
Edelachtbare Heer,  

In reactie op het proces-verbaal, bericht ik u graag als volgt.  

Cliënt meent dat in het proces-verbaal op diverse punten onjuist of onvolledig is. Graag ziet hij dat de volgende 
punten worden aangepast/aangevuld.  
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Tweede alinea: Cliënt heeft geen specialist naar de chauffeursstoelen laten kijken, maar hij heeft een gecertificeerd 
trillingsrapport van de Arbo Unie overgelegd die zijn gezondheidsklachten verbinden aan de gemeten overschreden 
actiewaarden.  

Vierde alinea: de Arbo Unie heeft geconstateerd dat de trillingsbelasting op de Connexxion bussen te hoog was.  

Zesde alinea: De totstandkoming van het dossier van de Inspectie klopt wel, er is correct onderzocht en vastgesteld 
dat artikel 5 van de Arbo-wet door Connexxion is overtreden.  

Cliënt heeft verder verklaard dat de RI&E die Connexxion als productie heeft overgelegd, rammelt/ Ook heeft hij 
verklaard dat de gebruikte branche RI&E niet is gecertificeerd en dat de belangrijke wettelijke toezicht taak van 
de OR eraan onttrokken is. De totstandkoming van het document deugt dus niet.  
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Eerste alinea eerste regel: Er was wel een rapport uit 2010 van HERMES maar hier werd gekeken naar de 
waarde van een zwangere vrouw, waarbij is opgemerkt dat de Crest-waarde 14 is in plaats van 9, waardoor er dus 
sprake is van een onderwaardering van de kans op gezondheidsklachten. Er is getoetst op 1 bus met een optimaal 
onderhouden chauffeursstoel. Van belang is dat het onderzoek een onderzoek betreft dat is verricht in opdracht van 
een andere partij dan Connexxion, te weten HERMES. Evenmin is het onderzoek verricht op door Connexxion 
gebruikte materialen/geleverde diensten. Het rapport kan Connexxion dus niet baten. In het rapport van de Arbo 
Unie uit 2008 dat wel in opdracht van Connexxion is verricht, is als aanleiding van het onderzoek aangegeven 
dat er door verschillende medewerkers lichamelijke klachten, in het bijzonder lage rugklachten, waren gemeld. Op 
pagina 7 van dat onderzoek worden ook maag- en darmaandoeningen gemeld.  

Eerste alinea elfde regel: Het verband tussen de arbeidsongeschiktheid van Blankman en de overschrijding van de 
trillingsbelasting is aannemelijk. De trillingsbelasting is een groot probleem in deze branche. Juist daarom is er 
wettelijke vastgelegd dat er een RI&E moet worden verricht. Er is niet eens geprobeerd om de risico’s te beperken. 
Als Connexxion wel aan deze wettelijke verplichtingen had voldaan, dan zou Blankman niet arbeidsongeschikt 
zijn geraakt en zou hij werkzaam zijn gebleken. Blankman heeft zijn klachten al in 1997 kenbaar gemaakt. 
Zijn klachten waren bekend.  

Eerste alinea dertiende regel: Als dit zo was, dan hadden ze hem daar veel eerder op moeten aanspreken en zo 
nodig actie moeten ondernemen.  

Een afschrift dezes zond ik per telefax aan mr Van Moerkerk.  

Met vriendelijke groet,  

mr. E.H. Bruggink 

 


