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Heden, de  
tweeduizendenvijftien, ten verzoeke van de heer PETER ANDRÉ 
BLANKMAN, wonende te Almere, te dezer zake woonplaats kiezende te Almere 
aan de Versterkerstraat 4B, ten kantore van de advocaat mr. E.H. Bruggink 
(Okkerse & Schop Advocaten, Postbus 10058, 1301 AB Almere)die door mijn 
requirant tot zijn gemachtigde wordt gesteld, zulks met het recht van substitutie, 
en hem als zodanig in dit geding zal vertegenwoordigen, heb ik, 
 
 
 
 
 
 

GEDAGVAARD 
 
CONNEXXION OPENBAAR VERVOER N.V.,gevestigd te (1213 VB) 
Hilversum aan het Laapersveld 75, aldaar mijn exploot doende, sprekende met, en 
afschrift dezes latende aan 
 
 
 
 
 
om op woendag de  
tweeduizendenvijftien, des …….. te …...00 uur, in persoon of vertegenwoordigd 
door een gemachtigde, te verschijnen ter terechtzitting van de rechtbank Midden-
Nederland, Kamer voor Kantonzaken, locatie Lelystad (kantonrechter te 
Lelystad), alsdan aldaar recht doende in een der lokalen van het gerechtsgebouw 
aan het  Stationsplein 15, 
 
 

MET AANZEGGING: 
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− gedaagde op de in deze dagvaarding vermelde terechtzitting mondeling kan 
antwoorden op de eis zoals deze hierna uitdrukkelijk wordt omschreven, dan 
wel voor of uiterlijk op de terechtzitting een met redenen omkleed schriftelijk 
antwoord in tweevoud kan indienen, dan wel om uitstel om te antwoorden 
kan verzoeken, in beide gevallen bij griffie van voormelde kamer voor 
kantonzaken aan het Stationsplein 15 te Lelystad. Correspondentieadres: 
Postbus 2035, 8203 AA Lelystad;   

− indien de gedaagde niet op de eerste of een door de rechter nader bepaalde 
roldatum in het geding verschijnt en de voorgeschreven termijnen en 
formaliteiten in acht zijn genomen, de rechter verstek tegen gedaagde verleent 
en de vordering toewijst tenzij deze de rechter onrechtmatig of ongegrond 
voorkomt;  

− bij verschijning in het geding van gedaagde géén griffierecht zal worden 
geheven. 

 
TENEINDE 

 
Alsdan tegen zich te horen eisen en concluderen: 
 
Feiten 
 
 

1 Eiser, geboren op 18 juli 1956 en derhalve thans 59 jaar oud, is op  
4 september 1978 voor in dienst getreden bij (de rechtsvoorganger van) 
gedaagde, alwaar hij laatstelijk werkzaam was als buschauffeur tegen een 
brutoloon van € 2.7840,18 bruto per maand, exclusief vakantiebijslag en 
andere emolumenten. Blankman verrichtte zijn werkzaamheden gewoonlijk 
op de locatie OV Almere Buiten. 
 

2 De functie van Blankman wordt in het arbeidsdeskundig onderzoek d.d.  
7 augustus 2014 nader geduid (productie 1: rapport arbeidsdeskundige) . 
De functie wordt daarbij als volgt omschreven: 
 
“Werknemer werkte als chauffeur van een lijndienst bij een streekvervoersonderneming. 
De werkzaamheden worden uitgevoerd onder leiding van de assistent rayonmanager met 
schriftelijke en mondelinge instructies.  
-Controleert bij aanvang van de dienst de belangrijkste functies.  
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-Voert een strak dienstrooster uit en bestuurt de grote bus vlot en defensief door het 
verkeer volgens een meestal bekende route.  
-Stopt bij haltes, opent de voor- en achterdeur voor in en uitstappen van passagiers.  
-Rekent af met klanten, beantwoordt vragen van passagiers en volgt in- en uitstappende 
passagiers in binnen- en buitenspiegels om de deuren vlot te kunnen bedienen.  
-Roept regelmatig haltes, straatnamen en openbare gebouwen op verzoek van de 
passagiers af.  
-Roept lastige en agressieve passagiers tot de orde en weigert incidenteel een passagier 
verdere deelname van de reit. 
-Administreert voertuigstaten, rij- en diensttijden, kasbeheer, schaderapporten en 
tachograafschijven.  
-Verzorgt in- en exterieur van de bus. Staat eventueel stand-by, is dan in de kantine.  
-Heeft contact met de centrale verkeersleiding en collega’s.  
 
Kerntaken     
- besturen voertuig    75% 
- contacten met passagiers   15% 
- voertuigcontrole en schoonmaken   5%  
- stand-by in kantine en administratie 5%” 
 
 

3 Met betrekking tot de door het UWV genoemde procentuele verdeling van 
de kerntaken wenst Blankman op te merken dat de genoemde percentages 
tot januari 2003 als zodanig juist zijn weergegeven. Vanaf januari 2003 was 
de feitelijke verdeling van de kerntaken echter als volgt: 
 
Kerntaken      
- besturen voertuig    95% 
- contacten met passagiers  5% 
- voertuigcontrole en schoonmaken   0%  
- stand-by in kantine en administratie  0%” 
 

4 In 1996 werd Blankman geconfronteerd met een verkalking in zijn schouder 
en de daarmee gepaard gaande nekklachten. In de periode van 17 oktober 
1996 tot 15 september 1997 heeft Blankman om deze reden dan ook een 
gedeeltelijke WAO-uitkering genoten (productie 2: brief Midnet inzake 
werkhervatting) . Reeds bij brief van 30 juli 1997 heeft Blankman kenbaar 
gemaakt dat zijn klachten de oorzaak vinden in de hevigheid van de 
belasting en het gebruik van oude bussen (productie 3: brief Blankman 
inzake 80% werkhervatting).  
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5 Helaas zijn de klachten van Blankman nadien niet verdwenen. Om de 
belasting op zijn lichaam te beperken en twee zeer pijnlijke 
schouderoperaties te voorkomen heeft Blankman zich genoodzaakt gezien 
om vanaf1 oktober 2006 (productie 4: brief antwoord SPF Beheer BV) 
parttime (namelijk  32 uur per week) te gaan werken. Ook dit mocht niet 
baten. Uiteindelijk zijn de klachten van Blankman verergerd en is bij 
Blankman naast de aanhoudende schouder en nekklachten, chronische 
veneuze insufficiëntie vastgesteld. Bovendien werd Blankman 
geconfronteerd met extreme vermoeidheid, pijn in het torso, lage 
rugklachten met uitstraling over linker dijbeen naar knie, oedeem, zware 
benen, tinnitus slijtage aan handen en complete stijfheid.  
 

6 Juist deze klachten zijn klachten die veelvuldig voorkomen bij 
buschauffeurs. Het is al sinds jaar en dag bekend dat het verzuim onder 
buschauffeurs hoog is. Reeds in de jaren ’90 werd er door diverse 
deskundigen gewezen op kwetsbaarheid van deze groep werknemers 
(productie 5: notities diverse artikelen jaren ‘90). Zoals op pagina 7 van 
het TNO rapport uit 2008 dat als productie 6 wordt overgelegd volgt, 
wordt aangegeven dat het beroep van buschauffeur tot het beroep met het 
hoogste percentage langdurig verzuimende werknemers behoort. Het 
percentage langdurig verzuimende werknemers ligt namelijk op 7,8 %. Dat 
ook Connexxion hiermee heeft te kampen is bekend, zo volgt uit diverse 
artikel die in de media zijn verschenen (productie 7artikel AD “Zieke 
buschauffeurs van Connexxion geïntimideerd” d.d. 17 juli 2015,” en artikel 
OVpro “Connexxion worstelt met ziekteverzuim chauffeurs” d.d. 21 juli 
2015) 
 

7 De reden van dit hoge verzuimpercentage kan worden gevonden in de 
blootstelling aan lichaamstrillingen. Gelet op het risico van blootstelling aan 
lichaamstrilling is in juli 2005 de Europese richtlijn 2002/44 EG van 25 juni 
2002 geïmplementeerd in de Nederlandse regelgeving. Uit de interne 
instructie Arbeidsinspectie versie februari 2007 (productie 8) wordt ten 
aanzien van deze richtlijn omschreven: 
 
“Deze richtlijn geeft minimumvoorschriften voor bescherming tegen overmatige blootstelling 
aan trillingen op de arbeidsplaats. De richtlijn bevat maatregelen om werknemers te 
beschermen tegen de risico’s die hiermee verband houden, vanwege de gevolgen daarvan voor 
de gezondheid en de veiligheid van de werknemers. In het bijzonder worden daarbij 
genoemd aandoeningen van spieren en beendergestel, neurologische aandoeningen en 
vaataandoeningen. Naast het beschermen van de individuele werknemer beoogt de richtlijn 
ook eventuele concurrentie vervalsing binnen de EU te vermijden, doordat op deze wijze 
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voor alle werknemers binnen de EU een als minimum te beschouwen basisbescherming 
wordt geboden. Het bereiken van de genoemde actiewaarden biedt in de regel nog niet de 
bescherming die gezondheidskundig gezien optimaal zou zijn. Daarom spreekt de richtlijn 
nadrukkelijk van minimumvoorschriften en basisbescherming.” 
 

8 De grens- en actiewaarden zijn: 
 

Actiewaarde    Grenswaarde 
Lichaamstrillingen  0,5 m/s2    1,15 m/s2 
Hand-armtrillingen  2,5 m/s2    5 m/s2 
 

9 Blijkens de interne instructie van de Arbeidsinspectie gelden de genoemde 
normen voor een blootstelling gedurende 8 uur per dag en impliceert 
herhaaldelijke overschrijding gedurende langere tijd van de actiewaarde een 
kans op gezondheidsschade. Die kansen worden uiteraard waarschijnlijker 
bij herhaaldelijke overschrijding gedurende langere tijd van de actie- en/of 
grenswaarden. De basisinspectiemodule “Fysieke belasting Lichaamstrillingen” 
van de Inspectie SZW 2010 wordt als productie 9 overgelegd.  
 

10 In artikel 3a van de Arbeidsomstandigheden wet is bepaald: 
Artikel 3 

1.De werkgever zorgt voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers inzake alle 
met de arbeid verbonden aspecten en voert daartoe een beleid dat is gericht op zo goed 
mogelijke arbeidsomstandigheden, waarbij hij, gelet op de stand van de wetenschap en 
professionele dienstverlening, het volgende in acht neemt (….)  

c. de inrichting van de arbeidsplaatsen, de werkmethoden en de bij de arbeid gebruikte 
arbeidsmiddelen alsmede de arbeidsinhoud worden zoveel als redelijkerwijs kan worden 
gevergd aan de persoonlijke eigenschappen van werknemers aangepast; (….)  

4.De werkgever toetst het arbeidsomstandighedenbeleid regelmatig aan de ervaringen die 
daarmee zijn opgedaan en past de maatregelen aan zo dikwijls als de daarmee opgedane 
ervaring daartoe aanleiding geeft. 

 
11 In artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet is bepaald: 

 
Artikel 5 
1. Bij het voeren van het arbeidsomstandighedenbeleid legt de werkgever in een 
inventarisatie en evaluatie schriftelijk vast welke risico's de arbeid voor de werknemers met 
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zich brengt. Deze risico-inventarisatie en -evaluatie bevat tevens een beschrijving van de 
gevaren en de risico-beperkende maatregelen en de risico's voor bijzondere categorieën van 
werknemers. 
2. In de risico-inventarisatie en -evaluatie wordt aandacht besteed aan de toegang van 
werknemers tot een deskundige werknemer of persoon, bedoeld in de artikelen 13 en 14, of 
de arbodienst. 
3. Een plan van aanpak, waarin is aangegeven welke maatregelen zullen worden genomen 
in verband met de bedoelde risico's en de samenhang daartussen, een en ander 
overeenkomstig artikel 3, maakt deel uit van de risico-inventarisatie en -evaluatie. In het 
plan van aanpak wordt tevens aangegeven binnen welke termijn deze maatregelen zullen 
worden genomen. 
4. De risico-inventarisatie en -evaluatie wordt aangepast zo dikwijls als de daarmee 
opgedane ervaring, gewijzigde werkmethoden of werkomstandigheden of de stand van de 
wetenschap en professionele dienstverlening daartoe aanleiding geven. 
5. Indien de werkgever arbeid doet verrichten door een werknemer die hem ter beschikking 
wordt gesteld, verstrekt hij tijdig voor de aanvang van de werkzaamheden aan degene, die 
de werknemer ter beschikking stelt, de beschrijving uit de risico-inventarisatie en -evaluatie 
van de gevaren en risicobeperkende maatregelen en van de risico's voor de werknemer op de 
in te nemen arbeidsplaats, opdat diegene deze beschrijving verstrekt aan de betrokken 
werknemer. 
6. De werkgever zorgt ervoor dat iedere werknemer kennis kan nemen van de risico-
inventarisatie en -evaluatie. 
 

12 In het Arbeidsomstandighedenbesluit is voorts een nadere uitwerking 
gegeven van voornoemde verlichtingen. Zo is in artikel 5 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit is bepaald: 
 
Artikel 5.2. Voorkomen gevaren 
De arbeid wordt zodanig georganiseerd, de arbeidsplaats wordt zodanig ingericht, een 
zodanige productie- en werkmethode wordt toegepast of zodanige hulpmiddelen en 
persoonlijke beschermingsmiddelen, worden gebruikt, dat de fysieke belasting geen gevaren 
met zich kan brengen voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemer. 
 
Artikel 5.3. Beperken gevaren en risico-inventarisatie en –evaluatie 
Voor zover de gevaren, bedoeld in artikel 5.2, redelijkerwijs niet kunnen worden 
voorkomen: 
a. wordt met inachtneming van bijlage I bij de richtlijn, de arbeid zodanig georganiseerd, de 
arbeidsplaats zodanig ingericht, een zodanige productie- en werkmethode toegepast of 
worden zodanige hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt dat die 
gevaren zoveel als redelijkerwijs mogelijk is worden beperkt; 
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b. worden in de risico-inventarisatie en -evaluatie, bedoeld in artikel 5 van de wet, met 
inachtneming van bijlage I bij de richtlijn, de veiligheids- en gezondheidsaspecten van de 
fysieke belasting beoordeeld, waarbij met name wordt gelet op de kenmerken van de last, de 
vereiste lichamelijke inspanning, de kenmerken van de werkomgeving en de eisen van de 
taak. 
 

13 In Afdeling 3a van het Arbeidsomstandigheden besluit is met betrekking tot 
trillingen opgenomen:  
 
§ 1. Algemeen 
Artikel 6.11a. Definities, grenswaarden en actiewaarden 
1.In deze afdeling wordt verstaan onder: 
a. richtlijn: richtlijn nr. 2002/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van de 
Europese Unie van 25 juni 2002 betreffende de minimumvoorschriften inzake gezondheid 
en veiligheid met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de risico’s van fysische 
agentia (trillingen) (PbEG L 177); 
b. hand-armtrillingen: mechanische trillingen die, wanneer zij op het hand-armsysteem van 
de mens worden overgebracht, risico's voor de gezondheid en veiligheid van de werknemers 
inhouden, met name vaat-, bot- of gewrichts-, zenuw- of spieraandoeningen; 
c. lichaamstrillingen: mechanische trillingen die, wanneer zij op het lichaam in zijn geheel 
worden overgebracht, risico's voor de gezondheid en veiligheid van de werknemers inhouden, 
met name aandoeningen van de lage rug en beschadigingen van de wervelkolom. 

 
2.Voor de hand-armtrillingen wordt: 
a. de grenswaarde voor dagelijkse blootstelling, herleid tot een standaardreferentieperiode 
van acht uur, vastgesteld op 5m/s2; 
b. de actiewaarde voor dagelijkse blootstelling, herleid tot een standaardreferentieperiode van 
acht uur, vastgesteld op 2,5m/s2. 

 
3.Voor lichaamstrillingen wordt: 
a. de grenswaarde voor dagelijkse blootstelling, herleid tot een standaardreferentieperiode 
van acht uur, vastgesteld op 1,15 m/s2; 
b. de actiewaarde voor dagelijkse blootstelling, herleid tot een standaardreferentieperiode van 
acht uur, vastgesteld op 0,5 m/s2. 

 
§ 2. Voorschriften met betrekking tot trillingen 
Artikel 6.11b. Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie, 
beoordelen en meten 
1.In het kader van de risico-inventarisatie en -evaluatie, bedoeld in artikel 5 van de wet, 
worden de niveaus van de mechanische trillingen waaraan de werknemer wordt blootgesteld, 
beoordeeld en indien nodig gemeten. 
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2.De beoordeling en de meting worden op zorgvuldige wijze gepland en met passende 
tussenpozen uitgevoerd. 
3.De beoordeling en de meting vinden plaats voor hand-armtrillingen overeenkomstig de 
punten 1 en 2 van deel A en voor lichaamstrillingen overeenkomstig de punten 1 en 2 van 
deel B van de bijlage bij de richtlijn. 
4.De resultaten van de meting worden in een passende vorm bewaard, zodat latere 
raadpleging mogelijk is. 
5.Bij de beoordeling worden in ieder geval de volgende aspecten betrokken: 
a. het niveau, de aard en de duur van de blootstelling, met inbegrip van eventuele 
blootstelling aan periodieke trillingen of herhaalde schokken; 
b. de vastgelegde grenswaarden en actiewaarden voor de blootstelling, bedoeld in artikel 
6.11a, tweede en derde lid; 
c. mogelijke gevolgen voor de gezondheid en veiligheid van werknemers met een verhoogd 
risico; 
d. mogelijke indirecte gevolgen voor de veiligheid van werknemers die worden veroorzaakt 
door de wisselwerking tussen mechanische trillingen en de arbeidsplaats of andere 
arbeidsmiddelen; 
e. de informatie die door fabrikanten van de arbeidsmiddelen is verstrekt; 
f. het bestaan van vervangend materieel dat ontworpen is om de niveaus van blootstelling 
aan mechanische trillingen te verminderen; 
g. voortzetting van de blootstelling aan lichaamstrillingen buiten normale werktijd onder 
verantwoordelijkheid van de werkgever; 
h. bijzondere arbeidsomstandigheden, zoals het werken bij lage temperaturen; 
i. door de arbeidsgezondheidskundige onderzoeken, bedoeld in artikel 6.11e, verkregen 
relevante informatie, met inbegrip van gepubliceerde informatie, voor zover dat mogelijk is. 
6.De beoordeling wordt regelmatig herzien, in ieder geval indien gewijzigde omstandigheden 
of resultaten van de arbeidsgezondheidskundige onderzoeken, bedoeld artikel 6.11e, hiertoe 
aanleiding geven. 

 
Artikel 6.11c. Voorkomen of beperken van schadelijke trillingen 
1.Indien de actiewaarden, bedoeld in artikel 6.11a, tweede lid, onderdeel b, en derde lid, 
onderdeel b, worden of kunnen worden overschreden, wordt, met inachtneming van artikel 
3, eerste lid, onderdeel b, van de wet in de risico-inventarisatie en -evaluatie, bedoeld in 
artikel 5 van de wet, en in het daarbij behorende plan van aanpak aandacht besteed aan: 
a. alternatieve werkmethoden die de noodzaak van blootstelling aan mechanische trillingen 
verminderen; 
b. de keuze van de juiste arbeidsmiddelen, ergonomisch goed ontworpen en zo weinig 
mogelijk trillingen veroorzakend, rekening houdend met het te verrichten werk; 
c. de verstrekking van hulpmiddelen om het risico van gezondheidsschade ten gevolge van 
trillingen te voorkomen; 
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d. passende onderhoudsprogramma's voor de arbeidsmiddelen, de arbeidsplaats en de 
systemen op de arbeidsplaats; 
e. het ontwerp en de indeling van de arbeidsplaats; 
f. een adequate voorlichting en opleiding van de werknemers, opdat zij de arbeidsmiddelen 
veilig en juist gebruiken, zodanig dat de blootstelling aan mechanische trillingen zo gering 
mogelijk is; 
g. beperking van de duur en intensiteit van de blootstelling; 
h. passende werkschema's met voldoende rustpauzes; 
i. het verschaffen van kleding die de blootgestelde werknemers beschermt tegen kou en vocht. 
2.Werknemers worden niet blootgesteld aan trillingen boven de grenswaarde voor 
blootstelling, bedoeld in artikel 6.11a, tweede lid, onderdeel a, en derde lid, onderdeel a. 
3.Indien de grenswaarde toch wordt overschreden: 
a. worden onverwijld maatregelen getroffen om de blootstelling terug te brengen tot onder de 
grenswaarde voor blootstelling; 
b. wordt de oorzaak van de overschrijding van de grenswaarde onderzocht; 
c. worden de beschermings- en preventiemaatregelen aangepast om te voorkomen dat de 
grenswaarde opnieuw wordt overschreden. 
4.De werkgever stemt de maatregelen af op de behoeften van werknemers met een verhoogd 
risico. 

 
Artikel 6.11d. Voorlichting en onderricht 
Aan werknemers die aan risico’s in verband met mechanische trillingen op het werk 
worden blootgesteld, worden doeltreffende voorlichting en doeltreffend onderricht gegeven over: 
a. maatregelen die zijn genomen om de risico's in verband met mechanische trillingen weg te 
nemen of tot een minimum te beperken; 
b. de grenswaarden en actiewaarden voor blootstelling; 
c. de resultaten van de overeenkomstig artikel 6.11b verrichte beoordelingen en metingen 
van mechanische trillingen en de gezondheidsschade die de gebruikte arbeidsmiddelen 
kunnen veroorzaken; 
d. het nut van en de methode voor het opsporen en melden van symptomen van 
gezondheidsschade; 
e. de omstandigheden waarin werknemers recht hebben op arbeidsgezondheidskundig 
onderzoek; 
f. veilige werkmethoden om de blootstelling aan mechanische trillingen tot een minimum te 
beperken. (…) 

 
14  In de zomerperiode van 2008 heeft Connexxion aan de Arbo Unie gevraagd 

een onderzoek uit te voeren naar trillingen bij een aantal veel gebruikte 
bustypen. Daar hebben senior adviseur Louis de Jong, arbeidshygiënist en 
senior expert ergonoom Erwin Speklé twee rapporten over geproduceerd. 
Op 25 november 2008 werd een concept rapport genaamd 
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“Lichaamstrillingen, onderzoek naar  blootstelling van chauffeurs in vijf veel gebruikte 
bustypen” opgesteld. Van belang is dat in dit eerste rapport duidelijk wordt 
aangegeven dat het onderzoek op verzoek van Connexxion is gedaan. 
Voornoemd rapport wordt hierbij als productie 10 overgelegd.  
 

15 Omstreeks dezelfde periode werd een tweede rapport onder naam 
“Lichaamstrillingen nader beoordeeld, interpretatiemogelijkheden van meetgegevens”  
uitgebracht. Deze rapport wordt hierbij als productie 11 overgelegd.   
 

16 Louis de Jong heeft in 2012 op persoonlijk titel een artikel aangeleverd voor 
het tijdschrift voor toegepaste Arbowetenschap betreffende dezelfde 
trillingsrapporten uit 2008 genaamd “Praktijkverhaal  Beoordeling van 
lichaamstrillingen - een andere methode, een ander resultaat?   Louis de Jong ” . Dit 
artikel wordt hierbij als productie 12 overgelegd.   
 

17 De bussen zijn voordat de trillingstest is uitgevoerd door Connexxion in de 
juiste staat van onderhoud gebracht. (zie eerste rapport, pagina 10) De 
oorspronkelijke fabrieksuitvoering kent immers geen 1 bar te hoog 
opgepompte gecufferde banden en versleten schokdempers. De trilmetingen 
werden op maandag 25-08-2008 en dinsdag 9-9-2008 uitgevoerd (zie eerste 
rapport, pagina 10). In zijn laatste artikel vermeldt Louis de Jong, dat de 
gemeten crestfactor (in deze rapportages boven de 9) mogelijk een 
onderschatting oplevert van het gezondheidsrisico (zie artikel pagina 1).  
 

18 Uit beide rapporten volgt een duidelijk beeld: voor alle bussen geldt dat de 
actiewaarde wordt overschreden. Sterker, uit pagina 3 van het eerste rapport 
volgt dat er afhankelijk van de beoordelingsmethode zelfs sprake is van een 
overschrijding tussen de actie en de grenswaarde en van een overschrijding 
van de grenswaarde. Dit had op grond van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit moeten leiden tot direct ingrijpen.   
 

19 Van belang is voorts dat er op basis van de bevindingen aanbevelingen aan 
Connexxion zijn gedaan. Zo worden op pagina 3 van het eerste rapport de 
navolgende aanbevelingen genoemd: 
 
“ -De weg waarover gereden wordt is van essentieel belang voor het niveau van de trilling. 
Overleg met de overheden moet leiden tot verbetering van wegdek en obstakels.  
-Chauffeurs dienen hun rijstijl aan te passen (bijvoorbeeld bij drempels). Door 
Connexxion moet ruimte/tijd geboden worden om een rustige rijstijl mogelijk te maken. 
Inventarisatie van “slechte” trajecten is hierbij nodig.  
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Materieelonderhoud kan trillingen reduceren. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld 
schokdempers, vering, speling op onderdelen en de stoel.  
-Hoewel de bandenspanning het trillingsniveau beïnvloedt, adviseren wij om de 
bandenspanning op het voorgeschreven niveau te houden en niet te verlagen teneinde het 
trillingsniveau te reduceren.  
- Wij adviseren om nader onderzoek te doen naar de trilling dempende kwaliteiten van 
verschillende stoelen. Chauffeurs dienen de instelmogelijkheden van de stoelen goed te 
gebruiken. 
-de werkgever heeft de verplichting de medewerkers te informeren over de risico’s van 
trillingen en hoe hiermee kan worden omgegaan. In de het PAGO (PMO) dient het 
onderwerp trillingen te worden opgenomen (vragenlijst, specifiek medisch toezicht). ” 

 
20 Van belang is dat ter zake de functie van buschauffeur er geen deugdelijke 

risico inventarisatie en evaluatie (hierna RI&E) heeft plaatsgevonden.  
 

21 Voorts is gebleken dat geen van deze aanbevelingen zijn geïmplementeerd. 
Dit terwijl in het eerste rapport duidelijk wordt aangegeven dat het meest is 
beschreven dat blootstelling aan lichaamstrillingen zeer vervelende 
gezondheidseffecten hebben. Zo wordt in het eerste rapport aangegeven: 
 
“Een belangrijke verzuimoorzaak van buschauffeurs rugklachten en klachten in de arm- 
nek- en schouder regio (RSI)  zijn en dat deze klachten mede veroorzaakt kunnen worden 
door blootstelling aan trillingen (pagina 4).  
Het meest beschreven ziekteverschijnsel door lichaamstrillingen is het ontstaan van 
afwijkingen in de wervelkolom (pagina 6).  
Veelal wordt gesproken over vervroegd optredende degeneratieve afwijkingen als 
spondiolysis (verstijving van de rugwervels) en hernia nuclei pulposi (uitpuiling van de 
tussenwervelschijf). Samenvattend kan worden gesteld dat lichaamstrillingen tot lage 
rugpijn leiden. Hierbij zijn vooral de trillingen in verticale richting van belang. Verder 
wordt regelmatig verweven naar maag- en darmaandoeningen als slijmvliesontsteking van 
de maag en maagzweer (pagina 7). ” 
 

22 Zoals ook bij Connexxion bekend, heeft Blankman met diverse van deze 
specifieke ziekteverschijnselen te kampen gehad. Dit volgt ook uit zijn 
medisch dossier dat als productie 13 wordt overgelegd.  
 

23 Blankman is op 13 september 2012 opnieuw uitgevallen wegens wondroos, 
extreme vermoeidheid, pijn in het torso, lage rugklachten met uitstraling 
over linker dijbeen naar knie, oedeem, zware benen, nekklachten, tinnitus, 
schouderklachten, slijtage aan handen en complete stijfheid.  
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24 Bij brief van 26 juni 2013 (productie 14)  heeft Blankman aan Connexxion 
bericht dat zij het rapport van de Arbo Unie  B.V. niet geïmplementeerd 
hebben, terwijl dit gelet op de inhoud daarvan wel op haar weg heeft 
gelegen. Blankman heeft aan Connexxion te kennen gegeven dat hij van 
meningis dat Connexxion verzuimt om aan de 
Arbeidsomstandighedenbesluit te voldoen. Een deugdelijke RI&E is immers 
nog immer niet voorhanden.  
 

25 Door Connexxion is bij brief van 15 juli 2013 (productie 15)  aangegeven 
dat haar het door Blankman genoemde rapport van de Arbo Unie B.V. niet 
bekend is. Zo geeft Connexxion aan: 
 
“Sedert 2008 maakt Connexxion gebruik van Achmea Vitale, de rechtsvoorganger van 
de huidige arbodienstverlener Arbo Vitale. Het rapport van Arbo Unie is dus in ieder 
geval van vóór 2008 en kan daarom als gedateerd worden beschouwd. Er bestaan recente 
rapporten die uw bevindingen staven”.  
 

26 Gelet op de afwijzende en weinig onderbouwde reactie Connexxion, waaruit 
bovendien duidelijk was dat Connexxion geen enkele actie zou ondernemen, 
heeft Blankman een zeer uitgebreide brief aan de OR verzonden (productie 
16: brief  aan OR d.d. 11 september 2013). Helaas heeft ook dit niet geleid 
tot de gewenste actie; namelijk het uitvoeren van een deugdelijke RI&E. 
 

27 Blankman heeft hierover, gesteund door 115 collega’s, op 27 mei 2014 een 
klacht ingediend bij de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
(productie 17: klacht d.d. 27 mei 2014). Bij brief van 18 augustus 2014 
heeft de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de klacht van 
Blankman gedeeltelijk gegrond verklaard (productie 18: brief d.d. 18 
augustus  2014 Inspectie aan Blankman en brief d.d. 18 augustus aan 
Connexxion). Door de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
wordt aangegeven: 
 
“Vastgesteld werd dat intussen een aanvang is gemaakt met het uitvoeren van een nieuwe 
risico-inventarisatie en evaluatie met betrekking tot de werkplakken van de chauffeurs 
OV en het ondersteunend personeel. Aangegeven werd dat daarin onder andere wordt 
meegenomen het trillingsgevaar voor de chauffeurs. De bestaande risico inventarisatie en 
evaluatie was niet aangepast aan de opgedane ervaring, gewijzigde werkmethode(n), 
werkomstandigheden of de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening. Dit is 
een overtreding van artikel 5, 4e lid van de Arbeidsomstandighedenbesluit. 
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Aan deze nieuw uit voeren risico inventarisatie en evaluatie dient een plan van aanpak te 
zijn gekoppeld. Voor het opheffen van de in de RI& E genoemde knelpunten dient 
daarbij te worden aangegeven de termijn die daarvoor geldt en wie verantwoordelijk is (de 
functionaris). Aangezien dit plan van aanpak er op het moment van ons inspectiebezoek 
nog niet was, is hier sprake van overtreding van artikel 5, 3e lid van de 
Arbeidsomstandighedenbesluit.” 
 

28 Van belang is dat Connexxion ook deze waarschuwingsbrief niet ter harte 
heeft genomen. Zo geeft de OR van Connexxion in haar nieuwsbrief van 
juli 2015 (productie 19), zijnde bijna een jaar later, aan: 
 
“ In de RI&E is geen onderdeel opgenomen voor de werkplek chauffeur. De OR vindt dit 
vreemd en heeft daarom een voorstel ingediend om de werkplek mee te nemen in de RI&E. 
De OR heeft een checklist werkplek chauffeur opgesteld ter aanvulling op de RI&E. De 
directie heeft ingestemd om dit via zogenaamde verbeterteams in gang te zetten. Eén en 
ander wordt nog uitgewerkt en naar de rayons en RC’s gestuurd”. 
 

29 Van belang is voorts dat er gedurende de eerste 104 weken van het 
ziekteverzuim onvoldoende is gezocht naar herplaatsingsmogelijkheden 
voor Blankman. Blankman voelde in dit traject de nodige tegenwerking.  
 

30 Zo is door Meurs een capaciteitenonderzoek verricht waaruit volgt dat 
Blankman beschikt over een MBO 3-4 niveau (productie 20: rapportage 
Meurs d.d. 7 mei 2013). Door Connexxion werd de uitkomst van dit 
onderzoek eenzijdig gewijzigd naar een gemiddeld MBO niveau 
(productie 21: brief van Connexxion d.d. 10 mei 2013). Dat is 
beduidend lager waardoor er ten onrechte te lage functies werden 
geselecteerd. Uiteindelijk is eerst nadat Blankman zich hiertegen mondeling 
bij zijn leidinggevende heeft verzet, het denkniveau van Blankman 
aangepast naar het juiste niveau.   

 
31 Tevens was er een volgens Blankman passende functie van administratief 

medewerker voorhanden. Deze functie is niet eens aan Blankman 
voorgelegd terwijl Blankman op basis van een door Meurs verricht 
capaciteitenonderzoek wel de daarvoor vereiste competenties had. 
 

32 Op 7 augustus 2014 is het arbeidsongeschiktheidspercentage van 
Blankman vastgesteld op 70,19 % (zie productie 1). Bij beschikking van 11 
augustus 2014 is aan Blankman een WIA-uitkering toegekend. Het 
toekenningsbesluit wordt als productie 22 overgelegd.  
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33 Op 1 oktober 2014 werd bij het UWV de door Connexxion ingediende  
ontslagaanvraag ontvangen.  
 

34 Bij beschikking van 29 oktober 2014 is aan Connexxion een 
ontslagvergunning verleend. Een kopie daarvan wordt als productie 23 
overgelegd. Eerst bij brief van 4 december 2014 (productie 24) heeft 
Connexxion de arbeidsovereenkomst van Blankman opgezegd, waardoor 
de arbeidsovereenkomst van Blankman per 31 maart 2015 is beëindigd.  

 
35 Kort en goed geldt dat Blankman te kampen heeft met een diverse 

gezondheidsklachten die grotendeels hadden kunnen worden voorkomen 
indien Connexxion zich had gehouden aan de op haar rustende 
verplichtingen uit hoofde van het Arbeidsomstandighedenbesluit. 
Bovendien meent Blankman dat Connexxion zich niet ten volle heeft 
ingespannen om een passende functie voor hem te zoeken. Gelet op de 
gezondheidssituatie, de leeftijd van Blankman en zijn zeer eenzijdige 
arbeidsverleden had dit wel op de weg van Connexxion gelegen. Blankman 
meent dat nu een en ander niet is geschied er sprake is van een kennelijk 
onredelijk ontslag.  

 
36 Blankman heeft Connexxion bij brief van 27 juli 2015 bericht dat hij meent 

dat sprake is van een kennelijk onredelijk ontslag (productie 25: brief 27 
juli 2015). Hierop werd geen reactie ontvangen. Door de gemachtigde van 
Blankman is bij brief van 14 september 2015 (productie 26) aan 
Connexxion nader geconcretiseerd waarom er sprake is van een kennelijk 
onredelijk ontslag en is aan Connexxion verzocht de door Blankman 
geleden en nog te lijden schade te vergoeden. Bij e-mailbericht van 24 
september 2015 (productie 27) is hierop door Connexxion afwijzend 
gereageerd. Reden waarom Blankman zich thans genoodzaakt ziet om 
Connexxion in rechte te betrekken.  

 
Juridisch kader 
 

37 In dezen is sprake van een ontslag dat is verleend voordat de Wet Werk en 
Zekerheid ten volle in werking is getreden. Op basis van het 
overgangsrecht dient een ontslag dat voor 1 juli 2015 is gegeven dan ook te 
worden beoordeeld naar het “oude” recht.  
 

38 Op basis van 7:681 BW (oud) geldt dat een opzegging van de 
arbeidsovereenkomst door de werkgever kennelijk onredelijk kan worden 
geacht wanneer, mede in aanmerking genomen dat voor de werknemer 
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getroffen voorzieningen en de voor hem bestaande mogelijkheden om 
ander passend werk te vinden, de gevolgen van de opzegging voor hem te 
ernstig zijn in vergelijk met het belang  van de werkgever bij de opzegging. 
Dit meest gebruikte voorbeeld van kennelijke onredelijkheid staat ook wel 
bekend als “het gevolgencriterium”. 

 
39 Hoewel na twee jaar arbeidsongeschiktheid het opzegverbod ex art. 7:670 

lid 1 sub a (oud) BW niet meer van toepassing is, kan het ontslag toch 
kennelijk onredelijk zijn.  

 
40 Bij de toetsing van de redelijkheid van het ontslag dient de kantonrechter 

namelijk rekening te houden met de algemene omstandigheden, zoals de 
duur van het dienstverband, de leeftijd van de werknemer en de 
arbeidsmarktperspectieven. Ook meer bijzondere omstandigheden kunnen 
worden meegewogen. Bij arbeidsongeschiktheid dienen bijvoorbeeld ook 
de relatie tussen de arbeidsongeschiktheid en het werk, de mate waarin 
werkgever een verwijt kan worden gemaakt en de re-integratie 
inspanningen van zowel de werkgever als de werknemer worden 
meegewogen.   

 
41 In dit kader is het van belang dat in het spraakmakende Boulidamarrest 

door de Hoge Raad werd geoordeeld dat de werknemer niet de exacte 
samenhang tussen de arbeidsongeschiktheid en de werkomstandigheden 
behoeft aan te tonen, maar dat het voldoende is dat hij voor het werk 
ongeschikt is geworden nadat deze werkzaamheden gedurende 25 jaren 
had verricht.1 

 
42 In het Chromalloy-arrest heeft de Hoge Raad een nadere invulling  

gegeven van deze leer.2In geval de werknemer zich beroept op het 
gevolgencriterium, geldt op basis van het Chromalloy-arrest dat de rechter 
dient dan alle omstandigheden van het geval ten tijde van het ontslag in 
onderlinge samenhang in aanmerking te nemen.3Het hof te Amsterdam 
heeft in een arrest van 7 juli 2009 aangegeven dat de volgende 
omstandigheden in ieder geval een rol kunnen spelen bij de beoordeling 
van de vraag of de gevolgen van de opzegging voor de werknemer te 

                                                
1 HR 25 juni 1999, NJ 1999,601; JAR 1999,149 
2HR 15 februari 2008, NJ 2008, 111; JAR 2008,76 
3HR 15 februari 2008, NJ 2008, 111;JAR 2008,76 
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ernstig zijn in vergelijking met het belang van de werkgever bij de 
opzegging:4 

 
1. Algemeen: dienstverband en opzegging  
- opzeggingsgrond: risicosfeer werkgever/werknemer  
- de noodzaak voor de werkgever het dienstverband te beëindigen  
- de duur van het dienstverband  
- de leeftijd van de werknemer bij einde dienstverband  
- de wijze van functioneren van de werknemer  
- de door de werkgever bij de werknemer gewekte verwachtingen  
- de financiële positie van de werkgever  
- ingeval van een arbeidsconflict: pogingen van partijen om een oplossing te bereiken ter 
vermijding van een ontslag  
- bij arbeidsongeschiktheid zijn specifieke omstandigheden:  
o de relatie tussen de arbeidsongeschiktheid en het werk  
o de verwijtbaarheid van de werkgever ten aanzien van de arbeidsongeschiktheid  
o de aard, de duur en de mate van de arbeidsongeschiktheid (kansen op (volledig) herstel)  
o de opstelling van de werkgever ten aanzien van de arbeidsongeschiktheid, met name voor 
wat betreft de reïntegratie  
o de inspanningen van de werknemer ten behoeve van zijn reïntegratie  
o de geboden financiële compensatie tijdens de arbeidsongeschiktheid (bijvoorbeeld aanvulling 
loon, lengte van het dienstverband na intreden arbeidsongeschiktheid)  
 
2. Ander (passend) werk  
- de inspanningen van de werkgever en de werknemer om binnen de onderneming van de 
werkgever ander (passend) werk te vinden (bijvoorbeeld door om- of bijscholing)  
- flexibiliteit van de werkgever/werknemer  
- de kansen van de werknemer op het vinden van ander (passend) werk (waarbij opleiding, 
arbeidsverleden, leeftijd, arbeidsongeschiktheid en medische beperkingen een rol kunnen 
spelen)  
- de inspanningen van de werknemer om elders (passend) werk te vinden (bijvoorbeeld 
outplacement)  
- vrijstelling van werkzaamheden gedurende de (opzeg)termijn  
 
3. Financiële gevolgen van een opzegging  
- de financiële positie waarin de werknemer is komen te verkeren, waarbij van belang 
kunnen zijn eventuele inkomsten op grond van sociale wetgeving en eventuele pensioenschade  
 
4. Getroffen voorzieningen en financiële compensatie  
- reeds aangeboden/betaalde vergoeding  

                                                
4Hof Amsterdam 7 juli 2009, LJN BJ1644 
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- vooraf individueel overeengekomen afvloeiingsregeling  
-sociaal plan (eenzijdig opgesteld of overeengekomen met vakorganisaties of 
ondernemingsraad). 
 

43 Indien na afweging van voornoemde factoren, de eerste vraag bevestigend 
wordt beantwoord en er dus moet worden geoordeeld dat het ontslag op 
grond van het gevolgencriterium in dit geval kennelijk onredelijk is, komt 
de vraag naar schadevergoeding aan de orde. Indien de rechter op grond 
van de afweging van alle omstandigheden van het geval tot het oordeel 
komt dat het ontslag kennelijk onredelijk is, dan dient de rechter volgens 
de Hoge Raad in dit geval een vergoeding toe te kennen. 

 
44 Zo oordeelde de Hoge Raad in het arrest Dahri/Vianen Beton dat een 

kennelijke onredelijke opzegging ex art. 7:681 BW een in de wet geregelde 
bijzondere vorm van een tekortkoming van de werkgever of de werknemer 
is om zich als goed werkgever of werknemer te gedragen.5Volgens de 
Hoge Raad is de schadevergoeding ex art. 7:681 BW dan ook te 
beschouwen als een bijzondere vorm van schadevergoeding wegens 
wanprestatie en dient de schadevergoeding te worden berekend aan de 
hand van de algemene regels van Boek 6 BW. In de arresten Van der 
Grijp/Stam en Rutten/Breed wordt eveneens aansluiting gezocht bij Boek 
6 BW.6 

 
45 De schadevergoeding is verschuldigd vanaf het moment dat de 

arbeidsovereenkomst is geëindigd. Op hetzelfde moment is de wettelijke 
rente over de schadevergoeding verschuldigd. In het arrest Dahri/Vianen 
Beton heeft de Hoge Raad dit uitgangspunt bevestigd. De omstandigheden 
die tot het oordeel hebben geleid dat er sprake is van een kennelijk 
onredelijk ontslag, ook bij het vaststellen van de vergoeding van belang 
zijn. Bij deze beslissing zijn tevens de duur van het dienstverband, de 
leeftijd van de werknemer en diens kansen op het vinden van ander 
passend werk van belang. De Hoge Raad geeft tevens aan dat de mate 
waarin deze factoren een rol zullen spelen bij het vaststellen van de 
vergoeding, zal afhangen van de omstandigheden van het concrete geval 
die tot het oordeel hebben geleid dat het ontslag kennelijk onredelijk is. 
Dat de rechter daarbij in het algemeen meer gewicht aan deze factoren 
toekent naarmate het dienstverband langer heeft geduurd en de leeftijd van 

                                                
5HR 14 november 2008, NJ 2008, 589; JAR 2008, 318; JIN2009,66 m.nt Zondag 
6HR 27 november 2009, LJN BJ6596; JAR 2009, 305, HR 12 februari 2010, LJN BK4472 
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de betrokkene hoger is, is volgens de Hoge Raad in overeenstemming met 
de aard van de aansprakelijkheid en van de schade.7 
 

46 De algemene regels van Boek 6 BW voor de begroting van de 
schadevergoeding zijn voorts van belang bij het vaststellen van een 
vergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag. Richtgevend hierbij is art. 
6:97 BW. Uit art. 6:97 BW volgt dat de rechter de schade dient te begroten 
op de wijze die het meest in overeenstemming daarmee is. Ten aanzien van 
de kennelijkonredelijkontslagprocedure ligt bij het vaststellen van de 
vergoeding een concrete schadebegroting het meest voor de hand. Zo gaf 
de Hoge Raad in Van der Grijp/ Stam reeds aan dat de rechter middels 
een duidelijk gemotiveerde beslissing steeds nauwkeurig rekenschap dient 
te geven van de concrete omstandigheden en factoren die de hoogte van 
de vergoeding bepalen. In Rutten/Breed wordt dit bevestigd, met dien 
verstande dat de Hoge Raad expliciet aangeeft dat op grond van art. 6:97 
BW de schade ook abstract kan worden begroot indien een concrete 
begroting niet mogelijk blijkt, waardoor niet alleen de vergoeding van 
materiële schade maar ook die van immateriële schade mogelijk blijkt. 

 
47 In aanvulling op Van der Grijp/Stam geeft de Hoge Raad in Rutten/ 

Breed aan dat de vergoeding bij een kennelijk onredelijk ontslag ook thans 
nog dient als een pleister op de wond. Zo geeft de Hoge Raad aan dat de in 
art. 7:681 lid 1 BW bedoelde schadevergoeding een bijzonder karakter 
heeft, en dat deze vooral ertoe dient aan de benadeelde een zekere mate 
van genoegdoening te verschaffen die in overeenstemming is met de aard 
en de ernst van de tekortkoming van de wederpartij.8 

 
Toepassing Juridisch Kader 
 
Ad 1Algemeen: dienstverband en opzegging  
 

48 Blankman is reeds in 1978 in dienst getreden bij de rechtsvoorganger van 
Connexxion. De functie van Blankman is vanaf 1978 tot en met 2015 die 
van buschauffeur geweest. Er is derhalve niet alleen sprake van een zeer 
langdurig, maar bovendien van erg eenzijdig dienstverband. De leeftijd van 
Blankman is thans 59 jaar, waardoor - nog los van zijn medische 
gesteldheid - lastig zal zijn een nieuwe arbeidsplek te verwerven.  
 

                                                
7 HR 12 februari 2010, LJN BK4472, r.o. 3.9.2 
8 HR 12 februari 2010, LJN BK4472, r.o. 3.5.5 
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49 Blankman heeft ondanks zijn medische beperkingen steeds goed 
gefunctioneerd. Gelet op de gunstige financiële positie van Connexxion 
was de noodzaak voor Connexxion om het dienstverband met Blankman 
te beëindigen gering. 

 
50 Hoewel de opzeggingsgrond “langdurige arbeidsongeschiktheid” veelal in 

de risicosfeer van de werknemer zal liggen, meent Blankman dat de 
opzeggingsgrond in dezen in de risicosfeer van de werkgever behoort te 
liggen.  
 

51 Gedurende het dienstverband van Blankman is zijn medische gesteldheid 
zienderogen achteruitgegaan. Blankman heeft vanwege zijn steeds slechter 
wordende medische gesteldheid zijn arbeidsomvang in 2006 met 20% 
moeten beperken. Uiteindelijk hebben dezelfde klachten zelfs geleid tot de 
arbeidsongeschiktheid van Blankman en daarmee geleid tot het ontslag van 
Blankman. De klachten waarmee Blankman kampt, zijn klachten die veel 
voorkomen bij buschauffeurs. Deze klachten bestaan uit lage rugklachten, 
nek en schouder klachten, klachten aan de maag en hart en vaatklachten.  

 
52 Vanaf het moment dat Blankman werd geconfronteerd met 

werkgerelateerde klachten, heeft hij aan de bel getrokken. Zulks blijkt ook 
uit de brieven die Blankman in dit kader naar Connexxion en haar 
rechtsvoorgangers verstuurde. Helaas hebben de vele noodkreten van 
Blankman niet geleid tot ingrijpen van Connexxion. Sterker nog, 
Connexxion heeft verzuimd om de regels uit de 
Arbeidsomstandighedenbesluit na te leven. Door Connexxion is verzuimd 
om te voldoen aan de Arbeidsomstandighedenwet en aan het 
Arbeidsomstandighedenbesluit. Er is geen risico inventarisatie en evaluatie, 
noch een daarbij behorend plan van aanpak opgesteld ten aanzien van de 
functie van buschauffeur terwijl daartoe gelet op de overschrijding van de 
actiewaarden wel een noodzaak bestond. 

 
53 Zulks werd ook door de inspectie van Sociale Zekerheid en 

Werkgelegenheid vastgesteld. Zij oordeelde immers dat de 
Arbeidsomstandighedenwet werd overtreden. Blankman meent dat 
wanneer door Connexxion de Arbeidsomstandighedenbesluit wel strikt en 
tijdig zou zijn nageleefd, hij volledig werkzaam zou kunnen zijn gebleven. 
Blankman is dan ook van mening dat de opzeggingsgrond in de risicosfeer 
van de werkgever ligt.  
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54 Dit geldt te meer nu er sprake is van een relatie tussen de 
arbeidsongeschiktheid en het werk. De medische klachten van Blankman 
zijn immers klachten die in de diverse door Blankman overgelegde 
rapporten van de Arbo Unie B.V. en TNO als typische aan de functie van 
buschauffeur gerelateerde klachten omschreven.  

 
55 Het ontstaan, althans het verergeren, van de klachten van Blankman kan 

aan Connexxion worden verweten. Connexxion is er door de Arbo Unie 
B.V. eropgewezen dat actiewaarden werden overschreven. De 
aanbevelingen die door de Arbo Unie B.V. aan Connexxion zijn gedaan, 
zijn door Connexxion niet opgevolgd. Sterker nog, Connexxion heeft zich 
niet eens aan de Arbeidsomstandighedenwet en het 
Arbeidsomstandighedenbesluit gehouden. Dit terwijl daartoe, ook gelet op 
de bekende risico’s en gevaren (de actiewaarden werden al jaren 
overschreven), een noodzaak bestond.   

 
56 Daarbij komt dat het gros van de klachten van Blankman chronisch van 

aard zijn geworden. Uit het medisch dossier van Blankman volgt dat veel 
van de klachten steeds terugkeren (lage rugklachten, schouderklachten, 
maag klachten, en de hart en vaatklachten).  

 
57   Aan Blankman is - ondanks zijn verzoek daartoe- geen enkele financieel 

compensatie geboden. Weliswaar is aan Blankman een 
vaststellingsovereenkomst voorgelegd, echter daarin werd met geen woord 
gerept over enige vergoeding, zodat Blankman daarbij terecht niet heeft 
ingestemd.  

 
Ad 2 Andere (passend) werk 

58 Juist gelet op het feit dat het voor Connexxion kenbaar was dat Blankman 
haar een verwijt maakte ten aanzien van het ontstaan en de ontwikkeling 
van zijn arbeidsongeschiktheid, had het op de weg van Connexxion 
gelegen om zich ter zake de re-integratieverplichtingen ten volle in te 
zetten. Dat is helaas niet gebeurd. Doordat door Connexxion verkeerde 
gegevens werden ingevuld (een lager denkniveau) zijn er zeer waarschijnlijk 
passende functies aan de neus van Blankman voorbij gegaan. Er was 
immers een passende functie van administratief medewerker. Hoewel deze 
functie volgens Blankman passend was, is deze functie nimmer aan 
Blankman aangeboden.  

 
59 In tegenstelling tot de inspanningen van Connexxion heeft Blankman zich 

wel ten volle ingezet tijdens de re-integratie. Hij heeft actief functies 
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gezocht en deze aangedragen. Helaas volgende daarop niet de Blankman 
gewenste actie zodat hij uiteindelijk niet is herplaatst.  

 
60 Gelet op de aanhoudende klachten van Blankman, een 

arbeidsongeschiktheidspercentage van maar liefst 70,19%, zijn leeftijd van 
thans 59 jaar, zijn zeer langdurige en eenzijdige arbeidsverleden, kan niet 
anders dan worden geconcludeerd dat de kans klein is dat Blankman ander 
werk zal vinden.  

 
Ad 3 Financiële gevolgen van een opzegging 

61 Eerst met ingang van 1 augustus 2023 zal Blankman aanspraak kunnen  
maken op pensioen. Ervan uitgaande dat Blankman tot de 
pensioengerechte leeftijd werkloos zal blijven, zal Blankman de navolgende 
inkomsten ontvangen.  

 
WGA-uitkering  

62 Blankman ontvangt per 11 augustus 2014 een WGA-uitkering(zie 
productie 22) op basis van de Wet WIA. De hoogte daarvan bedraagt 
gedurende de eerste twee maanden 75% en de navolgende 36 maanden 
70% van het laatst verdiende loon. Vanaf datum ontslag (31 maart 2015) 
tot en met 10 november 2017 bestaat het inkomen van Blankman enkel uit 
de WGA-uitkering (70%). Zoals uit de toekenningsbeslissing van het 
UWV blijkt, is de WGA-uitkering van Blankman vanaf 11 november 2014 
70% van zijn laatst verdiende loon, zijnde een bedrag van € 2.000,87 bruto 
inclusief 8 % vakantietoeslag per maand.  Tot 10 november 2017 zal 
Blankman derhalve ontvangen (€ 2.000,87 x 31,33 maanden =) € 62.687,26 
bruto inclusief vakantietoeslag. 

 
Vervolguitkering 

63 In navolging op de WGA-uitkering zal Blankman aanspraak maken op een 
vervolguitkering, welke 70% van het alsdan geldende minimumloon zal 
bedragen. Het minimumloon van een buschauffeur bedroeg in 2013  
€ 1.477,80 bruto te vermeerderen met 8 % vakantietoeslag. Uit hoofde van 
de cao zijn nadien verhogingen doorgevoerd van € 35,- per 1 januari 2014, 
1% per 1 juli 2014 en 1 % per 1 januari 2015, hetgeen leidt tot een 
minimumsalaris van € 1.543,20 bruto te vermeerderen met 8 % 
vakantietoeslag. Indien Blankman terugvalt op de vervolguitkering zal hij 
70% hiervan ontvangen, zijnde € 1.080,24 bruto te vermeerderen met 8 % 
vakantietoeslag. Vanaf 11 november 2017 tot en met het moment van het 
bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd (1 augustus 2023) zal het 
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inkomen van Blankman aldus (€ 1.080,24 x 1,08 x 68,67 maanden =)  
€ 80.114,49 bruto inclusief vakantietoeslag bedragen. 
 

64 Door het ontslag ontvangt Blankman derhalve aan inkomen tot zijn 
pensioengerechtigde leeftijd (€ 62.687,26+ € 80.114,49 =) € 142.801,75 
bruto inclusief vakantietoeslag.  
 
Inkomen zonder ontslag 

65 Indien het dienstverband van Blankman niet zou zijn beëindigd, zou hij (al 
dan niet in aanvulling op zijn WIA-uitkering) tot zijn pensioengerechtigde 
leeftijd ten minste (inkomen via werkgever € 30.288 bruto + inkomen WIA 
€ 6.992,- bruto =) € 37.280,- bruto per jaar aan salaris hebben ontvangen, 
zijnde € 3.106,67 bruto per maand. Vanaf 1 april 2015 tot zijn 
pensioengerechtigde leeftijd zal Blankman aldus ten minste aan salaris 
hebben ontvangen (€ 3.106,67 x 100 maanden =) € 310.667,- bruto inclusief 
8% vakantietoeslag.  
 

66 Vanwege het ontslag lijdt Blankman voor een bedrag van (€ 310.667,- minus 
€ 142.801,75=) € 167.865,25 bruto schade wegens verlies aan 
inkomensderving.   
 
Minder pensioenopbouw 

67 Indien het dienstverband van Blankman zou zijn voortgezet, zou Blankman 
alsdan iedere maand tevens pensioen hebben opgebouwd. Zoals uit het 
pensioenoverzicht van Blankman (productie 28: pensioenoverzicht) blijkt, 
bedroeg het opgebouwde pensioen van Blankman per 1 januari 2015 € 
12.813,- bruto per jaar. Uit het pensioenoverzicht volgt voorts dat als 
Blankman zijn huidige dienstverband voort zou zetten tot 67-jarige leeftijd, 
hij vanaf 67 jaar tot het moment van overlijden € 17.367,- bruto per jaar zou 
ontvangen. Blankman bouwt derhalve door zijn ontslag jaarlijks € 4.554,- 
bruto per jaar minder pensioen op. Uitgaande van een gemiddelde 
levensverwachting van 82 jaar (productie 29:berekening 
levensverwachting CBS) zal Blankman vanaf zijn 67ste  levensjaar tot zijn 
82ste levensjaar, 15 jaren € 4.554,- minder pensioen ontvangen, zijnde  
€ 68.310,- bruto. 
 
Immateriële schade 

68 Gedurende het dienstverband van Blankman is zijn medische gesteldheid 
zienderogen achteruitgegaan. Blankman heeft vanwege zijn steeds slechter 
wordende medische gesteldheid zijn arbeidsomvang in 1997 met 20% 
moeten beperken. Uiteindelijk hebben dezelfde klachten zelfs geleid tot de 
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arbeidsongeschiktheid van Blankman en daarmee tot het ontslag van 
Blankman. De verwachting is dat Blankman deze klachten niet meer te 
boven zal komen.  
 

69 Naar zeggen van Blankman hadden deze klachten voorkomen kunnen 
worden indien door Connexxion de Arbowet strikt zou zijn gehandhaafd. 
Helaas is dit niet het geval geweest. Zulks werd ook door de inspectie van 
Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid vastgesteld. Blankman meent dat 
wanneer door Connexxion de Arbowet wel strikt en tijdig zou zijn 
nageleefd, hij volledig werkzaam zou kunnen zijn gebleven. Blankman is dan 
ook van mening dat de schade die hij heeft geleden door het niet nakomen 
van de verplichtingen uit hoofde van de Arbowet op Connexxion dient te 
worden verhaald. Blankman begroot de door hem geleden en nog te lijden 
immateriële schadevergoeding op € 150.000,- bruto.  
 

70 Gelet op het vorenstaande lijdt Blankman tot zijn pensioengerechtigde 
leeftijd de navolgende schade: 
 
€ 167.865,25 bruto schade wegens verlies aan inkomensderving; 
€   68.310,00 bruto pensioenschade; 
€ 150.000,00 bruto aan immateriële schade.  
---------------------------------------------------------+ 
€ 386.175,25 bruto  

 
Ad 4 Getroffen voorzieningen en financiële compensatie 

71 Er is door Connexxion geen voorziening of financiële compensatie 
geboden voor het ontslag en de gevolgen daarvan.  

 
Conclusie 

72 Na een afweging van voornoemde factoren, kan niet anders dan 
geconcludeerd worden dat het ontslag op grond van het gevolgencriterium 
in dit geval kennelijk onredelijk is.  
 

73 Nu vastgesteld is dat het ontslag kennelijk onredelijk is, komt de tweede 
vraag naar schadevergoeding aan de orde.  
 

74 De door Blankman geleden en nog te lijden schade is in de punten 61 tot en 
met 70 zo concreet mogelijk begroot en vastgesteld op een bedrag van € 
386.175,25 Aangezien de opzegging aan Connexxion kan worden verweten, 
meent Blankman dat Connexxion de volledige schade ad € 386.175,25  
bruto aan hem dient te vergoeden. Blankman verzoekt U Edelachtbare 
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Kantonrechter dan ook om gedaagde te veroordelen om tot betaling van 
voornoemd bedrag over te gaan.  
 

75 Voor zover U Edelachtbare Kantonrechter zou menen dat de schade die 
Blankman door de kennelijk onredelijke opzegging heeft geleden of nog 
zal lijden, op basis van bovenstaande berekening niet nauwkeurig kan 
worden vastgesteld, geldt dat de schade op de voet van artikel 6:97 BW zal 
moeten worden geschat. Eiser verzoekt U Edelachtbare Kantonrechter 
alsdan om de schade, gelet op alle feiten en omstandigheden, vast te stellen 
op een bedrag van € 386.175,25 bruto. 
 
Buitengerechtelijke incassokosten 

76 Blankman heeft kosten gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten 
rechte, welke kosten niet worden gezien als voorbereiding van 
gedingstukken en ter instructie van de zaak. Op grond van artikel 2 van 
het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van  
27 maart 2012 is Connexxion over de eerste € 2.500,- van de vordering 
van eiser een bedrag verschuldigd van 15%, derhalve een bedrag van  
€ 375,-. Over de volgende € 2.500,- is Connexxion een bedrag 
verschuldigd van 10%, derhalve € 250,-. Over de vordering van eiser die 
hoger is dan € 5.000,-, maar minder dan € 10.000,- is Connexxion een 
percentage verschuldigd van 5%, derhalve een bedrag van € 250,-. Over de 
vordering van Blankman tussen € 10.000,00 en € 190.000,00, in casu  
€ 180.000,- is gedaagde 1% verschuldigd, derhalve € 1.800,-. Over het 
meerdere (€196.175,25) is Connexxion een percentage verschuldigd van 
0,05%, zijnde een bedrag van € 980,87. Connexxion is dus een 
totaalbedrag van € 3.655,87 verschuldigd aan buitengerechtelijke 
incassokosten.  
 
Proceskosten 

77 Connexxion dient als de in het ongelijk te stellen partij te worden 
veroordeeld in de kosten van dit geding. 
 
Verweer gedaagde 

78 Blankman heeft bij schrijven van zijn gemachtigde d.d. 14 september  
2015 aan Connexxion bericht dat er sprake is van een kennelijk onredelijk 
ontslag. Blankman heeft daarbij aan Connexxion verzocht om een 
financiële voorziening voor hem te treffen (zie productie 26).  
 

79 Van de zijde van Connexxion is daarop bij e-mailbericht van 24 september 
2015 echter afwijzend gereageerd. Naar zeggen van Connexxion maakt het 
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enkele feit dat de arbeidsovereenkomst van Blankman na 2 jaar 
arbeidsongeschiktheid wordt opgezegd niet dat er sprake is van een 
kennelijk onredelijk ontslag.  

 
Weerlegging verweer gedaagde 

80 Connexxion gaat er in haar zeer summiere verweer aan voorbij dat er in 
dezen sprake is van bijkomende omstandigheden die maken dat er sprake 
is van een kennelijk onredelijk ontslag én dat Connexxion gehouden is de 
door Blankman geleden en nog te lijden schade, die vastgesteld is op 
€386.175,25 bruto aan hem te vergoeden.   

 
Bewijs 

81 Blankman biedt, zonder onverplicht enige bewijslast op zich te nemen die 
niet rechtens op hem mocht rusten, aan al zijne posita door alle middelen 
rechtens te bewijzen, in het bijzonder door getuigen, waartoe eiser voor 
brengt: 
 --           De heer P.A. Blankman zelf.  

 
Relatieve bevoegdheid 

82 De kantonrechter van de rechtbank Midden-Nederland locatie Lelystad is 
bevoegd van de onderhavige vordering kennis te nemen omdat de 
werkzaamhedenlaatstelijk gewoonlijk werden verricht in Almere. 

 
MITSDIEN 
 
bij vonnis van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad, kamer van 
kantonzaken, uitvoerbaar bij voorraad voor zover de wet zulks toelaat,  
 
I wordt verklaard voor recht dat het door gedaagde aan eiser op 4 december 

2014  per 31 maart2015 verleende ontslag kennelijk onredelijk is; 
 
II gedaagde wordt veroordeeld aan eiseres te voldoen een bedrag van  

€ 386.175,25 bruto bij wege van schadevergoeding als bedoeld in artikel 
7:681, lid 1 BW (oud), te vermeerderen met de wettelijke rente daarover 
vanaf 31 maart 2015 tot de dag der algehele voldoening; 
 

III gedaagde wordt veroordeeld in de vergoeding van de buitengerechtelijke 
incasso kosten ad € 3.655,87; 

 
IV gedaagde wordt veroordeeld in de kosten van deze procedure, waaronder 

het salaris en de noodzakelijke verschotten van de gemachtigde van 
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eiser;met bepaling dat gedaagde de wettelijke rente over de proceskosten 
verschuldigd is vanaf 8 dagen na dagtekening van het in deze te wijzen 
vonnis tot aan de dag der algehele voldoening.  

 
 
De kosten dezes van mij, deurwaarder, zijn €    
 
        deurwaarder 
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