
 

                   Brussels World Strike 
 

 

De Brusselse taxi's nodigen hun collega's uit de hele wereld uit om op 8 september 2022 in Brussel 

(Noordstation) samen een GIGA-demonstratie te houden. 

 

"Wij, de  Europese Taxis (als dienst van openbaar nut) eisen dat het hele UBER FILES schandaal 

onderzocht wordt! De voormalige EU-Commissaris voor Mededinging en Vice-voorzitter van de 

Europese Commissie is er ernstig bij betrokken. 

Op deze voormalige topambtenaar, die nu voor het Amerikaanse Uber werkt, wegen zware 

verdenkingen van beïnvloeding en illegale belangenvermenging. 

 

Uit onderzoek van het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) blijkt dat de kans 

groot is dat er in elke EU-lidstaat  ernstige inbreuken op de mededingingsregels hebben 

plaatsgevonden.  

 

Deze misdrijven kunnen betrekking hebben op alle machtsniveaus, zowel uitvoerend, als 

wetgevend of administratief . 

 

We zouden graag een vragen stellen aan  

Ursula von der Leyen Voorzitster van de Europese Commissie. 

Margrethe Vestager, EU-commissaris voor de Mededinging 

Nicolas Schmit EU-commissaris voor Werkgelegenheid en sociale rechten 

Adina Vălean Commissaris voor vervoer 

 

Het hoofddoel van onze demonstratie op 8 september is ervoor te zorgen dat het UBER-FILES-

schandaal niet in de doofpot terecht komt. Het is belangrijk dat de betrokkenen, de klokkenluider 

Mark Macgann, en de CIJI journalisten worden gehoord.  

Wij willen weten wat de bedoelingen van de Commissie zijn en hoe zij gevolg denkt te geven aan 

de onthullingen van de CIJI. 

De taxi's in Europa en in de rest van de wereld vragen om een onderzoek, zowel op Europees 

niveau als op het niveau van de lidstaten. Er moeten strenge sancties en compensatiemaatregelen 

worden genomen. 



Bovendien eisen de Europese taxi's de nietigverklaring van de aanbeveling (2022/C62/01) waarin 

wordt gepleit voor deregulering van de openbare taxidienst ten gunste van een grotere 

liberalisering 

Wij vragen dat het onderscheid tussen taxidiensten van openbaar nut en andere diensten voor 

betaald personenvervoer duidelijk wordt onderscheiden. 

Wij vragen ook dat budgetten beschikbaar worden gesteld om taxivloten te ondersteunen voor 

hun modernisering en voor de overstap naar emissievrije voertuigen. 

 

        

                 

          

 

                                                                 


