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Gedaagde ("Connexxion") heeft kennis genomen van de inleidende dagvaarding d.d. zg september 2o1S en de daarin

veryatte vorderingen van eiser ("Blankman") en wenst zich te verweren in verband waarmee zij concludeefi voor

antwoord als volgt:

Inleiding

Kort gezegd gaat het in deze zaak om de waag of de opzegging van de arbeidsovereenkomst tussen

Connexxion en Blankmau tegen 31 maart 2015 kennelijk onredelijk zouzijn geweest als bedoeld in artikel

7:68r BW en of Connexxion in dat verband aan Biankman een schadevergoeding zou zijn verschuldigd.

Connexxion meent dat dit niet het geval is.

Connexxion betwist het gestelde in de dagvaarding van Blankman, voor zover zij dit hierna niet uitdrukkelijk

als juist erkent.

In het onderstaande zal eerst kort de achtergrond van de onderhavige kwestie worden weergegeven.

Vervolgens zal deze achtergrond worden geplaatst binnen het voor deze zaak relevante juridische kader,

waarna zal worden geconcludeerd dat de vorderingen van Blankman niet voor toewijzing in aanmerking

komen en derhalve dienen te worden afgewezen.

Achtergrond
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Connexxion is marktleider in het regionaal personenvervoer. Onder het motto 'alles voor de reiziger'brengt

Connexxion dagelijks meer dan een miljoen mensen op hun bestemming. Haar doelstelling is het verzorgen

van kwalitatief hoogwaardig, duurzaam en veilig vervoer. Connexxion voert haar diensten uit in opdracht

van zowel publieke als private opdrachtgevers. Binnen Connexxion heerst een voortdurende aandacht voor

innovatie, klantgerichtheid en kr.l.aliteit voor de clienstverlening.

Als productie r legt Connerc<ion een uittreksel over uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Connexxion is gebonden aan de cao voor het Openbaar Vervoer (hierna "CAO").

Blankman was sinds 4 september tgTB op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam bij Connexxion. Hij
vervulde daar laatstelijk de functie van buschauffeur. Tot r oktober zoo6 was Blankman werkzaam op basis

van een 4o-urige u'erkweek, daarna is zijn arbeidsomvang op verzoek van Blankman aangepast naar 32 uur
per week. Zijn laatstverdiende salaris bedroeg EUR 2.435,75 bruto per maand, exclusief emolumenten. Als

productie 2 legt Connexxion een kopie over van de voorheen tussen partijen gesloten

arbeidsovereenkomst. Als productie 3 legt Connexxion een afschrift over van de meest recente loonstrook

van Blankman.

Blankman heeft zich arbeidsongeschikt gemeld op 13 september zotz. Nadat Blankman eerst geen

benutbare mogelijkheden had, heeft hij op een gegeven moment - naast zijn behandeling bij Tigra
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(gezondheidsmanagenrent) - zijn werl<zaamheden als buschauffer-rr gecleeltelijk hervat. Al snel bleek echter

dat een volleclige temgkeer in zijn ftlnctie niet meer mogelijk was. Er is dan ook tevens gezocht naar re-

integratie in een passende functie binnen Connexxion. Om deze zoektocl.rt te bespoedigen heeft Blankmair

op 7 n.rei 2013 een conrpetentie onderzoek gedaan. Uit clit onderzoek is gebleken dat Blanhman over het

MBO niveau g/4 beschikte. Dit is een vereiste om voor andere (l<antoor-Xuncties binnen Connexxion in

aanmerking te komen. Parallel aan re-integratie in het eerste spoor is op 7 augustus zor3 ook re-integratie

in het tlveede spoor gestaÍt. Connexxion heeft hiertoe het re-integratiebureau Power4people ingeschakeld.

Blanknan is uiteindelijk gcstopt met het verrichten van (arbeid theraper-rtische) werkzaaml-reden binnen

Cor.rnexxion. Helaas is het zowel intern als extern niet gelukt om Blankman te herplaatsen. Connexxion is

weliswaar een groot bedrijf, maar verreweg het merencleel van de functies bestaat uit de functie van

buschaliffeul en hei aantal indirecte ondersteunende functies is zeer beperkt en daarntee ook het aantal

vacatures. Als productie 4 worclen ter illustratie enkele relevante stukken, waalonder de eir"rdevaluatie t'an

Tigra en Power4people, uit het verzuinrdossiervan Blankn.ran overgelegd.

Nadat is vastgesteld dat Connexxion voldoende aan haar re-integratie-inspanningen had gedaan, heeft het

II\{V op 11 augustus 2014 in het kacler van de WIA toets geoordeeld dat BlankmatT 7o,Lg96

arbeidsongeschikt is. Aan Blankman is derhalve vanaf rr september 2o't4 een loongerelateerde WGA-

uitkering toegeker.rd. Als productie 5 wordt de beschikking van het tI\fl/ d.d. 11 augustus zor4 overgelegd.

Confornr de CAO heeft Connexxion gedurende ro4 weken Loo9/o yan het bruto maandsalaris aan Blankman

do<lrbetaald. Aangezien Blankman op 11 september zo14 geen werkzaamheden verrichtte voor Connexxion

en de verplichte loondoorbetalingsperiode op dat moment ophieJd, heeft Connexxion met ingang van 11

septenrber zor4 de loonbetaling stopgezet. Nu Connexxion eigenrisico drager is voor de WGA uithering,

stopte haar betalingsverplichting echter niet.

Nu vaststond dat Blar.rl<mar.r binnen z6 weken niet arbeidsgeschikt zou worden en herplaatsing binnen z6

wel<en van Blankman in een aangepaste of andere passende ftrnctie binnen Connexxion niet mogelijk zou

zijn, heeft Connexxion aangegeven het dienstverband te willen beëindigen. Connexxion heeft Biankman

hiertoe een vaststellingsovereenkonst aangeboden. Aangezien Blankman niet u'ilde instemmen met de

vaststeilingsovereenkomst, heeft Connexxion op z9 september eor4 het IfWV om toestemming verzocht tot

opzegging van de arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 6 BBA (oud). Dit verzoek om toestemming,

alsmede de brief waarin Blankman geïnformeerd wordt over dit verzoek, r,vordt bijgevoegd als productie 6.

Hoewel Blankman zich tegen de verlening van toestemming door het tM heeft ver-weerd, heeft het IIWV

Connexxion middels de beschikl<ing van 29 oktober 2014 toestemming verleend tot opzegging van de

arbeidsovereenkonst. Veivolgens heeft Connexxion de arbeidsovereenkomst met Blankman op 4 december

2or4 opgezegd tegen r april zor5. Als productie 7 wordt het venveer van Blankman bijgevoegd. De

beschikking van het IIWV en de opzeggingsbrief aan Blankman is reeds overgelegd door Blankman bij de

dagvaarding (productie zg en z4).
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Bij e-rnail van z7 juli zor5 heeft Blankman gesteld dat de opzegging van zijn arbeidsovereenkomst kenneliik

onredelijk zo:u zijn en dat Connexxion aan hem een schadevergoeding verschuldigd zou zijn van C45o.ooo,-

(productie z5 dagvaarding). Als reden voor de kennelijke onredelijkheicl r'an het ontslag gaf Blankman kort

gezegd aan dat Connexxior.r be*ust slechte arbeidsomstancligheden iir stand zou houden en dat Blankman

door deze sleclrte arbeidsomstandigheden blijvend arbeidsongeschikt zou zijn geworden. In haar brief van

14 september 2o1S heeft cle advocaat r.au Blankman, nrr. Bruggink, dit standpunt herhaald en een

schacievergoeding gevordercl van C 986.175,29 bruto (productie z6 clagvaarding). Als reactie op deze brief

heeft Connexxion per e-nail van z4 september 2015 aangegeven clat el naar haar mening geer.r sprake is van

een kennelijk onreclelijk ontslag en dat zij dus ook niet beleid is on de schadevergoeding aan Blankman te

betalen (productie z7 dagvaarding).

Blankman heeft kennelijk toch voldoende aanleiding gezien om een schadevergoeding wegens kennelijk

onredelijk ontslag in rechte te vorderen. Zoals cloor Connexxion hiema zal worden toegelicht, bestaat voor

de toekenning van enige schadevergoeding echter geen grondslag. Connexxiorr stelt zich derhalve op het

standpunt dat al het door Blankman gevorderde dient te worden afgewezen.

Juridisch kader

Gezien de vaste rechtspraak van de Hoge Raad moet eerst aan de hand van alle omstancligheden van het

geval worden vastgesteld ofde opzegging van de arbeidsovereenkomst in krvestie kennelijk redelijk lvas. Pas

als die waag bevestigend is beantwoord kan worden toegekomen aan de vraag of - en zo ja, welke -
vergoeding aan cle werknenter moet worden toegekend (zie HR z7 november 2oo9, JAR zooglgo5 (Van de

Grijp/Stam) en HR rz februari zoro, JAR zorof 7z (Rutten/Breed)).

Indien, zoals in de onderhavige kwestie, een vordering wegens kennelijh onredelijke opzegging is gebaseerd

op het zogenoemde gevolgencriterium, dan dient de rechter zijn beoordeling uitsluitend te baseren op de

relevante omstandlgheden van het geval, zoals die zich voordeden ten tijde van het ontslag. Dit geldt zowel

bij vraag naar de kennelijke onredelijkheid van de opzegging als bij de \,Taag naar de omvang van eeil

eventueel toe te kennen schadevergoeding. Latere omstandigheden ktinnen uitsluitend een aanwijzing

vormen voor wat op het beoordelingsmoment kon worden verwachl (zie bijvoorbeeld HR ry oktober tg97,

JAP.t9g7lz45 (Schoonderwoerd/Schoonder-woerc{) en IIR zr mei zoro, ,IAR zoro/263).

De waag of een opzegging kennelijk onredelijk is (als bedoeld in arlikel 7:68r lid z sub b BW) hangt clus af

van alle omstandigheden van het geval en houdt in de kern de waag in ofde opzegging heeft plaatsgevonden

in strijd met algemeen aanvaarde normen l'an goed werkgeverschap (zie opnieuw HR z7 november zoo9,

JAR zoog/3o5 (Van de Grijp/Stam)). Het enkele feit dat geen afuloeiingsregeling is getroffen, maakt het

ontslag niet kennelijk onredelijk. Specifiek voor het ontslag na twee jaar ziekte is dit door de Hoge Raad

vastgesteld in HR 15 februari zoo8, JAR zoo8176 (Chromalloy) " Zie in dit kader ook de uitspraak van de

Rechtbank Zeeland-West-Brabant z9 januari 2o14, ECLI:NL:RBZWB:zot4:726.

o1
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Alvorens kan rvorden geoorcleeld dat een opzegging kennelijk onredelijk'was, moet volgens de Hoge Raad

sprake zijn van "biizondere omstandighe.den, die nrcebrengen dat de geuolgen uan de beëincligíng geheel of
ten dele uoor rekeníng uon de werkgeuet' dienen te konten" (zie opnieur'r'HR rz februari 2o1o, JAP'zotolTz
(Rutten/Breed)). Met betrekking tot het aannenen van een kennelijk onredelijke opzegging bij een

opzegging na twee jaar ziekte geldt hierbij dat er een verband moet zijn tussen het lverk en de

arbeidsongeschiktheid (zie opnieriw IIR 15 februari zoo8. JAF' zoo8176 (Chromalloy); Rechtbank Almelo

z3 februari 2o1o, IJN BNz9r9; Kautonrechter Harclenvijk 3o januari zoo8, JAR zoo9l69 en Rechtbank

Haarleni 4 juni zoo3, IJN AG6Z6I). De "Boulidam-lee/' (zie pagina 15 van de dagvaarding) is in deze

uitspraken genuanceerd. De stelpliclrt en eventuele bewijslast van de genoemde bijzondere omstandigheden,

r'r'aaronder het verband tussen werk eu arbeidsongeschiktheid, r'ustcn op de werknemer.

Pas als cle rechter heeft geoor:deelcl dat sprake is van een kenrielijk ouredeiijke opzegging, komt hij toe aan

de vraag of een schadevergoeding moet n'ordeu toegekend, en zo het antlvoord bevestigend luidt, hoe hoog

die schadevergoeding moet zijn. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de hoogte van een schadevergoeding

wegens kennelijk onredelijk ontslag moet worden vastgesteld aan de hand van de gewone legels omtrent de

begroting van schacle(vergoecling). Bij kennelijk onredelijk ontslag is de hoogte van de toe te kennen

vergoeding bovendien gerelateerd aau de aard en de ernst van het tekorlschieten van de werkgever in zijn

verplichting als goed werkgever te handeien, en aan cle daaruit voortvloeiende (nateriële en immateriële)

nadelen voor de werknemer (zie r'r,ederon.r HR z7 november zoo9, JAR zoog/3o5 (Van de Grijp/Stam)). De

schadevergoeding wegens kenneli-ik onredelijk ontslag heeft in zoverre een bijzonder karakter, dat die vooral

ertoe dient aan de benadeelde een zekere mate van genoegdoening (of in de woorden van de wetgever een

"pleister op cle wonde") te verschaffen, die in overeenstemming is met de aard en de ernst van de

tekortkoming van de werkgever (zie wederom HR rz februari zoto, JAF.zorolTz (Rutten/Breed)).

Op grond van deze rechtspraak moet er dus een (causaal) verband bestaan tussen het tekorlschieten van de

werkgever en de schade die de werknemer lijdt. De werknemer moet daarbij de beweerdelijk door hem

geleden of te lijden schade concreet inzichtelijk naken, waarbij de (financiële) situatie die zou bestaan

wanneer de arbeidsovereenkomst niet kennelijk onredelijl< zou zijn opgezegd, moet worden vergeleken met

de (financiëie) situatie zoals die (naar vetwachting) zal ontstaan omdat tle arbeidsovereenkomst wel

kennelijk onredelijh is opgezegd.

I{ierna zal in het licht van het bovenstaande juridisch kader u'orden toegelicht dat de arbeidsovereenkomst

met Blankman niet kennelijk onredelijk door Connexxion is opgezegd. Voorts zal rvorden toegelicht dat, al

zou de arbeidsovereenkomst rvel kennelijk onredelijk zijn opgezegd, Blankman met betrekking tot cle

omvang t'an de door hem gevorderde schadevergoeding onvoldoende heeft gesteld en dat de door hem

gevorderde vergoeding om die reden niet kan worden toegewezen.

J.+
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Opzegging niet kennelijk onredelijk

Blankman doet een beroep op het gevolgencriterium. Hij stelt kort gezegd dat de gevolgen van de opzegging

voor hem te ernstig zijn in verhonding tot het belang van Connexxion bij de opzegging. In de dagvaarding

worden enl<ele omstandiglieden genoernd die volgens Blankman van belang zouden zijn.

G een spr ake u aruu e erle g g iw ri sico en onu oldo end e r e -i.f. e g r atie -insp a@

Blankman noemt oncler andere dat de opzeggingsgroncl "langdurige arbeidsongeschiktheid" - die

normaliter in de risicosfeer van de 'n'erknemer ligt - in onderhar-ige casus in de risicosfeer van Connexxion

behoort te liggen. Dit zou l<omen omdat de mediscl.re gesteldheicl van Blankman gedurende het

dienstverband bij Connexxiolr "zienderogen achteruit zot zijn gegaan". Het ontstaan en verergerell van de

klachten van Blankman zou Connexxion kunnen r,vorden verweten. Connexxion zou de actiewaarclen van de

trillingbelasting op de bus hebben overschreden en zou zich niet - ter.wijl daartoe gelet op bekende risico's

en gevaren noodzaak bestond * aan de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit

hebben gehouden. Blankman zou vanaf het mornent dat hij werd geconfronteerd met werk gerelateerde

l<lachten aan de bel hebben getrokken. Tevens zou hij om deze reden zijn arbeidsomvang hebben beperkt

meï 2096. Deze "noodkreten" zoriden niet tot ingrijpen van Connexxion hebben geleid.

Connexxion betwist dat de langdtrrige arbeidsongeschiktheid van Blankman in de risicosfeer van

Connexxion zou behoren te liggen. Blankn.ran is weliswaar vó6r zotz eveneens arbeidsongeschikt geweest.

maar gedurende het grootste deel van zijn dienstverband (ruim gS jaar) was hij arbeidsgeschikt. Connexxion

was gedurende de perioder.r van arbeidsgeschiktheid niet bekend met structurele klachten van Blankman.

Laat staan dat Connexxion op de hoogte zou zijn geweest van de stelling van Blankman dat deze klachten

zijn ontstaan cloor de werkzaanheden binnen Connexxion. Blankman stelt in zijn dagvaarding dat hij

Connexxion hier al in t9g7 van op cle hoogte zou hebben gesteld. De brief van 30 j:uJi rg97 waarnaar

Blankman verwijst (prodr,rctie 3 dagvaarding) is echter niet gericht aan Connexxion, maar aan "het bestuur

van de bedrijfsvereniging voor het vervoer". Connerxion kende deze brief niet. Bovendien is deze brief

geschreven tijdens de eerste arbeidsongeschiktheidsperiode van Blanknan, dus het is logisch dat Blankman

op dat moment 'wél klachten had. Tevens beweert Blankman dat hij zijn arbeidsomvang in zoo6 heeft

moeten bepelken vanwege zijn klachten. Dit verbaast Connexxion. Connexxion was in de veronderstelling

dat dit verzoek voortkwam uit zijn \,vens om meer tijd te hebben voor zrjn nevenwerkzaamheden/-hobby als

fotograaf. Van klachten was Connexxion niet op de hoogte. Het had naar de mening van Connexxion ook

meer voor de hand gelegen dat Blankman - als hij vóór 13 september zorz al arbeidsongeschikt zou zijn

geweest - zich had ziek gerneld in plaats van had verzocht om vermindering van zijn arbeidsomvang.

Blankman meiclde zich op r3 september zorz arbeidsongeschikt wegens fysieke klachten. Zoals blijkt uit de

probleemanalyse en het re-integratieadvies van de bedrijfsarts d.d. z6 november zorz had Blankman lichte

4.4
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beperkingen voor langdurig zitten, staan en lopen. De bedrijfsarts adviseerde derhalve om goed af te

wisselen qua werkhouding en om goed te bewegen (ook tijdens privétijd). Hierbij lag met name een

verantwoordelijkàeid bij Blankman zelf, aangezien hij kampte met overgewicht. In dit kader heeft

Connexxion Blankman ook direct begeleiding aangeboden bij Tigra in de vorm van een fysieke training. Het

langdurig rijden op de bus was vanwege de f'sieke klachten niet geschikt. Als productie 8 wordt de

probleemanalyse, alsmede de eindevaluatie van Tigra bijgevoegd.

Zoals onder punt 2.4 al uitgebreid beschreven, heeft Connexxion het re-integratietraject van de heer

Blankman zorgvuldig aangepakt. Tijdens dit traject stelde Blankman zich op het standpunt dat zijn klachten

voort zouden komen uit de "slechte arbeidsomstandigheden" binnen Connexxion. In zijn brief aan

Connexxion d.d. z6 juni zor3 (productie 4 dagvaarding) stelde Blankman immers het volgende:- "door de

jarenlange ouerbelasting als chatffeu' op uLU rannmel bussen heb ik nu hoge en lage rugklachten, door de

lange ríjblokken (imtnobiliteit) in conlbinotie met de energieuretende arbeidsomstandigheden hebben

uiteindelijk Chronische Veneuze insufficiëntie ueroorzaakt, LUat ten grondslag ligt uan mijn verzuirn uanaf

t3 septernber 2012." Ter onderbouwing van zijn stelling verwees Blankman naar twee rapporten van Arbo-

unie uit zooS waaruit zou blijken dat de actiewaarde van de trillingen op de bus zou worden overschreden

(productie 10 en 11 dagvaarding).

In zoo5 is in Nederland wetgeving met betrekking tot trillingen van kracht geworden. In de

Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit is opgenomen dat als onderdeel van de

risico-inventarisatie en -evaluatie van de arbeidsomstandigheden (RI&E) de blootstelling aan trillingen

nader beoordeeld moet worden. Een dergelijke verplichting is ook in de CAO opgenomen. Naar aanleiding

van deze verplichtingen geeft Connexxion regelmatig opdracht om de lichaamstrillingen op de bus te meten.

Deze metingen worden uitgedrukt in een actiewaarde en een grenswaarde. De actiewaarde is de waarde

waarboven de werkgever maatregelen moet nemen om de trillingen te beperken. De grenswaarde is de

bovengrens die niet overschreden mag worden.

Zoals blijkt uit diverse rapportages, waaronder de RI&E met plan van aanpak van Connexxion uit zor5

(bijgevoegd als productie g), is het lastig om te voldoen aan de wettelijk vastgestelde waarden. Dit komt

omdat de lichaamstrillingen van meerdere factoren aÍhankelijk zijn, zoals de kwaliteit van de

chauffeursstoelen, het wegdek, de conditie van de chauffeurs, de rijstijl van de chauffeurs, het instellen van

de stoel door de chauffeur en de houding van de chauffeur. In ieder geval is vastgesteld dat Connexxion alles

doet wat in haar macht ligt om de waarden niet te overschrijden, waarmee zij volgens de specialisten

voldoende doet om de trillingen te beperken. Hierbij kan gedacht worden aan het tijdig vervangen van

stoelen, het geven van trainingen aan chauffeurs, het wijzen van chauffeurs op het belang van

lichaamsbeweging, het overleggen met de overheid over de staat van het wegdek etc. Connexxion heeft de

actiewaarde en de grenswaarde slechts een enkele keer overschreden, zoals - door Blankman terecht

opgemerkt in zijn dagvaarding - in zoo8. Uit diverse andere rapportages, waaronder een rapportage d.d.

juli zorz opgesteld op verzoek van Hermes, blijkt juist weer dat Connexxion de actiewaarde en de
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grenswaarde niet overschrijdt. Deze rappoftage wordt overgelegd als productie 10. Herirres maakt

onderdeel uit van Connexxion en er wordt gebruikt gemaakt van dezelfde tlpe brrssen binnen deze

onderneming.

4.8 Ter onderboriwiirg van het feit clat het lastig is om lichaamstrillingen te beperken, maar dat de inspanningen

van Connexxion voldoende zijn, r'erwijst Connexxiorl llaar punt 29 van de RI&E uit 2o1S, opgesteld door

Albo-rrnie. Hel volgcude wordt opgenrerkt:

"De blootstellbry aan líchaamstríllingen ís een algemeett erkend knelpwtt binnen het OV in Nederland.

Binnen CrLnne-rxion is er eett techrLisclt beleíd om trillíngen uoor chattffettrs zoueel rnogelíjk te uoorkomen.

Men uoert in nautue sanrcruuerkirtg nrct de leuerancíers uan stoelen testen en onderzoekett uít om te zoeken

rnar de nteest optintale stoel orn liclnantstrillingen te uoorkonten. (htderzoekerT stagneren sotns ontdat

zoals monrcnteel bij een uitgebreide test met stoelen de leuerancíers geetT tterdere uerbeteringen kunnen

realiseren. DcLamaast stelLen concessíe eisen zoals bijuoorbeeld de lage uloer eis uanaf zoo6 beperkingerL

ctan de tteringsrnogelijkheden uan de uoertuigen. De uoertuigen uor-den bii Connexxíon strikt crnlfonn de

eisen rsan de. leueranciers onderhouden. Teuens uorden er bij klachten uan clrctffitffs op korte tennijn

herstehuerkzaantheden uítgeuoerd. Teuens heefÍ men bij Connex:xíon een helder beleid ntet beb'ekking tot

ueruanging uan zittingen en síoelen. Desondanks is er uít diuerse onderzoeken gebleken dat het nog steeds

niet kan uorden ttitgesloten dat clnuffeurs op sotrLtttige trajecten aan hoge trillingsbelastíng worden

blootgesteld. Hier is een trantal oorzaken L)oot' een te wijze.n: De kwaliteít uan het wegdek brcIusief

melheidsbeperkende maatre.gelen zoals rotondes en drentpels hebben een zeer grote irwloed cp de

tríllingsbelastíng. Daarnaast blijkt het rijgedrag uan de chauffeur zeer fors uan inuloed te zíjn op de

trillingsbelastig. In nindere ntate zíen ue het beperktere effecl dat chaufJàLrs hun stoel niet goed instellen.

Dít komt deels door gebrek aart kennís en deels door gebrek aan motiuatie.

4.9 Blankman stelt in zijn dagvaarding dat het ontstaan en verergeren van zijn klachten aan Connexxion zotr

Inoeten worclen toegerekend, omdat Connexxion de actieu'aalden zou hebben overschreden. Zoals blijkt uit
het voorgaande klopt het clat er een onderzoek is gedaan in zoo8 waaruit blijkt dat Connexxion de

actiewaarden heefi overschreden. Ifiermee wordt echter op geeii enkele manier het verband tussen de

overschrijding en de arbeidsongeschiktheid van Biankman aangetoond. Het onderzoek in zoo8 r.r,erd

uitgevoerd bij zes bussen die toenteftijd rvaren ingestroomd. Niet duidelijk is of dit ook de bus betrof die

Blankman veelal bestuurde. Ook r,verd in dit onderzoek uitgegaan van de "r'vorst-case" scenario (zie pagina

rB, productie ro dagvaarding). Het onderzoek zegt dus niets over de specifieke situatie van Blankman. Zïjn

route, rijstijl, stoelinstellingen etc. zijn niet getoetst. Bovendien blijkt r"rit de rapportage van april zorz dat er

geen sprake was van een overschrijding van de actielvaarde en ook in zor5 is vastgesteld dat Connexxion -
ook al is er in een specifiek geval sprake van een overschrijding van de waarde - voldoende doet om de

overschrijding te beperken. Blankman toont hiermee dus niet aan dat het ontstaan en verergeren van zijn

klachten Connexxion valt te venvijten.
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Los van de trillingsbelasting heeft Connexxion in zooó eell ergonomisch onderzoek laten uitvoeren met

betrekking tot de cabine en de bestuurderspositie in de bussen in Almere. Àanleiding hiervoor waren

lichamelijke klachten van btrschauffeurs. Uit het rapporl blijkt dat het gaspedaal, de stoel, de cabine en het

sturrr confonr.r de lvettelijke normen zijn en dat er aanpassingen zijn cloorgevoercl die het comfod (nog)

beter rnaken. Ook blijki lrit het rapport dat de perfecte bus, die iedereen bevalt, helaas niet bestaat.

Connexxion is derhalve niet bij machte om alle lichamelijlt ongenrakken uit te sluiten. Als productie rr
wordt het rappoft uit zoo6 overgelegd.

Ook het feit dat de Inspectie SZW Connexxion op r8 augustrls 2014 een waarschuwing heeft opgelegd, leidt

er niet toe dat het orrtstaan en \rerelgerell van de i<lachten van Blankman Connexxiolr te verwijten zouden

zijn. llit de u'aarschuwing (zie productie rB clagvaarding) blijkt slechts dat de nieuwe RI&E n.ret het daaraan

gekoppelde plan van aanpak nog niet op orde was. Hieruit blijkt niet dat er binnen Connexxion sprake zou

zijn van slechte arbeidsonistandigheden, laat staan dat de hlachten van Blankman r.eroorzaakt zouden zijn

door Connexxion. Overigens heeft Connexxion de u'aarschtru'ing ter harle genomen en de RI&E - waarmee

zij al begonnen was - spoedig afgemaakt. De RI&E is reeds bijgevoegcl als productie 9.

Bovendien acht Connexxion de stelling van Blankman dat er sprake zor zijn van een relatie tussen de

arbeidsongeschiktheid en het werk, aangezien zijn klachten typische aan de fur.rctie van buschauffeur

gerelateerde klachten zouden ziin, r,eel te kort door de bocht. Fysieke klachten, zoals lage rugklachten,

kennen allerlei oorzaken. Vaststaat dat Blankman kampt met overgewicht. Dit zou derhalve ook heel goed de

oorzaak van zijn klachten l<nnnen zijn. Dit geldi temeer nu uit het medische dossier van Blankman

(procluctie 13 dagvaarding) blijkt dat Blankman tevens kampt met andere klachten, zoals maagklachten,

hart- en vaatklachten, kortademigheid, vermoeidheid en slaapapneu. Dit zijn, naast zijn fysieke klachten,

juist typische klachten die horen bij het hebben van overgewicht. Een verband tussen het werl< en zijn

arbeidsongeschiktheid wordt in ieder geval niet aangetoond.

Er is aldus geen enkele reden om de opzeggingsgrond "langdurige arbeidsongeschiktheid" in onderhavige

casns in cle risicosfeer van Connexxion te laten vallen. Connexxion heeft haar re-integratieverplichtingen

juist heel serieus genomen (zowel eerste als trveede spoor volledig benut). Dit is ook bevestigd door het

lr!W. Tevens heeft Connexxion gedurende to4 weken het ]oon van Blankman volledig doorbetaald (dit is

meer dan de wettelijke norm). Het gestelde door Blankrnan in de dagvaarding dat Connexxion de uitkomst

van het capaciteitenonderzoek eenzijclig zou hebben gewijzigd, zodat Blankman niet geplaatst zou worden in

beschikbare passende functies is niet waar en uit de lucht gegrepen. Zoals blijkt uit productie rz heeft

Connexxion de tlpefout (in plaats van een "bouengemiddeld tot uer bouengemiddeld MBO rverk- en

denkniveau" had Connexxion getypt een "gemidcleld MBO lverk- en denkniveau") in de brief van 10 mei

zor3 (productie zr dagvaarding) direct op 17 mei zot3 rechtgezel. Deze tJpefout heeft in ieder geval geen

consequenties gehad voor het selecteren van functies. Dat er een passende ftinctie van administratief

medewerker voorhanden zo:u ztjn geweest, is evenmin juist. Binnen Connexxion zijn er, speciaal voor
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arbeidsongeschikte werknemers, administratieve taken geselecteerd die slechts tijdens het re-

integratietraject verricht kunnen lvorden (arbeid therapeutische werkzaamheden). Er is derhalve geen

sprake van een structurele functie. Dat Blankman niet gevraagd werd om deze taken te verrichten, ltwam

simpelweg door het feit dat de taken al verricht r,r'erden door een andere arbeidsongeschikte lverknemer.

In tegenstellit.rg tot Connexxiolr lvas het juist Blankman zelf die zijn re-integratie niet serieus nam. Op 3o

atigustus zor3 heeft de houding van Blanl<man geleid tot een schriftelijke waarschuwing van Connexxion.

Als productie r3 wordt deze briefbijgevoegd. Opgemerkt wordt onder andere het volgende:

"Tijdens het gesprek heb ik tot mijn telet-tstelling moeten uaststellen dat u niet de intentíe heeft om het

door ons ingestoken re-integratietraject tot een goed einde te brengen en succesuol a-f te rondei. tJ líet mij

helaas duidelijk merken dat bij u daaruoor de motiuatie ontbreekt. II ueígerde om op een constructieue

wíjze het gesprek aan te gaan en daar een opboutuende en positiet,e bijdrage aan te leueren."

Bij brief van 11 november zor3 heeft Blankman gereageerd op de brief van Connexxion (productie r4).
Helaas bleek uit deze brief niet de intentie van Blankman om zijn houding aan te passen. Sterker; zijn

houding was onprofessioneel, zeer onbehoorlijk en kwalijk op de persoon gericht. Hij schreef bijvoorbeeld

het volgende:

"Tenslotte mis ik de ntenselijk maat in je brief en begeleiding en uermoed dat je totaal ongeschikt bent in

het begeleiden uan rnondíge Q1pes. Je kan blijkbaar slecht ouerLueg met tegenslagen en mist

doorzettingsuermogen en flexibiliteit bíj het oplossen uan problemen. Jouw functíoneren zou niet
gehinderd mogen worden door het feit of ik daar uel of niet blij uan uordt, jij moet doen ruaar je uoor

betaald wordt, naar je beste kunnen de boel op nlaat inuentariseren en binnen de uettelijke regelgeuing

een andere uerkplek uoor mij uinden. AIs je niet in staat bent mij binnen de gebruikelijke problematiek ten

dienste te stoan zit je uoor mij en mijn collega's in elk geual, niet op de juiste plek.

Retuíjs mii je professionaliteit door mij tien namen en telefoonnummers uan afgeuloe.ide oud-chauffeurs te

geuen die je de laatste zz maanden naar hun teuredenheid aan een andere duurzame (Ianger dan 6
maanden) werkkring hebt geholpen.

Ik denk dat je dat niet kqn."

Al met al is er geen enkele reden om de opzeggingsgrond "langdurige arbeidsongeschiktheid" in onderhavige

casus in de risicosfeer van Connexxion te laten vallen. Blankman toont niet het verband aan tussen het werk

en zijn arbeidsongeschiktheid en er valt Connexxion in dit kader niets te verwijten. Conne>o<ion heeft

bovendien ruimschoots aan haar re-integratie verplichtingen voldaan.
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Leeítijd. Iengte en eenzijdigheid uan het dienstuerband. rnedische gesteldheid

De volgende omstandigheden die volgens Blankman van belang zijn voor het beroep op het

gevolgencriterium zijn het langdurige en eenzijdige dienstverband, alsmede zijn leeftijd van 59 jaar bij het

einde van de arbeidsovereenkomst. Los van zijn stelling dat "het lastig zal zijn een nieuwe arbeidsplek te

verwelven" licht Blankman niet toe waarom deze omstandigheden een aanwijzing zouden vormen dat

splake is van kennelijk onredelijk ontslag. Volgens de voorgeschreven maatstaf door de Hoge Raad voor

kennelijk onredelijk ontslag moet er sprake zijn van "bijzondere omstandigheden, die meebrengen dat de

gevolgen van de beëindiging geheel often deie voor rekening van de werkgever dienen te komeri". Een lang

en eenzijdig dienstverband, alsmede een hoge leeftijd zijn niet per definitie bijzondere omstandigheden als

bedoeld door de Hoge Raad. Te meer nu Blankman op grond van de CAO gebruik had kunnen maken van

diverse (om)scholingsmogelijkheden. Blankman heeft dit echter nimmer gedaan.

Hetzelfde geldt voor de door Blankman aangevoerde omstandigheid dat zijn kansen op het vinden van ander

werk door zijn medische gesteldheid minimaal zijn. AJhoewel begrijpelijk is dat Blankman dit aanvoeft,

behoort dit niet van (doorslaggevende) betekenis te zijn in deze procedure. Het feit dat Blankman medische

beperkingen heeft, betreurt Connexxion, maar dit is geen "bijzondere omstandigheid, die meebrengt dat de

gevolgen van de beëindiging voor rekening van de werkgever dient te komen". AIs dit wel zo zou zijn dan zou

iedere opzegging van de arbeidsovereenkomst met een langdurig zieke werknemer kennelijk onredelijk zijn.

Dit heeft de Hoge Raad juist willen voorkomen in zoog en 2o1o. Bovendien heeft Blankman niet het causale

verbaud tussen zijn werk en de arbeidsongeschiktheid aangetoond en geniet hij op dit moment een WGA-

uitkering.

Functioneren & houding

Blankman stelt voorts hij altijd goed zou hebben gefunctioneerd. Connep<ion ziet dit genuanceerder. Met

name op zijn houding was de laatste jaren veel op te merken. Blankman liet duidelijk merken dat hij het niet

meer naar zijn zin had bij Connexxion. Reeds in een beoordelingsgesprek in zoo6 gaf hij aan dat hij
voornemens was om er over 5 jaar mee te stoppen en in Suriname een nieuw leven te gaan starten (zie

productie rS). Ook in een brief aan Connexxion van 10 februari zoo6 merkte hij op dat hij "uroegtijdig de

dienst uerlaat, want ik ben niet uan plan om tot mijn 78'k op de bus te blijuen slouen". Voorts antwoordde

hij in een schadeformulier van zo oktober 2oo9 op de waag "Wat kunt u eraan doen om een dergelijke

schade te voorkomen?": "nooit meer userken". Op de waag "Welke acties gaat u ondernemen om een

dergelijke schade te voorkomen?" antwoorddehij: "oprot premie aanuragen". De brief van ro februari zoo6

en het schadeformuliervan zo oktober zoog worden overgelegd als productie 16.
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Vanaf zor3 ging Blankman een forse stap verder. Hij beschuldigde Connexxion bij zijn brief van 26 juni

2013 (productie 14 dagvaarding), 10 januari zor4 (productie 17) en z7 juli zor5 (productie z5

dagvaarding) onder meer van "organisatiecriminaliteit", "het plegen uan een economisch delict", "het

bewust in stand houden uan slechte arbeidsornstandigheden" en van "lichamelijke mishandeling". Ook

naar derden toe laat Blankman zich negatief uit over Connexxion. Op zijn websites,

u.rvw.gewoonmetpensioen.nl en www.skikoss.info, zet hij Connexxion in een kwaad daglicht. Per brief van

go juli zor5 heeft Connexxion Blankman hierop gewezen en hem verzocht in ieder geval het beeldmerk

en/of het logo van Connexxion te verwijderen. Eveneens op zijn facebook pagina maakt hij Connexxion

regelmatig zwart. AIs productie 18 wordt de brief van Connexxion d.d. 3o juli zor5 alsmede een uitdraai

van de facebook pagina van Blankman overgelegd.

FinanciëIe c otnp ens atie

Daarnaast stelt Blankman dat Connexxion hem geen enkele financiële compensatie zou hebben geboden.

Zoals echter al uitgemaakt door de Hoge Raad maakt het enkele feit dat geen financiële compensatie wordt

geboden het ontslag niet kennelijk onredelijk. Blankman lijkt er daarbij aan voorbij te gaan dat Connexxion

eigen risicodrager is voor de WGA. Het feit dat Blankman arbeidsongeschikt is gebleven en derhalve

aanspraak maakt op een WGA uitkering is voor Connexxion dus zeer ongunstig.

Conclusie

Al met al heeft Blankman onvoldoende gesteld om tot de conclusie te komen dat Connexxion de

arbeidsovereenkomst met Blankman kennelijk onredelijk heeft opgezegd. Daar komt bij dat, voor zover

Blankman al omstandigheden stelt, deze door hem onvoldoende worden gemotiveerd. Blijkens de

rechtspraak van de Hoge Raad had Blankman voldoende feiten en omstandigheden moeten stellen (en zo

nodig bewijzen) waaruit kan worden afgeleid dat sprake is van bijzondere omstandigheden, die meebrengen

dat de gevolgen van de beëindiging geheel often dele voor rekening van de werkgever dienen te komen. Aan

dit vereiste heeft Blankman niet voldaan.

Blankman lijkt er bovendien aan voorbij te gaan dat als zijn arbeidsovereenkomst niet zou zijn opgezegd, hij

evenmin recht op loon zou hebben gehad. De loondoorbetalingsverplichting tijdens ziekte van Connexxion is

imnrers op 11 september zot4 gestopt en nu is vastgesteld dat geen passende functie voorhanden is binnen

Connexxion voor Blankman, zou er sprake zijn van "geen arbeid, geen loon". Blankman zou aldus in dienst

zijn gebleven op basis van een "leeg dienstverband". Blankman heeft derhalve geen belang bij behoud van

zijn arbeidsovereenkomst.

Connexxion concludeert dat van een kennelijk onredelijk ontslag geen sprake is. Reeds hierom wordt niet

toegekomen aan de waag of Blankman een schadevergoeding toekomt, zodat alle vorderingen van

Blankman dienen te worden afgewezen.

4.24
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Schadevergoeding

Uitsluitend voor het geval U B.A. zori oordelen dat wel spralte is van een kennelijk onredelijk ontslag, merkt

Counexxion over de gevorderde schadevergoeding het volgende op,

Zoals volgt uit de jurisprudentie van cle Hoge Raad moet de door hem geleder.r of te lijden schade concreet

doot een werknemer inzichtelijk worden gemaakt. Connexxion stelt vast dat Blankman heeft nagelaten zijn

schade voldoende concreet te onderbourven. FIij stelt bijvoorbeeld dat hij tot zijn pensioengerechtig<le

leeftijd rverkloos zal blijven. Iedere vorm van onderbout'ving ontbreekt echter.

Ool< stelt hij dat als zijn dier.rstverband niet beëindigd zou zijn, hij (al dan niet in aanvulling op zijn WGA

uitkering) inkomen zou hebben ontvangen. IIet is Connexxion een raadsel hoe Blankman dit inkon.ren

berekendheeft.Zoalshiervooronderpunt 4.zgaTaangegeven,isConnexxion-ookalzouhetdienstverband

nog wel bestaan - niet gehouden om ioon te betalen aan Blankman. Ook hier ontbreekt aldus een

onderbouwing. Hetzelfde is het geval bij de genoemde pensioeuschade en de immateriële schadevergoeding.

Verder blijkt uit de jurisprudentie van de Hoge Raad, dat een (causaal) r'erband moet bestaan tussen het

tekortschieten van de werkgever en cle schade die de werknemer lijdt. De werknemer moet daarbij de

beweerdelijk door hem geleden of te lijden schade concreet inzichtelijk maken, waarbij cle (financiële)

sitnatie die zou bestaan wanneer de arbeidsovereenkomst niet kennelijk onredelijk zott zijn opgezegd, moet

worden vergeleken met de (financiëie) situatie zoals die (naar verwachting) zal ontstaan omdat de

arbeidsovereenkomst wel kennelijk onredelijk is opgezegd.

Blankman stelt dat wanneer Connexxion de Arbowet strikt en tijdig zou hebben nageleefd, hij volledig

werkzaam zo:u zijn gebleven. Zoals in het voorgaande al uitgebreid uiteeirgezet, betwist Connexxion cleze

stelling. Bovendien toont Blankman dit causaal verband niet aan. Daarnaast gaat Blankn'ran eraan voorbij

dat het door henr aangevoerde verband niet ziet op het beweerde tekortschieten van Connexxion in het

kader van de opzegging. Hij vergelijkt, met andere woorden, niet de (financiële) situatie die zou bestaan

wanneer de arbeidsovereeirkomst niet kennelijk onredelijk zou zijn opgezegd met de (financiële) situatie

zoals die (naar verwachting) zal ontstaan omdat de arbeidsovereenkomst wel kennelijk onredelijk is

opgezegd. In het geval Connexxion immers niet (kennelijk onredelijk) had opgezegd, was Blankman ook

arbeidsongeschikt gebieven en zou hij evenmin werkzaam zijn bij Connexxi<ln.

Uit het voorgaande volgt dat Blankman zijn schadevergoeding onvoldoende heeft gemotiveerd. Reeds om

die reden dient deze te worden afgewezen.
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Conclusie

Nu noch sprake is van kennelijk onredelijk ontslag, noch de omvang van de gevorderde schadevergoeding

voldoende concreet is onderbouwd, komt de vordering van Biankman tot schadevergoeding ex artikel 7:68r
BW niet voor toewijzing in aanmerking.

Orndat de hoofdvordering niet voor toewijzing in aanmerking komt, delen de nevenvorderingen van

Blankman het lot van de hoofdvordering.

Bewijs

Blankman heeft de stellingen die ten grondslag zouden liggen aan zijn vorderingen onvoldoende

gemotiveerd. Hierdoor heeft Blankman niet aan zijn stelplicht voldaan, zodat aan eventuele bewijslevering

niet wordt toegekomen.

Voor zover U E.A, zou oordelen dat Blankman wel aan zijn stelplicht zou hebben voldaan, dan heeft

Connexxion de relevante stellingen van Blankman voldoende gemotiveerd betwist, zodat de bewijslast van

die stelling komt te rusten op Blankman. In dat verband n'rerkt Connexxion op dat het bewijsaanbod van

Blankman onvoldoende concreet is en om die reden kan worden gepasseerd.

Voor zover de bewijslast van haar stellingen mocht (komen te) rusten op Connexxion, biedt zij daarvan -

onder protest van niet gehoudenheid - uitdrukkelijk bewijs aan, onder meer door het horen van getuigen, in
het bijzonder mewouw P. Straver (casemanager), de heer F. van den Berge (senior rayonmanager) en heer

C. Breel (HR manager).
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METCONCLUSIE:

Dat het U Edelachtbare noge behagen eiser in zijn vorderingen niet ontvankelijk te verklaren, dan wel die vorderingen

als ongegrond afte wijzen, met de veroordeling van eiseres in de kosten van deze procedure,

Advocaat


