuurders te 
informeren over het feit dat ze illegaal vervoer verrichten. 

Met vriendelijke groet, 

ILT 
Handhavingsbeleid 
Beleidsadvies 

Datum 
30 juli 2014 

Ons kenmerk 
ILT-2014/47263 

DE INSPECTEUR-GENERAAL LEEFOMGEVING EN TRANSPORT, 

mr. J. Thunnissen 
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Het Neder iandSe mob i l i t e i tS i deaa i is een 
geïntegreerd aanbod aan vervoersmiddelen dat op 
basis van de vraa^ van de reiger een veilige, 
flexibele en betaaibare manier biedt om vanAnaar 
8 re reizen. Ooor de razendsnelle technologische 
ontwikkelingen komen innovatieve oplossingen in 
beeld die no^ ^een tien jaar beleden onmo^eiijk 
werden geacht, Technologiebedrijf Ober biedt 
ret:nnolo îst:be oplossingen die vraa^ en aanbod op 
mobiiiteits^ebied bij eikaar bren^en.OeOber app 
heeft zich in Nederland reeds bewezen met de 
diensten Ober^tA^k en OberLO^ waarmee 
reizigers met één druk op de knop via hun mobiele 
teiefoon een auto met orofessioneie r̂ nauffeur 
kunnen bestellenin Amsterdam, botterdam en Oen 
Haa^,Injuli 20t4lanceert Ober de volgende stap in 
de mobiiiteitsrevoiutie: UberPOP Een innovatieve 
opiossin^ die meerijden ^aat stimuleren door 
autobezitters in ŝ aat te stellen passagiers te 
vervoeren te^en een ver^oedin^, Hiermee komt een 
nieuwe fase van het mobiiiteitsideaai in beeld door 
efficiënter gebruik van de beschikbare 
voertui^aoa^feit Hieronder vol^t een toeli^tin^ 
ophet begrip meerijden, de positieve impact en de 
mo^eiijkheden voor reizigers en bestuurders, 

W 8 8 f o n ^ ^ i l U ^ n r ^ i j d e o 
r̂ lederl̂ od7 
Inefficiënt autogebruik 
Nederland telt at:ht miljoen autoes met een 
bemiddelde bezetting van slechtst,^personen. Een 
extra passagier kost vrijwel niets ende impact is 
enorme minder autos oo de we^, minder 
brandstofkosten, minder milieuvervuiling, minder 
files eneen kleiner ruimtebesla^met name in de 
^rote steden 

Volwaardige vervoersoplossing 
meerijden is de eerste volwaardige 
vervoersoplossing die reizigers een klantvriendelijk, 
betaalbaar en efficiënt alternatief biedt voor het 
bezit van eenei^enauto. Hierdoor kan optermijn 
het autobezit in Nederland zelfs waandalen, 

5loltnaadloosaanopbetOV 
meerijden is een cruciale schakel in het totale 
aanbod aan vervoersmiddelen, sluit naadloos aan oo 
bestaande OV-oplossin^en en biedt in sommige 
^evaiien zelfs een goedkoop alternatief voor 
kostbare en onrendabele OV-verbindin^en, 
stimulering marktwerking 
5r isonvoldoende marktwerking indeset^tor van 
het personenvervoer: Huidige wet- en re^ei^evin^ 
zijn no^ niet in^eri^ht op innovatieve 
mobiiiteitsoplossin^en. Ober pleit voor ruimte in de 
v^et personenvervoer 2000 voor het aanbieden van 
nieuwe concepten zoals meerijden. 

Aotomobiiiteitio^ed^rl^nd 
In 20t^ waren er meer dan mihoen 
personenauto^ in Nederlands, een toename van 
in de laatste tien jaar. 5én derde van de 
huishoudens bezit zelfs twee of meer autos. Oe 
bemiddelde auto staat 2^ uur per da^ stil, en ais hij 
wel rijdt is de bemiddelde autobezettin^ slechts ^.^ 
personen. 8ij woon werkverkeer maximaal 
personen, hij een familie uitje maximaal t.7 
personen.en op vakantie maximaai 2.0 personen^ 
Ivlet andere woorden, de ^emiddeide personenauto 
die niet alieen piaats biedt aan, maar ook ruimte 
inneemr voor vier tot vijf personen wordt in de 
praktijk zeer inefficiënt gebruikt. 

5mll^oenoersonenauto's zijn overbodig 
Oe huidige capaciteit van personenautos kan beter 
benut wordendoor meersamen te reizenen met 
iedere auto meer kilometers te rijden. Wanneer een 
personenauto bemiddeld 2 personen vervoert en 
bemiddeld 25^000 kilometer per jaar rijdt, kan 
hetzelfde aantal reizigers vervoerd worden met 3 
miljoen auto ŝ, 5 miljoen minder dan het huidig 
aantal 

Inefficiënte en kostbare maatregelen 
Oe overbodige capaciteit heeft een ^rote impact op 
de leefomgeving, met name in de ^rote steden. Het 
leidt tot een groter ruimtebeslag parkeerproblemen, 
onveiligheid, opstoppingen, milieuprobiemen en een 
reiatieveafname vanhet gebruik vanaiternatieve 
vervoersmiddelen. I3eieidsmakers worstelen al jaren 
met deze problematiek. Ivlen streeft met name in 
^rote steden naar maatregelen die autogebruik 
beperken, meer ruimte bieden voor fietsers enhet 
gebruik van openbaar vervoer stimuleren. Het effect 
van deze vaak kostbare en ingrijpende maatregelen 
is beperkt omdat ze sleets de svmptomen 
bestrijden van een veel groter probleem: inefficiënte 
autobezettin^.Het bevorderen van meerijden is de 
beste oplossing voor congestie, energiekosten, 
luchtverontreiniging, parkeerproblemen en 
ruimtebeslag 5ën passagier extra kost relatief 
weinig en heeft een enorme impact. 

Oe to^on^5 tv80 80tOftiobiliteit 

Een duurzame aanpak van de mobiliteitsD 
problematiek vereist een oplossing die stimuleert 
dat mensen vaker metelkaar^aan meerijden Oat 
kan alieen ais je reizigers makkelijke, goedkope en 
flexibele opties biedt om snel van A naar 5 te 
kunnen komen via een combinatie van 
vervoersmiddelen. 

uberPOP is een cruciale nieuwe schakel in die 
vervoersketen door meerijden makkeiijk, veilig en 
betaaibaar te maken via de Ober app Het stelt 
autobezitters instaatpassa^iersmeetenemen in 
ruil vooreen ver^oedin^. uberPOP is de oplossing 
om de kern van het probleem, inefficiënte 
autobezettin^, aan te pakken. 

Ĉ85 
European Environment Agency 
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^eerljdensuccesvol In het buitenland 
meerijden is een nieuwe oplossing die in diverse 
Europese steden en in de V5 met succes wordt 
toe^epast.Via de Uber app kunnen reizigers gebruik 
maken van de diensten van particuliere bestuurders. 
Oeze particuliere bestuurders en bun voertuigen zijn 
gescreend en na eike rit worden zij beoordeeld door 
de reiziger. Ivlet meerijden biedt Ober de reiziger 
een betaaibaar alternatief voor deepen auto en een 
aanvulling op bestaande OV^diensten. 
Een brede toepassing van Ober zou zelfs kunnen 
leiden uot een afname van autobezit In de ^rote 
steden waar Uber ^emeen^oed is geworden, 
realiseren bewoners zich steeds vaker dat dadelijks 
gebruik van Ober goedkoper is dan bet bezitten van 
een eî en auto. Oeze bewustwording kan er op 
termijn toe leiden dat mensen fundamenteel andere 
mobiliteitskeuzes ^aan maken, ^usan 5haheen, 
onderzoeksteraandeTransportation5ustainabiiitv 
Research Cenrer van de Universiteit van t^alifornie, 
heeft geconstateerd dat nieuwe carpool diensten tot 
eensi^nificante afname vanautobezit beeft beleid 
onder gebruikers. Een onderzoek gebaseerd op 0P5 
data van taxi^ebruik in New Vork concludeerde dat 
veel ritten een mix vormden met andere vormen 
van vervoer.zoals metro of trein.En uit onderzoek 
in 5an Francisco bieek dat als er meer taxis 
beschikbaar zouden zijn, mensen meer gebruik 
zouden maken van openbaar vervoer en zelfs 
zouden overwegen ei^enautobezitheiemaalop te 
^even. 

Alternatieve vervoerscapaciteitnoodzakelijk 
Er isecnteréén probieem:er zullen nooit ^enoe^ 
taxi^szijnomdezeroiindemobiiiteitsketenopte 
vaneen. Het concept meerijden kan deze capaciteit 
welbieden, omdat het een significante toenamein 
aanbod genereert tegeneen veel lagere prijs.Uber 
verbindt deze capaciteit op een effectieve en 
efficiëntemanier aande vraa^ en maaktdaardoor 
vervoer ^oedkoper,fiexibeler en toe^ankeiijker.lvlet 
een druk op î nop de staat er binnen een paar 
minuten een auto voor de deur. Oie mo^elijkbeid 
maakt het bezitten van een eî en auto, die ook moet 
worden geparkeerd, verzekerd en afbetaald, een 
stuk minder aantrekkelijk. 

stimulerende wet^evln^ 
ln de tweede helft van 20t^t wordt de Wet 
Personenvervoer 2000 geëvalueerd. Oe huidige 
wet^evin^ biedt onvoldoende ruimte voor 
vernieuwende concepten Oaarom pleit Uber voor 
meer ruimte vooralternatieve vervoersoplossingen 
met ais uitgangspunt dat de kwaliteit en veiligheid 
voor reizigers wordt gewaarborgd door een 
duidelijke kader te steiien voor vervoerders. Oe 
afgelopen jaren is dit door gemeenten opgepakt 
door de zogenaamde TfOre^ei^evin^ Oeze 
re^el^evin^ is echter toegespitst op traditionele 
aanbieders. Uber pleit voor een aanvullend kader 
voor particuliere vervoersaanbieders. Uber 
waarborgt kwaliteit en veiligheid middels duidelijke 
afspraken met bestuurders en een beoordeling door 
reizigers. 

Hoe werkt oberPOP7 
^ Via de Uberapp kunnen autobezitters met hun 

eî en auto andere particulieren vervoeren te^en 
een scherpe prijs 

^ uberPOP is een makkelijke, veilige en betaalbare 
manier voor reizigers om zich te verplaatsen: 

^ uberPOP is een cruciale schakel in de 
vervoersketen die perfect aansluit op andere 
vervoersmiddelen zoals Ov,taxrs en fietsen 
uberPOP verhoogt het vervoersaanbod op 
momenten van ^rotevraa^: 

D uberPOP maakt eî en autobezit minder 
noodzakelijk, met name in steden, waardoor 
problemen als leefbaarheid, milieu, files, 
parkeren en energieverbruik worden 
verminderd. 

D uberPOP biedt onbekende nieuwe 
mogelijkheden voor bestuurders, steden en hun 
economie. 

Veiligheids eo^w8liteit5W88r^or^io^ 
Uberzet innovatieve tecnnolo îe inom tezor^en 
voor een veilige en kwalitatief ^oede rit voor zowel 
de reiziger als bestuurder. 
betrouwbare bestuurders 
iedere bestuurder is minimaal2t jaar oud,heeft een 
training ^evol^d, is geïnterviewd door een Uber 
medewerker,beeft een verklaring van ^oed^edra^ 
en is in het bezit van een verzekerd en bekeurd 
voertuig. 
Verzekerde oassaglers 
Alle passagiers die gebruik maken van uberPOP zijn 
verzekerd. 
Volledige transparantie 
Alsje een rit bestelt,verschijnt in de Uberapp de 
naam, de foto en het kenteken van de bestuurder. 
constante kwaliteit 
Na iedere rit wordt de reiziger ^evraa^d de 
bestuurder te beoordelen, zodat dekwaliteitaltijd 
gewaarborgd is 
^etëëndrukopde knop 
uberPOPisalleenrebesteilen via de Uberapp en 
kan niet aangehouden worden op straat Uber vindt 
jelocatie met bebulp van de 0P5 van je telefoon, 
zodat je met ëën druk op de knop wordt gekoppeld 
aan de dichtstbijzijnde bestuurder, Binnen 5 
minuten isde reiziger onderwee 

Oelen aankomsttijd 
klanten kunnen alledetails van bun rit delen met 
vrienden en familie die de rit live kunnen volden 
Oeen contant ^eldnodl^ 
Oe ritprijs wordt automatisch van de gekoppelde 
creditcard of PavPal account afgeschreven en na 
iedere rit ontvang de reiziger via e mail een 
ritoverzit:bt met de bereden route en ritprijs. 
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WE KUNNEN NIET ZONDER-EEN EIGEN AUTO 
Alternatieven voor een eigen auto zijn te duur of bieden op gemiddelde trajecten 
geen vergelijkbare reistijd. Het openbaar vervoer duurt op de meeste trajecten 
twee keer zó lang als de auto. 

Reistijd 

Kosien 

w fjfc & A 
OV Fiets TAXI AutO 

X X V V 
V V ' X \ / 

OE UITDAGING 

MEERIJDEN ALS MOBILITEITSOPLOSSING 
Meerijden zorgt voor een efficiënter gebruik van Nederlandse auto's en biedt een 
klantvriendelijk vervoersalternatief, waardoor autobezit minder noodzakelijk wordt. 

"k fife 8 A 
Lopen 

O— 
Fiets 

—O— 
OV 

-o-
TAXI 

^-O— 

A 
onicicn Eigen auto 

- O O 

MEERIJDEN ZORGT VOOR EEN HOGERE AUT08EZETTING 

c 
«St 

Zelf rilden 

• v © V© 

A B B 
Meerijden 

MEERUOEN ZORGT VOOR EEN GOEDE REISTIJD EN SLUIT NAADLOOS AAN OP HET OV 

OV MEERIJDEN 

_ rt*ö* " © _ jordaan 
Amsterdam 

vondelpark 
Amsterdam 

Ouderker* 
60 rhlh 20 min a/d Amstel 

.**.Q;P?Q.:*;,. Ö'S-Ö 
l hSOmln 1 h 10 m'n 

Schweninger! 
Haven 
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8 ^ ^ ^ ^ ^ ^ r ^ r t t ^ ^ r ^ n ^ a t ^ ^ c ^ t ^ r ^ 

Geachte mevrouw Mansveld, mevrouw Ongering, de heer Eukken, 
Beste Rood, 

Ik heb beloofd jullie op de hoogte te houden over de ontwikkelingen rondom Ober. 
Vandaag starten we een meerijden-pilot in Amsterdam. 

^ n ^ t T i c ^ n t ^ ^ t ^ g ^ r ^ i k 
Nederland telt zo'n acht miljoen personenauto's die plaats bieden aan én ruimre in 
nemen voor gemiddeld vier tot vijf personen. Echter, In de praktijk worden deze 
auto's door slechts Onpersoon gebruikt. Lage aoto bezetting heetteen negatieve 
impact op milieu, leefbaarheid, files, parkeren en energieverbruik, met name in de 
grote steden. Morgen lanceert Ober eenmeerijden-pilot in Amsterdam met de 
introductie van een innovatieve oplossing: uberPOP.uberPOP maakt meerijden 
makkelijk, veilig en betaalbaar. Het concept meerijden wordt in veel landen met 
succes toegepast. Ober wil met deze pilot dè positieve impact van meerijden 
concreet maken en pleit ervoor dat de resultaten worden meegenomen in de 
evaluatie van de WetPersonenvervoer^OOO. 

r ^ ^ r ^ ^ n ^ o t i n ^ m ^ t ^ r ^ m 
Naast OberBLAGK of OberLO^ kan een geselecteerde groep Amsterdammers vanaf 
nu via de Ober app ook een voordelige rit boeken bij een doorsnee autobezitter. 
Ritten met uberPOP zijn 50^ó goedkoper dan gewone taxi's. Ober ontketent 
hiermee een mobiliteitsrevolutie die de bezettihg van personenauto's zal 
verhogen, waardoor autogebruik in Nederland op termijn efficiënter wordt. Oe 
resultaten van de pilot zullen worden aangeboden aan het Amsterdamse college 
van B^W en het Ministerie van Infrastructuur^Mil leu. 

^ ^ ^ n ^ v v ^ v ^ r ^ ^ ^ ^ o ^ ^ n g 
Meerijden Is een cruciale en Innovatieve vervoersoplossing die naadloos aansluit 
op bestaande vervoersmiddelen waar relzigers dagelljks gebruik van maken, zoals 
lopen, flets, tram, bus, metro en trein. OberPOP is het eerste concept dat mensen 
motiveert vaker hun eigen auto te laten staan, omdat het een makkelijke,vellige 
en betaalbare manier biedt om snel v a n A n a a r B t e k u n n e n komen.Hierdoor 
wordt het openbaar vervoer aantrekkelijker voor veel reizigers. Huidige OVD 
verbindingen bieden immers niet altijd een deur-tot-deur oplossing. OberPOP is de 
ontbrekende schakel die dat mogelijk maakt. 

^ v v ^ i t ^ l t ^ n v ^ l i g ^ l d ^ t a ^ n v o o r o n 
Oberstelthoge eisen aan kwaliteit en veiligheid voorreizigers. Alle Ober 
bestuurders worden voorat gescreend en Ober ziet streng toe op de 
kwaliteitsbeoordelingen van bestuurders die reizigers na elke rit kunnen geven. 
Verder zijn alle passagiers die gebruik maken van uberPOP verzekerd. 

Meer informatie over de pilot meerijdenin Amsterdam kuntuv inden in de 
bijgevoegde Position Paperen Infographic.Mochtunog vragen hebben, aarzel 
niet met ons te bellen o f t e mailen. 

Met vriendelijke groet, 

Nlek van Leeuwen 

ILT 
Handhavingsbeleid 
Beleidsadvies 

Datum 
30 juli 2014 

Ons kenmerk 
ILT-2014/47263 
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Van: — ~ . v - . _ . 
Verzonden: dinsdaa 16 s p m o m ^ - o n - 8 : 5 2 

Aan: --; .-. 
Onderwerp: FW: format voornemen /opleggen last onder dwangsom aanbieden taxivervoer uberPOP 
Bijlagen: format voornemen opleggen last onder dwangsom aanbieden taxivervoer.docx 

Ter info dossier Uber (PoP) 

Groet 

V e r 7 " r i r i o n - maanHan ?R auaustUS 2014 14:06 
Aar 
CC 
Onderwerp: format voornemen opleggen last onder dwangsom aanbieden taxivervoer uberPOP 

Hierbij zend ik jou als coördinator van de uberPOP-aanpak het concept van het door mij opgestelde 
voornemen opleggen LOD-format toe. 

Van groot belang is het wel om het voornemen aan de juiste rechtspersoon te versturen. Aangezien ik 
op dit moment niet weet onder welke rechtspersoon uberPOP valt, is dat door mij nog niet ingevuld in 
het format. 

Ik ga ervan uit dat jij-het concept voor commentaar/aanvullingen/opmerkingen doorzet aan de 
daarvoor binnen het team aangewezen personen. 

Groet 
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Van: __ a, .....r v 

Verzonden: maandaa 15 spntpmrjer 201415:03 
Aan: T 
Onderwerp: RE: Nieuwe adviesaanvraag 
Bijlagen: Scan ofèrte UberPOP.PDF 

Dag 

Hierbij zend ik je de offerte voor het advies over UberPOP. Graag licht ik deze offerte tijdens onze bespreking 
morgen nader toe. 

Met vriendelijke groet, 

rr »«-aat | Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. | Bezuidenhoutseweg 57 | Postbus 11756, 2502 AT 
Dmn Haaa 
t j@pelsrijcken.nl | www.pelsrijcken.nl 
^ Printen, ecnt noaig^ 

Van [ra r _ _ 
Verzonden: donderdag 11 september 2014 22:10 
Aan-

Onderwerp: Re: Nieuwe adviesaanvraag 

Hoi 
Zullen we as dinsdag om 9.00 uur afspreken in het kantoor van de Inspectie aan de Koningskade nr. 4. 
Kees 

i, wil jij svp een zaaltje reserveren voor 3 personen. 

Van i L r— J 

Verzonden: Wednesday. Seotember 10, 2014 08:39 AM. 
Aan 

Onderwerp: Nieuwe adviesaanvraag 

Geachte heer. 
Naar ik van U begreep zou u graag contact hebben over een nieuwe adviesaanvraag. Gisteren heb 
i (al even uw voicemail ingesproken, maar heb u helaas niet kunnen bereiken. Omdat ik vandaag een zitting heb die 
nogal wat tijd in beslag gaat nemen, zou ik willen voorstellen morgenochtend met elkaar te bellen. Ik ben vanaf 
10:00 uur bereikbaar. Schikt het u dan te bellen? 

Met vriendelijke groet, 

mr ng | senior advocaat | Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N,V. | Bezuidenhoutseweg 57 | Postbus 11756, 2502 AT 

t velsriicken.nl | www.pelsrijcken.nl 
Printen, echt nodig? » 

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor het 
beroepsgeheim van advocaat of notaris geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de 
afzender te informeren. Alle werkzaamheden worden verricht op grond van een overéénkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 
van het Burgerlijk Wetboek met de naamloze vennootschap Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., gevestigd te Den Haag en 
ingeschreven in het Handelsregister onder nr. 27283716.-Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing, die zijn 
gedeponeerd ter griffie rechtbank Den Haag onder nr. 27/2013. Daarin is een aansprakelijkheidsbeperking opgenomen. De algemene 
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^ 
voorwaarden zijn te raadoleoenoowww.oelsriicken.nl/aloemene^voorwaarden en worden oo verzoek lanos elektronische weo of op 
andere wijze kosteloos aanutoegezonden. 

This message is solely intended for the addressee and ma r̂ contain information that is confidential and legally privileged, ^f^ou are not 
the intended recipient please notify the sender immediately and delete this message. All our services are performed b^ virtue of an 
agreement for the sopplv of services as referred to in 2 e c ^ ^ 
N.V.and the client.Pels Rijcken^Oroogleever Fortuijn ^I.V.isapublic limited company that is based inThe Hague and registered with 
the chamber of t^ommerceHaaglanden under number27283716.All services provided are subject to our general termsand conditions 
which includeaiimitation of liability clause and are deposited with the District Court of The Hague under number27/2013.Our general 
terms and conditions can be found on our website www.oelsriicken.eu/aloemene voorwaarden and upon repuest we will provide ^ou with 
acop^r,free of charge. 

Dit bericht k^n informatie bevatten die niet vooruis bestemd. Indienunietde geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk ^^nuis toegezonden^^ 
verzocht d^ t ^nde afzender te roeiden en het berichtte verwijderen O ^ S t ^ t ^ n v ^ ^ 
verband houdt met risicon verbonden 8^n het elektronisch verzenden v^n berichten. 
This message m^^ contain information th8t is not intended for ^ou.If ^rou^re not the^ddressee or if this message assen t to ^oub^ mistake.^ou^re 
requested to inform the sender ^nd delete the message. The 5t^te accepts no lî bilit̂ r for dnm^ge of ^nv kind resulting from the risks inherent in the 
electronic transmission of messages.. 

Oit bericht is uitsluitend bestemd voorde geadresseerde.Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor het 
beroepsgeheim van advocaat of notaris geldt .Alsudi t bericht per abuis hebt ontvangen,wordtuverzocht het te vernietigen en de 
afzender te informeren.Alle werkzaamheden worden verricht opgrondvan een overeenkomst van opdracht als bedoeld inartike!7:400 
van het Burgerlijk Wetboek met de naamloze vennootschap Pels Rijcken^DroogleeverFortuijnN.V.,gevestigd te Oen Haag en 
ingeschreven in het Handelsregister onder nr .272^37t6 .Opde overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing,die zijn 
gedeponeerd ter griffie rechtbank Den Haag onder nr.27/2013.Daarin is een aansprakelijkheidsbeperkingopgenomen.De algemene 
voorwaardenzijnteraadplegenopwww.pelsrijcken.nl/algemenevoorwaardenenwordenopverzoeklangselektronischewegofop 
andere wijze kosteloos aanutoegezonden. 

^ ^ ^ ^ his message is solely intended for the addressee and ma r̂ contain information that is confidential and legally privileged. I f ^ou are not 
B̂- the intended recipient please notify the sender immediately and delete this message. All our services are performed b^ virtue of an 

agreement for the supply of services as referred to in Section7:400 of the Dutch Civil r^ode between Pels Rljcken^Droogleever 
N.V.and the client.Pels Pijcken^Droogleever Fortuijn N.V.isa.public limited company that is based inThe Hague and registered with 
the Chamber of commerce Haaglanden under number27283718.All services provided are subject to our general terms and conditions 
which includealimitation of liability clause and are deposited with the District Court of The Hague under number27/2013.Our general 
terms and conditions can be found on our website www.pelsrijcken.eu/algemene^voorwaarden and upon reguest we will provide ^ou with 
acop^,free of charge. 

^ 
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r • ~ 
Van: _ . 
Verzonden: maanrlan 1R seotember 2014 10:27 
Aan: 
Onderwerp: RE: Nieuwe adviesaanvraag 

Dag, 

Zou jij mij nog interne informatie over Uberpop kunnen toesturen? Dat kan ik gebruiken voor het advies en maakt 
het ook beter mogelijk een kosteninschatting te geven. 

Hartelijk dank vast. 

Met vriendelijke groet, 

lior advocaat | Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. | Bezuidenhoutseweg 57 | Postbus 11756, 2502 AT 

t - ll | www.pelsrijcken.nl 
^ Printen, echt nodig? 

Van: 
Verzonden: donderdag 11 september 2014 22:10 
Aan: 

Onderwerp: Re: Nieuwe adviesaanvraag 

Hoi l\ 

Zullen we as dinsdag om 9.00 uur afspreken in het kantoor van de Inspectie aan de Koningskade nr. 4. 

\, wil jij svp een zaaltje reserveren voor 3 personen. 
Van. 3, . 
Verzonden: Wednesday, September 10, 2014 08:39 AM 
Aar T 
Onoerwerp: Nieuwe adviesaanvraag 

jeachte heer 

Naar ik van I begreep zou u graag contact hebben over een nieuwe adviesaanvraag. Gisteren heb 
ik al even uw voicemail ingesproken, maar heb u helaas niet kunnen bereiken. Omdat ik vandaag een zitting heb die 
nogal wat tijd in beslag gaat nemen, zou ik willen voorstellen morgenochtend met elkaar te bellen. Ik ben vanaf 
10:00 uur bereikbaar. Schikt het u dan te bellen? 

Met vriendelijke groet, 

mr. , Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. | Bezuidenhoutseweg 57 | Postbus 11756, 2502 AT 
Den 
t +' ü j i | www.pelsrijcken.nl 
s£j Printen, echt nodig? 

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor het 
beroepsgeheim van advocaat of notaris geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de 
afzender te informeren. Alle werkzaamheden worden verricht op grond van een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 
van het Burgerlijk Wetboek met de naamloze vennootschap Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., gevestigd te Den Haag en 
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ingeschreven in het Handelsregister onder nr. 272^3716. Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing, die zijn 
gedeponeerd ter griffie rechtbank Den Haag onder n r .2^2013 . Daarin is een aansprakelijkheidsbeperking opgenomen.De algemene 
voorwaarden zhn te raadoleoenoowww.oelsrncken.nl/aloemene^voorwaarden en worden oo verzoek lanos elektronische weo of oo 
andere wijze kosteloos aanutoegezonden. 

This message is solely intended for the addressee and mavcontain jnformation that is confidential and legally privileged. I f ^ou are not 
the intended recipient please notify the sender immediately and delete this message. All our services are performed b^ virtue of an 
agreement for the supply of services as referred to in 5ection7:4Ó0 of the Dutch Civil Code between Pels Pijcken^Droogleever Fortuijn 
N.V.and the dient.Peis Pijcken^Droogleever Fortuijn N.V.isapublicl imited company that is based in The Hague and registered with 
the Chamber of Commerce Haaglanden under number27283716.All services provided are subject to our general terms and conditions 
which includealimitation of liability clause and are deposited with the District Court of The Hague under number27/2013.Our general 
terms and conditions can be found on our website www.oelsriicken.euBaloemene voorwaarden and upon reouest we will provide vou with 
acop^ f ree of charge. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die 
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. if you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are 
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the 
electronic transmission of messages. . 

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor het 
beroepsgeheim van advocaat of notaris geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de 
afzender te informeren. Alle werkzaamheden worden verricht op grond van een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 
van het Burgerlijk Wetboek met de naamloze vennootschap Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., gevestigd te Den Haag en 
ingeschreven in het Handelsregister onder nr. 27283716. Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing, die zijn 
gedeponeerd ter griffie rechtbank Den Haag onder nr. 27/2013. Daarin is een aansprakelijkheidsbeperking opgenomen. De algemene 
voorwaarden zijn te raadplegen op www.pelsrijcken.nl/algemene-voorwaarden en worden op verzoek langs elektronische weg of op 
indere wijze kosteloos aan u toegezonden. 

This message is solely intended for the addressee and may contain information that is confidential and legally privileged. If you are not 
the intended recipient please notify the sender immediately and delete this message. All our services are performed by virtue of an 
agreement for the supply of services as referred to in Section 7:400 of the Dutch Civil Code between Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn 
N.V. and the client. Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. is a public limited company that is based in The Hague and registered with 
the Chamber of Commerce Haaglanden under number 27283716. All services provided are subject to our general terms and conditions 
which include a limitation of liability clause and are deposited with the District Court of The Hague under number 27/2013. Our general 
terms and conditions can be found on our website www.pelsrijcken.eu/algemene-voorwaarden and upon request we will provide you with 
a copy, free of charge. 
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Van: 
Verzonden: maandag 1 september 2014 11:52 
Aan: 
CC: 

Onderwerp: 
Bijlagen: 

v . , — \ . — - / - i i . i 

FW: Uber start meerijden-pilot in Amsterdam 
uberPOP - meerijden als mobiliteitsoplossing.pdf; format voornemen opleggen last onder 
dwangsom aanbieden taxivervoer.docx 

I 

Telefonisch bespraken we zojuist het volgende: 

Als Inspectie willen we met betrekking tot uberPOP actie ondernemen, ik heb de door uberPOP zelf 
rondgestuurde Position Paper en Infografphic als bijlage toegevoegd. 

Natuurlijk bestaat daartoe de mogelijkheid van het strafrechtelijke traject, waarover overigens reeds 
met het OM wordt overlegd, maar we willen ook bestuursrechtelijk optreden door middel van het 
opleggen van een LOD. 

Zoals al aangegeven ben ik van 3 tot 23 september 2014 met verlof. Tijdens mijn verlof kun je 
Koonen benaderen t.a.v. de juridische aspecten omtrent het voornemen. 

# 

n. 

LC 

i deze . 

Met \ t ^ l i O ^ ^ 

inspwtie Leefomgeving cn Transport 
ttüntiteritvan Infrasmiftuurfti Alif/fu 

Inspectie Leefomgeving en Transport 
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Domein Rail en Wegvervoer 

Analyse & Ontwikkeling 
Senior Inspecteur / Jurist 

' — "1 

3526 KS Utrecht  

http://www.iieru.in 

Van: * 
Verzonden: woensdag 30 juli 2014 6:23 
Aan: Hf * 
CC: 
Onderwerp: Uber start meerijden-pilot in Amsterdam 

•

Geachte mevrouw Mansveld, mevrouw Ongering, de heer Pukken, 
Beste Ruud, 

Ik heb beloofd jullie op de hoogte te houden over de ontwikkelingen rondom Uber. Vandaag starten we een 
meerijden-pilot in Amsterdam. 

Inefficiënt autogebruik 
Nederland telt zo'n acht miljoen personenauto's die plaats bieden aan én ruimte in nemen voor gemiddeld vier tot vijf 
personen. Echter, in de praktijk worden deze auto's door slechts één persoon gebruikt. Lage auto bezetting heeft een 
negatieve impact op milieu, leefbaarheid, files, parkeren en energieverbruik, met name in de grote steden. Morgen 
lanceert Uber eenmëerijden-pilot in Amsterdam met de introductie van een innovatieve oplossing: uberPOP. 
uberPOP maakt mèerijdën makkelijk, veilig en betaalbaar. Het concept meerijden wordt in veel landen met succes 
toegepast. Uber wil met deze pilot de positieve impact van meerijden concreet maken en pleit ervoor dat de 
resultaten worden meegenomen in de evaluatie van de Wet Personenvervoer 2000. 

Meerijden-pilot in Amsterdam 
Naast UberBLACK of UberLUX kan een geselecteerde groep Amsterdammers vanaf nu via de Uber app ook een 
voordelige rit boeken bij een doorsnee autobezitter. Ritten met uberPOP zijn 50% goedkoper dan gewone taxi's. Uber 
ontketent hiermee een mobiliteitsrevolutie die de bezetting van personenauto's zal verhogen, waardoor autogebruik in 
Nederland op termijn efficiënter wordt. De resultaten van de pilot zullen worden aangeboden aan het Amsterdamse 

^^pollege van B&W en het Ministerie van Infrastructuur & Milieu. 

Cruciale nieuwe vervoersoplossing 
Meerijden is een cruciale en innovatieve vervoersoplossing die naadloos aansluit op bestaande vervoersmiddelen 
waar reizigers dagelijks gebruik van maken, zoals lopen, fiets, tram, bus, metro en trein. UberPOP is het eerste 
concept dat mensen motiveert vaker hun eigen auto te laten staan, omdat het een makkelijke, veilige en betaalbare 
manier biedt om snel van A naar B te kunnen komen. Hierdoor wordt het openbaar vervoer aantrekkelijker voor veel 
reizigers. Huidige OV-verbindingen bieden immers niet altijd een deur-tot-deur oplossing. UberPOP is de ontbrekende 
schakel die dat mogelijk maakt. 

Kwaliteit en veiligheid staan voorop 
Uber stelt hoge eisen aan kwaliteit en veiligheid voor reizigers. Alle Uber bestuurders worden vooraf gescreend en 
Uber ziet streng toe op de kwaliteitsbeoordelingen van bestuurders die reizigers na elke rit kunnen geven. Verder zijn 
alle passagiers die gebruik maken van uberPOP verzekerd. 

Meer informatie over de pilot meerijden in Amsterdam kunt u vinden in de bijgevoegde Position Paper en Infographic. 
Mocht u nog vragen hebben, aarzel niet met ons te bellen of te mailen. 

Met vriendelijke groet, 
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Niek Van Leeuwen 
General ManariPr - Thm Netherlands 
e ; _ .. ? vww.uber.com 
• • 
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Het N e d e r l a n d s e m o b i i i t e i t s i d e a a i is 
geïntegreerd aanbod aan vervoersmiddeiendat op 
basis van de vraa^ van de reiger een veilige, 
flexibele en betaalbare manier biedt om vanAnaar 
8 re reizen. Ooor de razendsnelle tet^hnoio^isrbe 
ontwikkelingen komen innovatieve oplossingen in 
beeid die no^ ^een tien jaar ^eieden onmogelijk 
werden ^ear̂ ht. ^er^hno^o îebedrijf Ober biedt 
tet^hnoio^isrbe oplossingen die vraa^ en aanbod op 
mobiiiteits^ebied bij eikaar brengen Oe Ober app 
heeft zirh in Nederland reeds bewezen met de 
diensten Ober8LA^ en Obert.0^ waarmee 
reizigers met één druk op de knop via hun mobiele 
teiefoon een auto met professionele chauffeur 
kunnen bestellen in Amsterdam, botterdam en Oen 
Haa .̂ In j u i i ^ O ^ lanceert Ober de volgende stap in 
de mobiiiteitsrevoiutie: uberPOP ^en innovatieve 
oplossing die meerijden ^aat stimuleren door 
autobezitters in staat te stellen passagiers te 
vervoeren te^en een ver^oedin^. Hiermee komt een 
nieuwe fase van het mobi^iteitsideaaiinbeeid door 
efficiënter gebruik van de beschikbare 
voertui^rapaciteit. Hieronder voi^t een toelichting 
op het begrip meerijden, de positieve impact en de 
mogelijkheden voor reizigers en bestuurders. 

W ^ o m w i l O ^ m ^ i ^ 
^ e d ^ i 8 ^ 7 

inefficiënt autogebruik 
Nederland feit ar̂ ht miijoen auto's met een 
bemiddelde bezetting van slechtst.4personen.5en 
e^tra passagier kost vrijwel nietsen de impact is 
enorm: minder auto's op de we^ minder 
brandstofkosten, minder miiieuvervuiiin^..minder 
fiiesen een kleiner ruimtebeslag met name in de 
^rote steden. 

Volwaardige vervoersoplossing 
meerijden is de eerste volwaardige 
vervoersoplossing die reizigers een klantvriendelijk, 
betaaibaar en efficiënt alternatief biedt voor het 
bezit van een ei^en auto. Hierdoor kanop termijn 
het autobezit in Nederland zeifs waandalen 
5luit naadloos aan oo bet OV 
meerijden is een r̂ ruciaie schakel in het totale 
aanbod aan vervoersmiddelen, siuit naadloos aan op 
bestaande OV opiossin^en en biedt in sommige 
^evaiien zeifs een goedkoop alternatief voor 
kostbare en onrendabele OV-verbindin^en. 

5timulering marktwerking 
5r is onvoldoende marktwerking in de sector van 
het personenvervoer Huidige wet en re^ei^evin^ 
zijn no^ niet ingericht op innovatieve 
mobiiiteitsoplossin^en. Ober pleit voor ruimte in de 
Wet Personenvervoer^OOO voor het aanbieden van 
nieuwe concepten zoais meerijden 

Aotomooiiit^itin^e^^ri^rid 
In ^ 0 ^ waren er meer dan 7^ mihoen 
personenauto's in Nederlands een toename van 
in de laatste tien jaar 5én derde van de 
huishoudens bezit zelfs twee of meer auto's Oe 
bemiddelde auto staat uur per da^stii. en als hij 
weirijdtisde^emiddeideautobezettin^sier:hts^.4 
personen 8ij woon werkverkeer maximaal 
personen, hij een familie uitje maximaal ^.7 
personen.enopvakantiema^imaai ^0 personen ,̂ 
iviet andere woorden, de bemiddelde personenauto 
die niet aiieen plaats biedt aan, maar ook ruimte 
inneemt voor vier tot vijf personen wordt in de 
praktijk zeer inefficiënt gebruikt. 

5mlljoen personenauto's zijn overbodig 
Oe huidige r̂ apar̂ iteit van personenauto's kan beter 
benut worden door meer samen te reizen en met 
iedere auto meer kilometers te rijden. Wanneer een 
personenauto bemiddeld ^ personen vervoert en 
bemiddeld ^5.000 kilometer per jaar rijdt, kan 
hetzelfde aantal reizigers vervoerd worden met 3̂ 
miljoen auto's, 5 miljoen minder dan het huidig 
aantal 

inefficiënte en kostbare maatregelen 
Oe overbodige capaciteit heeft een ^rote impart op 
de leefomgeving, met name in de ^rote steden. Het 
ieidt tot een groter ruimtebeslag parkeerproblemen, 
onveiligheid, opstoppingen, milieuproblemen en een 
relatieve afname van het gebruik van alternatieve 
vervoersmiddelen beleidsmakers worstelen al jaren 
met deze problematiek ivlen streeft met name in 
^rote steden naar maatregelen die autogebruik 
beperken, meerruimtebieden voor fietsers en het 
gebruik van openbaarvervoerstimuieren.net effect 
van deze vaak kostbare enin^rijpende maatregelen 
is beperkt omdat ze slechts de svmptomen 
bestrijden van een veei groter probleem: inefficiënte 
autobezettin^. Het bevorderen van meerijden is de 
beste op^ossin^ voor r̂ on^estie. energiekosten, 
luchtverontreiniging, parkeerprobiemen en 
ruimtebeslag 5ën passagier e^tra kost relatief 
weinig en heeft een enorme impact 

Oeto^om5tv80^otomobiiit^it 
5en duurzame aanpak van de mobiiiteits 
problematiek vereist een oplossing die stimuleert 
dat mensen vaker met eikaar ^aan meerijden. Oat 
kan aiieen aisje reizigers makkelijke, goedkope en 
flexibele opties biedt om snei van A naar 8 te 
kunnen komen via een combinatie van 
vervoersmiddelen. 

uberPOP is een cruciale nieuwe schakel in die 
vervoersketen door meerijden makkelijk, veilig en 
betaalbaar te maken via de Ober app Het stelt 
autobezitters in staat passagiers meete nemen in 
ruil voor een ver^oedin^. uberPOP isdeopiossin^ 
om de kern van het probleem, inefficiënte 
autobezettin^. aan te pakken. 

'C85 
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meer i jden SUCCeSVOl In bet bui tenland 
ivleerijdeo is eeo oieuwe oplossiog die io diverse 
Europese stedeo eo io de V5 met surges wordt 
toe^epast.Via de Ober app kuooeo reizigers gebruik 
makeo vao dedieosteo vao particuliere bestuurders. 
Oeze particuliere bestuurders eohuovoertui^eozijo 
^esr^reeodeooaeike rit wordeo zij beoordeeld door 
de reiziger Ivlet meerijdeo biedt Ober de reiziger 
eeo betaaibaar aiteroatief voor de ei^eo auto eo eeo 
aaovuiiio^opbestaaodeOVdieosteo 
5eo brede toepassio^ vao Ober zou zeifs kuooeo 
ieideo tot eeo afoame vao autobezit io de ^rofe 
stedeo waar Ober ^emeeo^oed is ^ewordéo. 
reaiisereobewooerszir:b steeds vaker dat dadelijks 
gebruik vao Ober goedkoper is dao bet bezitteo vao 
eeo ei^eo auto Oeze bewustwordio^ kao er op 
termijo toe ieideo dat meoseofuodameoteei aodere 
mobiiiteitskeuzes ^aao makeo. 5usao 5haheeo. 
ooderzoeksteraaode^fraosportatioo 5ustaioabiiitv 
P^esearr:bc/eotervaodeOoiversiteitvao^aiiforoië. 
heeft ^ecoostateerd dat oieuwe carpool dieosteo tot 
eeo si^oifir:aoteafoame vaoautobezit heeft beleid 
ooder gebruikers. 5eoooderzoek gebaseerd op OP5 
data vao ta^i^ebruikio New Vork coor̂ iudeerde dat 
veei ritteo eeo mi^ vormdeo met aodere vormeó 
vao vervoer.zoais metro of treio.5o uit ooderzoek 
io 5ao î raocis^o bieek dat ais er meer taxi's 
beschikbaar zoudeo zijo. meoseo meer gebruik 
zoudeo makeo vao opeobaar vervoer eo zeifs 
zoudeo overwe^eo ei^eo autobezit beiemaai op te 
^eveo 

Alternatieve vervoerscapaciteit noodzakelijk 
5r is echter ééo probleem: er zuiieo oooit ^eooe^ 
taxi's zijo om deze rol iodemobiiiteitsketeoopte 
vao^eo. Hetr^oocept meerijdeo kaodeze capaciteit 
wei biedeo.omdat bet eeo si^oifir^aotetoeoame io 
aaobod hoereert te^eoeeo veei ia^ereprijs. Ober 
verbiodt deze capaciteit op eeo effectieve eo 
effir^iëotemaoieraaodevraa^eo maakt daardoor 
vervoer goedkoper.flexibeler eotoe^aokeiijker.lvlet 
ééo druk op koop de staat er biooeo eeo paar 
miouteo eeo auto voor de deur. Oie mogelijkheid 
maakt het bezitteo vao eeo ei^eo auto. die ook moet 
wordeo geparkeerd, verzekerd eo afbetaaid. eeo 
stukmioderaaotrekkeiijk. 

stimulerende wetgeving 
io de tweede beift vao ^0^4 wordt dé Wet 
Persooeovervoer ^000 geëvalueerd Oe huidige 
wet^evio^ biedt oovoidoeode ruimte voor 
veroieuweode coo^epteo. Oaarom pieit Ober voor 
meerruimtevooraiteroatieve vervoersopiossio^eo 
metaisuit^ao^spuotdatdekwaiiteiteo veiligheid 
voor reizigers wordt gewaarborgd door eeo 
duidelijke kader te steiieo voor vervoerders/ Oe 
af^eiopeo jareo is dit door î emeeoteo opgepakt 
door de zo^eoaamde TfOre^ei^evio^ Oezê  
re^ei^evio^ is echter toegespitst op traditiooele 
aaobieders. Ober pieit voor eeo aaovuiieod kader 
voor particuliere vervoersaaobieders. Ober 
waarborgt kwaliteit eo veiligheid middels duidelijke 
afsprakeo met bestuurders eo eeo beoordeiio^ door 
reizigers 

Ho^ werk t o^erPOP7 

^ Via de Ober app kuooeo autobezitters met buo 
ei^eo auto aodere partir^uiiereovervoereote^eo 
eeo scherpe prijs. 

^ uberPOP iseeomakkeiijke.veiii^eeo betaalbare 
maoier voor reizigers om zich te verpiaatseo: 

^ uberPOP is eeo cruciale scbakei io de 
vervoersketeo die perfect aaosiuit op aodere 
vervoersmiddeieo zoals OV.ta^i'seofietseo. 

^ uberPOP verboomt bet vervoersaaobod op 
momeoteovao^rotevraa^ 

^ uberPOP maakt ei^eo autobezit mioder 
ooodzakeiijk. met oame io stedeo. waardoor 
probiemeo ais leefbaarheid, milieu, files. 
parkereo eo eoer^ieverbruik wordeo 
vermioderd. 

D uberPOP biedt oo^ekeode oieuwe 
mo^eiijkhedeo voor bestuurders, stedeo eohuo 
er:ooomie. 

V^iii^heid^ ^nkw^litoit5W88r^or^in^ 
Ober zet iooovatieve techoolo^ie io om te zor^eo 
voor eeo veilige eo kwalitatief ^oede rit voor zowel 
de reiziger ais bestuurder. 

oetrouwbarebestuurders 
Iedere bestuurder is mioimaai^^ jaar oud. heeft eeo 
traioio^ ^evoi^d. is ^eioterviewd door eeo Ober 
medewerker, heeft eeo verkiario^ vao ^oed^edra^ 
eo is io het bezit vao eeo verzekerd eo bekeurd 
voertuig 

Verzekerde passagiers 
Aiie passagiers die gebruik makeo vao uberPOP zijo 
verzekerd 

Volledige transparantie 
Alsje eeo rit bestelt, versr^hijotio de Ober app de 
oaam.de foto eo het keotekeo vao de bestuurder. 
constante kwaliteit 
Na iedere rit wordt de reiziger ^evraa^d de 
bestuurder tebeoordeieo. zodat de kwaliteit altijd 
gewaarborgd is 

Ivlet een druk op de knop 
uberPOP isaiieeo te besteiieo viade Ober app eo 
kao oietaao^eooudeo wordeo op straat Ober viodt 
je ioratie met behulp vao de 0P5 vao je teiefooo. 
zodat je met ééo druk op de koop wordt gekoppeld 
aao de dir^htstbijzijode bestuurder biooeo 5 
miouteo is de reiziger ooderwe^. 
Oelen aankomsttijd 
l̂ iaoteo kuooeo aiiedetaiis vao huo rit deieo met 
vrieodeo eo familie die de rit iive kuooeovo^eo. 

Oeen contant geld nodig 
Oe ritprijs wordt automatisch vao de gekoppelde 
creditcard of PavP î accouot af^es^oreveo eo oa 
iedere rit ootvao^t de reiziger via e mail eeo 
ritoverzi^ht met de ^eredeo route eo ritprijs. 
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HET PROBLEEM 

8 MILJOEN NEDERLANDSE AUTO'S 
WORDEN ZEER INEFFICIËNT GEBRUIKT 

Een nulo si .ml 
23 LUI per dag sii 

@ v© s.» N 0 \ # 
^ k ^ ^ a a A 

AulobszcilinR is 
gemiddeld \ ,& peisoncn 

1/3 huishoudens heelt 
ivvee'O' meer autos 

GROTE IMPACT OP LEEFBAARHEID. MILIEU. FILES, PARKEREN EN ENERGIEVERBRUIK 

DE KANS 

rvlET 3 MILJOEN. AUTO'S KUNNEN WE 
HETZELFDE AANTAL REIZIGERS VERVOEREN 
Dnor mooi samen le reizen en mei iedere nuio meer kilomeiers ie niden. hebben 
we minder don de hein van de auto's in Nederland nodig. 

100.000 ,iuios = <B» 

SM auto's x I 3.000 km :•: ~[a personen 3M nulo's x 25 000 km >: 2 personen 

DE REALITEIT 

WE KUNNEN NIET ZONDER EEN EIGEN AUTO 
Alternatieven voor een eigen auto zijn te duur of bieden op gemiddelde trajecten 
geen vergelijkbare reistijd. Het openbaar vervoer duurt op de meeste trajecten 
twee keer zo lang als de auto. 

g ( # ) ft ft 
OV Fiets TAXI Auto 

Reistijd X X s/ V 
Kosten V \ / X \ / 

DE UITDAGING 

MEERIJDEN ALS MOBILITEITSOPLOSSING 
Meerijden zorgt voor een efficiënter gebruik van Nederlandse auto's en biedt een 
klantvriendelijk vervoersalternatief, waardoor autobezit minder noodzakelijk wordt. 

•ft * 0 ft Q ft 
Lopen Fiets OV TAXI M«?r i j lcn Eigen auto 

O O O O o O 

MEERIJDEN ZORGT VOOR EEN HOGERE AUTOBEZETTING 

• • v O v O 

Zelf rijden Meerijden 

MEERIJDEN ZORGT VOOR EEN GOEDE REISTIJD EN SLUIT NAADLOOS AAN OP HET OV 

OV MEERIJDEN 

Jordaan " f t * Q ^ t _ Ouderkerk 
Amsterdam g o l ^ 2Ört~n a ' a A m s t e l 

*̂Q*Q*.Q~fc-Vondelpark n i \ W W . W fV I M v 3? M Scheveningen 
Amsterdam IhSOmln l h l O m i n H a v e n 
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MET ÉÉN DRUK OP DE KNOP , ' . 
Uber vindt je.locatie met behulp van de CPS van je telefoon zodat je 
met één druk op de knop wordt gekoppeld aan deijichtstbijzijnde -'. -
bestuurder. Binnen 5 minuten ben je onderweg. - • -

GEEN CONTANT GELD NODIG - - • 
De ntprtis wordt automatisch van de gekoppelde creditcard of . >.- >/-• . 
PayPal account afgeschreven en na Iedere rit ontvang je via e-mall een*-
ritoverzicht met de gereden route en ritprijs: <• - ; . -

DEEL DE RITPRIJS 
' Makkelijk'de ritprijs delen over alle passagiers.' Nodig je reisgenoten.^ 
'via de.Uber.app uit de ritprijs te delen .Van iedere creditcard wordt.' • 
hetzelfde bedrag afgeschreven * , , l 

•:« (flïgjljSftöa^^ 

: • / > : ' . . ; • ' ' . f c V s S i i ^ , . , , , ^ , 
• V * . Iedere bestuurder is rninimaa^l jaar^pud^heeft/een training « 

f 1 *gevolgd*is geïnterviewd doorheen Uber medevrerkerfieèft een * ' % { " " 
% " v^erklaj^ingVan goed gedrag en'is in'het bezit van*een verzekerd é n ^ 

gekéü rd ' voe r tu i g^ - . % . t . r ' / ^ 

' \ ; ' -
VERZEKERDE PASSAGIERS ir, ' l >, \ 
A„e pa^gi^rs die gebruik maken van uberPOP z i j ^ v A ^ ^ ^ , ! 

•« i s V * ; - ; / - ? „ 4 , H ' V , : ' ' L ; 

•8 
,o 

VOLLEDIGE TRANSPARANTIE 
Als je een rit bestelt. verschijnt m'de Uber app de naamrde;fotó,v 

. en het kenteken.van de.bestuurder. «-v v.-„-#e • ••_•*. A ' v 

CONSTANTE KWALITEIT. ' , ; « 1 . ' 
Na iedere rit vragen we de reiziger de bestuurder te beoordelen, 
zodat we de kwaliteit altijd hoog kunnen houden.". .;• =•• .•• 

SCHERPE TARIEVEN ' r. : 

uberPOP maakt deur-tot-deur vervoer snel.en betaalbaar voor iedereen. 

BASISTARIEF I 0.20 € / 1.10 € 
1.00 G j PER MINUUT / + PER KILOMETER 

SOX GOEDKOPER DAN EEN TAXI : 
De tarieven voor uberPOP liggen 50% lager dan het maxlmum.taxi 
tarief..Korte en lange ritten zijn altijd 50%.goedkoper, •".. • 

Gem. ritprijs •„ 
Bestuurder 
Voorbeeld auto 

.TAXI 
€23.' 

. uberPOP 
., €11' • 

Particulier 
Toyota Prlus>-

UberBLACK 
€21 

Professioneel' 
Audi AS . 

X UberLUX 
€27 

Professioneel 
MercedesS. • 
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productie (en/of bijlage) in zijn gehéél niet openbaar 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

y . * n \ s i - I L . I 

maandaq 17 november 2014 15:09 

i 
Uoer, i-w: start meerijden-pilot 
Gescand vanaf een multifunctioneel apparaat.pdf 

Van: , __. 
Verzonden: woensdaq 30 juli 2014 16:28 
Aan : ' 

Onderwerp: start meerijden-pilot 

Geachte heer i, 

# 

Naar aanleiding van uw berichtgeving over de start van de meerijden-pilot doe ik u namens de heer 
ji jgevoegde brief toekomen, welke brief u tevens heden per aangetekende post is 

toegezonden. 

Met vriendelijke groet, 

iV 

I nspet tie Leefomgevi ng cn Transport 
Mnitorfciun^ 

Inspectie Leefomgeving en Transport 

Domein Rail en Wegvervoer 

Analyse & Ontwikkeling 
Senior Inspecteur / Jurist 
Europalaan 40 
Kamer A5.5 
3526 KS Utrecht 

I 
L 
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Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu 

> Retouradres Postbus 1511 3500 BM Utrecht 

Uber Netherlands B.V. 
T.a.v. de heer N. van Leeuwen 
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Betreft Start meerijden-pilot in Amsterdam 

Geachte heer Van Leeuwen, 

Heden heeft u per e-mailbericht staatssecretaris Mansveld op de hoogte gesteld 
van de vandaag door Uber gelanceerde meerijden-pilot in Amsterdam. 
In de als bijlage bij uw e-mailbericht gevoegde Position Paper en Infographic 
wordt door u uiteengezet wat deze meerijden-pilot inhoudt. Onder andere wordt 
aangegeven, dat autobezitters via de Uber app met hun eigen auto andere 
particulieren kunnen vervoeren tegen een scherpe prijs. 

Zoals bij u bekend mag worden verondersteld, is het op grond van de Wet 
personenvervoer 2000 verboden taxivervoer te verrichten zonder een daartoe 
verleende vergunning, waarbij het verrichten van taxivervoer gelijkgesteld wordt 
met het aanbieden van dat vervoer. 

Ik wijs u er dan ook nadrukkelijk op, dat wanneer u de door u in de genoemde 
Position Paper beschreven mogelijkheid gaat dan wel blijft aanbieden door mij 
direct zowel tegen u als tegen de particuliere autobezitters zonder taxivergunning 
handhavend zal worden opgetreden met de mij ter beschikking staande 
handhavingsmiddelen. 

Vanzelfsprekend stel ik het op prijs wanneer u mij bevestigt dat deze brief u 
aanleiding heeft gegeven de meerijden-pilot te beëindigen. 

Hoogachtend, 

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU 
qajnenaaeze, 
DEDÏfttflrEUR ILT/RA/L EN WEGVERVOER 

A 
Drs. P.C.].%ulwGuüW IWA 
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Van: f i _ 
Verzonden: woensdag 30 juli 2014 6:23 
Aan : h 
CC 
Onderwerp: uber start meerijden-pilot in Amsterdam 

' Geachte; mevrouw Mansveld, mevrouw Ongering, de heer Pukken, 
• W / B e s t e Ruud, • v , 

Ik heb beloofd jullie op de hoogte té houden over de ontwikkelingen rondom Uber. Vandaag starten we een 
meerijden-pilot in Amsterdam. 

Inefficiënt autogebruik , 
Nededahd télt zo'n acht miljoen personenauto's die plaats bieden aan én ruimte in nemen voor gemiddeld vier tot vijf 

=^~^pereonen 
neg^tié#:imp^^^ 
lanceert. Ubép^ 

-i 1-' 1 - ,r -rf^T?'- '' . ""j"*^ 1 ' • • " 'i' ' ' ''.<-•••.• •: '• \Vr<-' ' J' ' - t' • 'nn;i , / i J - - •'. i ' -|>- .. v•w • 

ubjrBOP-maaktffifjer^ met succes 
toegepast. Uber wil met deze pjlpt dé positieve impact van méefijdén concreet maken en pleit ervoor dat de 

. resultaten worden méegenomeh in de evaluatie van de Wet Personenvervoer 2000. 

^An^tei;dam 
Naast UberBLACK pf ÜbérLÜX kan een geselecteerde groep Amsterdammers vanaf nu via de Uber app ook een 
voordelige rit boeken'bij een doorsnee autobezitter. Ritten niet u bef POP zijn 50% goedkoper dan gewone taxi's. Uber 
ontketent hiermee een mobi.litëitsrevolutie die de bezetting van personenauto's zai verhogen, waardoor autogebruik in 
Nederland op termijn efficiënter wordt. De resultaten van de pïlot zullen worden aangeboden aan hét Amsterdamse 
college van B&W en het Ministerie van Infrastructuur & Milieu. ' 

ê Cmcja1e^ieu\yé v^ fvpë#p lpss ing 
Meerijden is een cruciale en innovatieve vervoersoplossing die naadloos aansluit op bestaande, vervoersmiddelen 
waar reizigers dagelijks gebruik 'van maken, zoals lópen, fiets, tram, bus, metro en trein. UberPOP is het eerste 
concept dat mensen motiveert vaker hun eigen auto te laten staan, omdat het een makkelijke, veilige en betaalbare 
manier biedt om snel van A naar B té kunnen kómen. Hierdoor wordt het openbaar vervoer aantrekkelijker;, voor veel 
reizigers. Huidige OV-verbindingen bieden immers niet altijd één deur-tot-deur oplossing. UbérPÖP is de ontbrekende 
schakèl die dat mogelijk- maakt. 

Kwaliteit en veiligheid staan voorop 
Uber stelt hoge eisen aan kwaliteit én veiligheid yöör.rëizigers. Alle Uber bestuurders worden vooraf gescreend en 
Uber ziet streng toe op de kwaliteitsbeoordelingen van bestuurders die reizigers na elke rit kunnen geven. Verder zijn 
alle passagiers dié gébruik maken Van uberPOP vërzekèrd. 

Meer informafje\.oyer;de:p^-.^^jg^4h Amsterdam kunt u vinden in de bijgevoegde Position Paper en Infographic. 
Mocht u nog vragen hebben, aarzel niet met ons té bellen of te mailen. 

Met vriendelijke groet, 
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•f *«' Niek Van Leeuwen 
General Manager - Thé Netherlands 

www.uber.com 
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uberPOP 

Meerijden als mobiliteitsoplossing 
Het Nederlandse mobiliteitsideaal is een 
geïntegreerd aanbod aan vervoersmiddelen dat op 
basis van de vraag van de reiziger een veilige, 
flexibele en betaalbare manier biedt om van A naar 
B te reizen. Door de razendsnelle technologische 
ontwikkelingen komen innovatieve oplossingen in 
beeld die nog geen tien jaar geleden onmogelijk 
werden geacht. Technologiebedrijf Uber biedt 
technologische oplossingen die vraag en aanbod op 
mobiliteitsgebied bij elkaar brengen. De Uber app 
heeft zich in Nederland reeds bewezen met de 
diensten UberBLACK en UberLUX waarmee 
reizigers met één druk op de knop via hun mobiele 
telefoon een auto met professionele chauffeur 
kunnen bestellen in Amsterdam, Rotterdam en Den 
Haag. In juli 2014 lanceert Uber de volgende stap in 
de mobiliteitsrevolutie: uberPOP. Een innovatieve 
oplossing die meerijden gaat stimuleren door 
autobezitters in staat te stellen passagiers te 
vervoeren tegen een vergoeding. Hiermee komt een 
nieuwe fase van het mobiliteitsideaal in beeld door 
efficiënter gebruik van de beschikbare 
voertuigcapaciteit. Hieronder volgt een toelichting 
op het begrip meerijden, de positieve impact en de 
mogelijkheden-voor-re i-zïgers-en-bestuurders: 

Waarom wil Uber meerijden stimuleren in 
Nederland? 
Inefficiënt autogebruik 
Nederland telt acht miljoen auto's met een 
gemiddelde bezetting van slechts 1.4 personen. Een 
extra passagier kost vrijwel niets en de impact is 
enorm: minder auto's op de weg, minder 
brandstofkosten, minder milieuvervuiling, minder 
files en een kleiner ruimtebeslag, met name in de 
grote steden. 

Volwaardige vervoersoplossing 
Meerijden is de eerste volwaardige 
vervoersoplossing die reizigers een klantvriendelijk, 
betaalbaar en efficient alternatief biedt voor het 
bezit van een eigen auto. Hierdoor kan op termijn 
het autobezit in Nederland zelfs gaan dalen. 

Sluit naadloos aan op het OV 
Meerijden is een cruciale schakel in het totale 
aanbod aan vervoersmiddelen, sluit naadloos aan op 
bestaande OV-oplossingen en biedt in sommige 
gevallen zelfs een goedkoop alternatief voor 
kostbare en onrendabele OV-verbindingen. 

Stimulering marktwerking 
Er is onvoldoende marktwerking in de sector van 
het personenvervoer. Huidige wet- en regelgeving 
zijn nog niet ingericht op innovatieve 
mobiliteitsoplossingen. Uber pleit voor ruimte in de 
Wet Personenvervoer 2000 voor het aanbieden van 
nieuwe concepten zoals meerijden. 

Automobiliteit in Nederland 
In 2013 waren er meer dan 7,9 miljoen 
personenauto's in Nederland', een toename van 21% 
in de laatste tien jaar. Eén derde van de 
huishoudens bezit zelfs twee of meer auto's. De 
gemiddelde auto staat 23 uur per dag stil, en als hij 
wel rijdt is de gemiddelde autobezetting slechts 1.4 
personen. Bij woon-werkverkeer maximaal 1.2 
personen, bij een familie uitje maximaal 1.7 
personen, en op vakantie maximaal 2.0 personen2. 
Met andere woorden, de gemiddelde personenauto -
die niet alleen plaats biedt aan, maar ook ruimte 
inneemt voor vier tot vijf personen - wordt in de 
praktijk zeer inefficiënt gebruikt. 

5 miljoen personenauto's zijn overbodig 
De huidige capaciteit van personenauto's kan beter 
benut worden door meer samen te reizen en met 
iedere auto meer kilometers te rijden. Wanneer een 
personenauto gemiddeld 2 personen vervoert en 
gemiddeld 25.000 kilometer per jaar rijdt, kan 
hetzelfde aantal reizigers vervoerd worden met 3 
miljoen auto's, 5 miljoen minder dan het huidig 
aantal. 

Inefficiënte en kostbare maatregelen 
De overbodige capaciteit heeft een grote impact op 
de leefomgeving, met name in de grote steden. Het 
leidt tot een groter ruimtebeslag, parkeerproblemen, 
onveiligheid, opstoppingen, milieuproblemen en een 
relatieve afname van het gebruik van alternatieve 
vervoersmiddelen. Beleidsmakers worstelen al jaren 
met deze problematiek. Men streeft met name in 
grote steden naar maatregelen die autogebruik 
beperken, meer ruimte bieden voor fietsers en het 
gebruik van openbaar vervoer stimuleren. Het effect 
van deze vaak kostbare en ingrijpende maatregelen 
is beperkt omdat ze slechts de symptomen 
bestrijden van een veel groter probleem: inefficiënte 
autobezetting. Het bevorderen van meerijden is de 
beste oplossing voor congestie, energiekosten, 
luchtverontreiniging, parkeerproblemen en 
ruimtebeslag. Eén passagier extra kost relatief 
weinig en heeft een enorme impact. 

De toekomst van automobiliteit 
Een duurzame aanpak van de mobiliteits-
problematiek vereist een oplossing die stimuleert 
dat mensen vaker met elkaar gaan meerijden. Dat 
kan alleen als je reizigers makkelijke, goedkope en 
flexibele opties biedt om snel van A naar B te 
kunnen komen via een combinatie van 
vervoersmiddelen. 

uberPOP is een cruciale nieuwe schakel in die 
vervoersketen door meerijden makkelijk, veilig en 
betaalbaar te maken via de Uber app. Het stelt 
autobezitters in staat passagiers mee te nemen in 
ruil voor een vergoeding. uberPOP is de oplossing 
om de kern van het probleem, inefficiënte 
autobezetting, aan te pakken. 

1 CBS 
2 European Environment Agency 



m e e r i j d e n SUCCeSVOl In b e t b u i t e n l a n d 
Meelden is een nieuwe oplossing die in diverse 
Europese steden en in de V5 met succes wordt 
toegepast. Via de Ober app kunnen reizigers gebruik 
maken van dediensten van particuliere bestuurders 
Oeze particuliere bestuurders en bun voertuigen zijn 
gescreend en na elke rit worden zij beoordeeld door 
de reiziger ivlet meerijden biedt Ober de reiziger 
een betaalbaar alternatief voor de eigen auto en een 
aanvulling op bestaande OV dlensten 
Een brede toepassing van Ober zou zelfs kunnen 
leiden tot een afname van autobezit In de grote 
steden waar Ober gemeengoed is geworden, 
realiseren bewoners zicb steeds vaker dat dagelijks 
gebruik van Ober goedkoper is dan bet bezitten van 
een eigen auto Oeze bewustwording kan er op 
termijn toe leiden dat mensen fundamenteel andere 
mobillteitskeuzes gaan maken 5usan 5haheen, 
onderzoekster aan deTransportation 5ustalnabilitv 
Research^enter van de Universiteit van Oalifornié, 
beeft geconstateerd dat nieuwe carpool diensten tot 
een significanteafname van autobezit beeft geleid 
onder gebruikers Een onderzoek gebaseerd op 
data van taxigebruikinNewVork concludeerde dat 
veel ritten een mix vormden met andere vormen 
van vervoer,zoals metro of trein,En uit onderzoek 
in 5an Prancisco bleek dat als er meer taxi's 
beschikbaar zouden zijn, mensen meer gebruik 
zouden maken van openbaar eervoer en zelfs 
zouden overwegen eigen autobezit helemaal op te 
geven, 

A l t e r n a t i e v e V e r V O e r S C a p a C l t e l t n O O d z a k e l I j k 
Er is echter één probleem: er zullen nooit genoeg 
taxi's zijn om deze rol in de mobiliteitsketen opte 
vangen, Het concept meerijden kan deze capaciteit 
wel bieden,omdat het eensignificantetoenamein 
aanbodgenereert tegen een veel lagere prijs Ober 
verbindt deze capaciteit op een effectieve en 
efficiënte manier aande vraagen maakt daardoor 
vervoer goedkoper,flexibeler en toegankelijker Met 
één druk op knop de staat er binnen een paar 
minuten een auto voor de deur Oie mogelijkheid 
maakt het bezitten van een eigen auto, die ook moet 
worden geparkeerd, verzekerd en afbetaald, een 
stuk minder aantrekkelijk 

Stimulerende wetgeving 
ln de tweede helft van 2014 wordt de Wet 
Personenvervoer 2000 geëvalueerd, Oe huidige 
wetgeving biedt onvoldoende ruimte voor 
vernieuwende concepten Oaarom pleit Ober voor 
meer ruimte voor alternatieve vervoersoplossingen 
metais uitgangspuntdatde kwaliteiten veiligheid 
voor reizigers wordt gewaarborgd door een 
duidelijke kader te stellen voor vervoerders Oe 
afgelopen jaren is dit door gemeenten opgepakt 
door de zogenaamde TTOregelgeving Oeze 
regelgeving is echter toegespitst op traditionele 
aanbieders Ober pleit voor een aanvullend kader 
voor particuliere vervoersaanbieders. Ober 
waarborgt kwaliteit en veiligheid middels duidelijke 
afspraken met bestuurders en een beoordeling door 
reizigers 

Hoe werkt oberPOP7 

D Via de Ober app kunnen autobezitters met hun 
eigen auto andere particulieren vervoeren tegen 
een scherpe prijs 

D uberPOP is een makkelijke,veilige en betaalbare 
manier voor reizigers om zich te verplaatsen: 

D uberPOP is een cruciale schakel in de 
vervoersketen die perfect aansluit op andere 
vervoersmiddelen zoals OV,taxi'sen fietsen 
uberPOP verhoogt het vervoersaanbod pp 
momenten van grote vraag: 

D uberPOP maakt eigen autobezit minder 
noodzakelijk, met name in steden, waardoor 
problemen als leefbaarheid, milieu, files, 
parkeren en energieverbruik worden 
verminderd 

D uberPOP biedt ongekende nieuwe 
mogelijkheden voor bestuurders, steden en hun 
economie 

Veiligheids en k w a l i t e i t 
Ober zet innovatieve technologie in om te zorgen 
voor een veilige en kwalitatief goede rit voor zowel 
de reiziger als bestuurder, 

Betrouwbare bestuurders 
Iedere bestuurder is minimaal 21 jaar oud, heeft een 
training gevolgd, is geïnterviewd door een Ober -
medewerker, heefteen verklaring vangoedgedrag ^ 
en is^ih^ê^bëzit van een verzekerden gekeurd ^ 
voertuig 

Verzekerde passagiers 
Alle passagiers die gebruik maken van uberPOP zijn 
verzekerd 

Volledige transparantie 
Alsjeeen rit bestelt, verschijnt indeOberappde 
naam, de foto en het kenteken van de bestuurder, 

Constante kwaliteit 
Na iedere rit wordt de reiziger gevraagd de 
bestuurder tebeoordelen, zodat de kwaliteit altijd 
gewaarborgd is 

meteen druk op de knop 
uberPOP isalleen tebestellen viadeOberappen 
kan niet aangehouden worden op straat Ober vindt 
je locatie met behulp van deOP^ van je telefoon, 
zodat je metéén druk op de knop wordt gekoppeld 
aan de dichtstbijzijnde bestuurder Elinnen 5 
minuten is de reiziger onderweg, 

Oelen aankomsttijd 
Klanten kunnen alle details van hun rit delen met 
vrienden en familie die de rit live kunnen volgen 
Oeen contant geld nodig 
Oe ritprijs wordt automatisch van de gekoppelde 
creditcard of PavP Î account afgeschreven en na 
iedere rit ontvangt de reiziger via e mail een 
ritoverzicht met de gereden route en ritprijs 



wi-;^w#N: Ni;m#BER.5m LÎ BR-AUTO 
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