18 juni 2020

Antwerpen, Gent en Leuven vragen
Uber om te schakelen naar
zero-emissievoertuigen tegen 2025
Open brief aan Uber
Aan Mr. Dara Khosrowshahi, CEO van Uber,
als mobiliteitsschepenen van de steden Antwerpen, Gent en Leuven dringen wij er
bij Uber op aan om tegen 2025 100% emissievrije taxi-diensten te verlenen. Daarmee
kan Uber onze inspanningen in de strijd tegen de klimaatverandering en
luchtvervuiling ondersteunen.
Uber is momenteel al actief in Brussel. Het nieuwe taxidecreet maakt het ook
mogelijk om uw activiteiten uit te breiden naar Vlaanderen. Wij waarderen de
positieve bijdrage die Uber levert aan de stedelijke mobiliteit als aanvulling op
het openbaar vervoer en aan het diversifiëren van de mobiliteitsoplossingen
voor stadsbewoners. Maar we vragen dezelfde inspanningen van Uber als van de
andere taxi-diensten.
De state-of-the-arttechnologie die Uber biedt, heeft uw bedrijf in staat gesteld een
essentiële rol te spelen in het dagelijks leven van veel burgers. Maar de populariteit
van uw app - en uw impact op onze stedelijke mobiliteitssystemen - gaat gepaard
met grote verantwoordelijkheden. Net als elke andere verantwoordelijke
dienstverlener moet u uw vergunning verdienen. Wij vertrouwen er dan ook op dat
Uber, als wereldwijd opererend bedrijf, zich inzet om het juiste te doen en zich
minstens houdt aan de regelgeving van het Vlaams taxidecreet. Daarnaast dringen
wij er bij u op aan om:

●

te zorgen voor 100% zero-emissieritten in onze steden tegen 2025

●

gedeelde ritten op uw app te stimuleren, zodat u kunt aantonen dat u in
2030 ten minste een gemiddelde van 50% gedeelde ritten hebt bereikt

●

anonieme reisgegevens te delen met de overheid, om de p
 lanning van het
stads- en openbaar vervoer te verbeteren

●

binnen de s
 ociale wetgeving te opereren

Wij helpen graag particuliere ondernemers zoals uw bedrijf bij deze transitie: zodra
Uber zich officieel verbindt tot emissievrije dienstverlening, kunnen aangepaste
laadinfrastructuurnetwerken worden uitgerold. Wij engageren ons volop om
flankerend beleid uit te voeren dat de omslag naar emissievrij verkeer ondersteunt.
Dankzij onze gezamenlijke inspanningen zullen we de shift naar gedeelde en
zero-emissie mobiliteit versnellen. We maken de weg vrij van verkeerscongestie en
vervuiling, terwijl de lucht die we inademen schoner wordt en de levenskwaliteit in
onze steden verbetert. We rekenen erop dat uw bedrijf zich bij ons zal aansluiten en
dat u uw aandeel zal leveren.
Hoogachtend,

Koen Kennis

David Dessers

Filip Watteeuw
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