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RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Civiel recht
kantonrechter

locatie Almere

zaaknummer :4493067 MC EXPL 15-10969
datum :23 februart2016

PROCES-VERBAAL van de te Atmere gehouden zitting van de kantonrechter
in de zaak van:

Peter André BLANKMAN,
wonende te Almere,
gemachtigde mr. E.H. Bruggink, advocaat,
eisende partlj,

tegen

de naamloze vennootschap
COI\NEXXION OPENBAAR VERVOER N.V.,
gevestigd te Hilversum,
gemachtigde mr. W.M. Hes, advocaat,
gedaagde partij,
verschenen in persoon.

Tegenwoordig:
mr. R.F. van Aalst, kantonrechter,
M. Jonkman, griffrer.

Na uitroeping van de zaak verschenen:
- de heer P.A. Blankman, bijgestaan door mr. E.H. Bruggink;
- de heer J. van der wal, jurist arbeidszaken, C. Bril, hr-manager, F. van der

Bergen, senior regiomanager, mevrouw P. Strave en een stagiaire, bijgestaan
door mr. D.M. van Moerkerk.

De kantonrechter gaat over tot de bij vonnis van 8 januari 2016 bevolen comparitie van
partijen.

De partijen verklaren zoals hiema zal worden aangegeven.
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De heer Blankman verklaart als volgt:
Ik heb 40 uur gerverkt tot 2006. Wat ik venvacht van deze procedure is dat ik mijn
schadevergoeding krijg en dat ik mijn recht behaal. Mijn schadevergoeding is zo groot
omdat ik een grote periode te dekken heb.

Ik ben niet de eerste die door lichamelijke klachten moet stoppen met een rijdende functie. Ik
rveet rvel dat ik de eerste ben die is gaan zoeken naar waar dit vandaan kan komen. Ik heb
een specíalist de chauffeursstoelen van Connexxion laten nakijken. De inspectie is gedaan

door een rij-instructeur.

Wanneer iemand ongeschikt rvordt voor het rijden van een bus rvordt er een test gedaan. Het
maken van die test ging al vervelend. In het rapport van die test bleek een 'taalfout' te zitten.
Naar mijn rveten is een taalfout geen fout van een hele zin. De meeste collega's die deze test
doen halen onder het gemiddelde. Ik had MBO niveau 3 of 4. Dit rvas boven het gemiddelde.

Ook voldoet de opleiding die Connexxion aanbiedt niet aan de eisen van de minister van
onderrvijs. Als iemand ongeschikt rvordt gesteld als rijder zijn er bij mijn rveten niet veel
functies die er over blijven. Er rvas een functie voor administratief medewerker. Deze rvas al
gaurv uit handen gpge'* Ik denk dat ze dit expres hebben gedaan. Degene die de functie
kreeg heette A Op een gegeven moment keeg ik een papier onder mijn neus
gedrukt met eerr aantal vacatures. Dit ri'aren allemaal rijdende functies, iets rvaarvoor ik niet
meer geschikt rvas. Verder is er niet meer gesproken over andere functies. Ik had echt rvel op
een andere locatie rvillen rverken, maar volgens mij is hier helemaal niet over gesproken.

Toen ik ongeschikt rverd beoordeeld, moest ik aan het begin voor l6 uur in de rveek
telbriefes invoeren. Dit rvas echter op een rofte stoel.

In 2010 heb ik een brief gestuurd naar de ondernemingsraad met de vraag hoe het zit met de
trillingen op de chauffeursstoel. Zij zeiden dat alles APK gekeurd was en dat alles aan de

eisen van een chauffeur zou voldoen. De ARBO heeft geconcludeerd dat de stoelen niet goed

zijn.

Aan het eind van mijn tijd bij Connexxion is een vaststellingsovereenkomst aangeboden. Dit
rvas misschien geen vergoeding, ik denk meer aan een oprotpremie, Dit bedroeg €10.000,00
en de helft van mijn vakantiedagen. Uiteindelijk heb ik €3.200,00 ontvangen dit rvas rvat ik
nog over had van mijn wije dagen. De Nederlandse rvet is zo dat je nooit meer kan krijgen
dat rvat je aan schade heb geleden. Ik heb mijn advocaat de berekening laten maken voor
mijn vordering. De WGA is veel lager dan wat ik hoorde te krijgen als loon.

In het dossier zit een brief van de arbeidsinspectie. De Arbodienst heeft herleid dat de rug-
en nekklachten komen van het rijden in de bus. Mijn overgewicht heeft hier dus niets mee te
maken. Van overgewicht krijg je last van je knieën.
Het totstandkoming van het dossier van de inspectie klopt niet. In 2010 heb ik mijn eerste

vraag gesteld aan de ondernemingsraad. Uiteindelijk kreeg ik een brief van de directeur terug
dat hij van het onderzoek wat er was gerveest, niets af rvist.
Als ik ooit had geweten dat deze klachten ontstonden van een baan als buschauffeur, dan
rvas ik koekenbakker gervorden.

Mr. Bruggink verklaart als volgt:
Volgens mij heeft Connexxion er niet alles aan gedaan om haar verplichtingen na te komen-
Er wordt aangegeven dat in 2008 een onderzoek was, dit onderzoek is echter niet afgemaakÍ.
De trillingbelasting is nogal een belasting; het lijkt mij logischer dat de klachten van meneer
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door het rijden op de bus komen. De klachten zijn vanaf de jaren '90. Er rvas rvel een rapport
uit 2010 van HERMES maar hier werd gekeken naar de rvaarde van een zr$/angere vrouw.
Wat volgens mij van belang is, is dat er wordt gekeken naar een goede verzorging van de
stoel en dat deze op de juiste rvijze wordt bijgehouden. Als er wordt gekeken naar productie
9 blijkt dat de legenda mist rvaardoorje niet veel van het rapport snapt.
In artikel 4.9 rvordt ook erkend dat het onderzoek is gedaan, maar niet is aflerond.
Er is een fi.rnctioneringsverslag overgelegd van het functioneringsgesprek in 2006. Tot de
datum dat hij uit dienst ging, ging alles goed. Ook de re-integratie ging goed. Ze zijn goed op
zoek gerveest naar nieuwe functies, maar ze konden geen passende functies vinden. Volgens
Blanknan lvaren er rvel passende functies, alleen rverden die hem niet aangeboden.
Als Connexxion gervoon had gedaan rvat zij moest doen en meneer een passende firnctie
hadden gegeven, was er niets aan de hand geweest en was alles nog goed. Ik hoor de

tegenpartij zeggen dat er een probleem in zijn functioneren zat en bij zijn gedrag. Als dit zo
rvas, hadden ze hem al veel eerder kunnen ontslaan en hadden zij hem niet zo lang daar
moeten laten rverken. Connexxion had tijdig iets moeten doen aan de klachten en niet
moeten afrvachten. lk hoor de tegenpartij zeggen dat ze altijd een goede vervangende fllnctie
vinden. Dit hebben ze in dit geval niet gedaan. Ik hoor nu Blankman zeggen dat hij
telbriefies heeft ingeboekt, maar dan voor l6 uur op een rotte stoel. Dit terrvijl meneer een

baan lrad van32 uur per rveek en dan krijgt hij een vervangende ftrnctie voor l6 uur.

Ik hoor de tegenpartij zeggen dat de chauffeursstoelen goed zijn en altijd in orde zijn. $/aar
blijkt dit uit? Ik zie het nergens. Ook hoor ik de tegenpartij ze,sgen dat het aan de rijstijl van
de chauffeur kan liggen. Dit klopt niet.

De heer Van der \Yal verklaart als volgt:
Porver For People is ingeschakeld voor het 2e spoortraject. Er krvam al gaurv van meneer
Blankman een brief waarin stond dat hij bijna2 ton eiste. Voor ons houdt het onderhandelen
dan ook op. Wij kunnen dat toch niet serieus nemen?
Alle bussen voldoen aan de NEN-normen. Op de plek rvaar de bussen rvorden geproduceerd,
rvordt gecontroleerd ofhet maken van de stoel gaat zoals het hoort.

Meneer Blankman heeft zich tegenover Connexxion niet gedragen zoals het hoort. Wij
hebben hem hierover aangesproken en hem hiervoor een briefgestuurd. Hij heeft uitingen
gedaan die niet horen.

iVIr. Moerkerk verklaart als volgt:
De hobbel tussen partijen is erg groot. Het is zo dat de eisende partij een stelplicht en een
bervijslast heeft. Ik heb nog geen bervijs gezien dat de klachten die Blankrnan heeft echt
liggen aan de stoel. Blankman kan geen specifieke omstandigheden noemen rvaardoor het
zou komen.
Meneer is 104 weken ziek gerveest. Dit is een langdurige arbeidsongeschiktheid. Meneer
heeft in die tijd 100% doorbetaald gekregen en het is dan nu ook geen bedrijfseconomisch
ontslag. Connexxion heeft zo goed mogelijk haar best gedaan om Blankman een
vervangende functie te geven en te helpen met de re-integratie.
Blankman verklaart ook dat hij een rapport heeft over mensen met dezelfde klachten.
De trilbelasting is bovendien een erkend probleem. Een werkgever heeft inderdaad de plicht
om de trilling zo min mogelijk te maken en ervoor te zorgen dat er geen klachten door
komen. Het kan nou eenmaal niet altijd opgelost worden. Je bent aftrankelijk van de stoel,
het wegdek en het rijgedrag van de chauffeur. Door specialisten die de bus hebben
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gecontroleerd, is gezegd dat de bus aan de eisen voldoet. Wat betreft de oorzaak van de

klachten van Blankman stel ik niet vast dat dit komt door de chauffeursstoel.
Vanaf het begin dat Blankman in dienst rvas, was hij al aan het klagen over bepaalde dingen
van Connexxion. Toch blijft meneer bij Connexxion 38 jaar rijden. Als Connexxion niet op
de hoogte is van alle klachten, kan zij er ook niets aan doen.

Toen vast stond dat Blankman niet meer als chauffeur kon rijden, is er meteen gezocht naar
een passende functie. Connexxion heeft ook gezocht naar flincties op andere locaties. Hier
rvas niets beschikbaar. Administratieve functieq rvorden gedaan door mederverkers die
voorlopig of niet meer een rijende ftinctie kunnen doen.

Het is niet zo zeeÍ dat Blankman een slechte chauffeur zau zijn, maar zijn gedrag rvas niet
goed. Hij had het al snel niet meer naar zijn zin. Hij heeft gezegd dat Connexxion een

economisch delict zou hebben gepleegd en zou hebben gedaan aan mishandeling.

De schadevergoeding vinden rvij niet redelijk. De heer Blankman rvas 104 weken ziek en
heeft uitbetaald gekregen. Hij heeft hier geen schade door geleden omdat hij gervoon
doorbetaald kreeg.

Ik vraag mij af rvat Blankman zijn belang is bij deze procedure. Connexxion had er geen

belang bij een rverknemer arbeidsongeschikt te maken. Wanneer dit niet was gebeurd, had
dit Connexxion veel geld gescheeldd. Ook is er een 2 trajectgerveest. Dit ziet u in productie
4.

In de Facebook-uitdraai van Blankrnan laat hij weten dat hij op 4 april is benaderd door een

rverkgever. Hiema zien rve er niets meer over. Ik ben benieurvd of Blankman stil heeft
gezeten tijdens dit proces of dat hij bezig is geweest met het zoeken naar een nieurve baan.
Dit is ook van belang voor de schadevergoeding.

Er is niet gesproken over geld bij de uitdiensttreding. Dit omdat het een lange
arbeidsongeschiktheid rvas. Dit is het beleid van Corurexxion. Het loon is 2 jaar lang 100%
doorbetaald.

De heer Bril verklaart als volgt:
Wij rvillen graag duidelijkheid over hoe het verder gaat in de zaak. Connexxion heeft
ruimschoots aan al haar verplichtingen voldaan.

De heer Van der Bergen verklaart als volgt:
Ook ik ben gestart als buschauffeur. Connexxion is een bedrijf met bijna alleen maar
rijdende functies. lk weet nog goed dat meneer Blankman aan het begin van zijn
dienstperiode nog een tuiniersbedrijf had. Ook had hij een klein bedrijfie voor fotografie.

Mevrourv is geplaatst op het kantoor. Inmiddels is zij ook weer terug bij haar functie
als buschaurteur. De functie voor administratief mederverker is 0,2 fte. Deze functie is nu
weer vervuld door iemand die al heel lang rverkzaam is bij Connexxion.

Wanneer iemand niet of tijdelijk niet met de bus kan rijden, rvorden er andere dingen
werkzaamheden bedacht. Zoals telbriefes invoeren, dat geldt dan als vervangende arbeid.
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V/at mij frustreert is dat rvij van Connexxion nu de boosdoener lijken. Dit tenvijl Blankman
zijn gedrag niet goed rvas. Als ik zie wat Blankman op internet heeft, krijg ik pijn in mijn
hart.

Mevroury Strave verklaart als volgt:
Wij hebben goed gezocht naar andere rverkzaamheden. We hebben zelfs een 2" spoor
opgezet. Er waren geen functies buiten Connexxion. Daar hebben rvij geen invloed op.
Wanneer iemand solliciteert die arbeidsongeschikt is, is dat lastig. Je neemt het op tegen
mensen die net afgestudeerd zijn en mensen die gezond zijn.

Partijen bereiken geen schikking.

D ekantonrechter heeft verzuimd partijen te vragen eÍrnee in te stemmen dat dit proces-
verbaal buiten hun aanrvezigheid rvordt opgemaakt. In het geval partijen van mening zijn dat
dit proces-verbaal onjuistheden bevat, dan kunnen zij dit binnen één rveek na ontvangst van
dit proces-verbaal schriftelijk laten weten. Hun brieven zullen dan aan dit proces-r,erbaal
rvorden gehecht.

De kantonrechter verrvijst de zaak naar de rol van rvoensdag 23 maart 2016 om I l:00 uur
voor vonnis.

Waarvan proces verbaal.

De griffier,
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