
 
Almere 
27-07-2015 
 
Aan:       Connexxion  
                Afdeling personeelszaken / afdeling risicomanagement 
                te Hilversum 
 
 
Betreft:  Kennelijk onredelijke ontslagprocedure. 
 
 
 
Geachte mevrouw Gxxxxxxx xxx Tx / Hoofd personeelszaken  
 
 
Zo als u misschien wel weet, is mijn arbeidsovereenkomst inmiddels geëindigd, ik sta op het punt een 
kantonrechterprocedure te starten wegens kennelijk onredelijk ontslag en wil de rechter verzoeken, alsnog een 
ontslagvergoeding toe te kennen. Op basis van mijn omstandigheden en het voldoen aan alle voorwaarden is 
het voor mij absoluut zinvol een procedure te starten wegens kennelijk onredelijk ontslag. 
 

• Wetende dat Connexxion door het overtreden van artikel 5 van de Arbo-wet zijn zorgplicht als goed 
werkgever ernstig heeft verzaakt.  

• Dat het bewijs daarvan door inspectie SZW is aangeleverd.  
• Dat Connexxion tot op heden zwaar belastende onderzoeksrapporten bewust niet heeft 

geïmplementeerd in de RI&E. 
• Dat ik over bewijs beschik dat de heer P.P Wxxxx daarvan op de hoogte was.  
• Dat Connexxion tot op heden 95% van zijn arbeidsplaatsen niet benoemd in de RI&E. 
• Dat Connexxion daardoor bewust slechte arbeidsomstandigheden in stand houdt. 
• Dat dit als lichamelijke mishandeling bij de Officier van Justitie is aan te geven. 
• Dat het reduceren van de kosten door wetsovertreding voor de FIOD een economisch delict is. 
• Dat ik claim door slechte arbeidsomstandigheden (niet zijnde een arbeidsongeval) blijvend 

arbeidsongeschikt ben geworden. 
• Dat deze claim door het UVW is onderkend en dit van doorslaggevende factor is bij het toekennen van 

een hoge beëindigingvergoeding. 
 
Overwegende de kans dat een rechtszaak onoverkomelijke imago schade veroorzaakt, het risico van een 
persoonlijke strafrechtelijke vervolging voor het management, de civiele regeling, een zeer hoge FIOD aanslag, 
wil ik Connexxion een schikking voorstel doen.  
 
Ik wil schadeloos gesteld worden. Rekening houdend met het bewust toebrengen van de schade en de nog te 
verwachten kosten vraag ik voor een volledige en finale kwijting €450.000.00. ( zegge "vierhonderd en vijftig 
duizend" euro).  Dat is voor derving inkomsten voor de komende 9 jaar, alsmede een kleine tegemoetkoming in 
de causale kosten.  
 
Deze schikking komt tot stand door storting van het verschuldigde bedrag op rekening NL02 INGB 00069xxxxxx 
ten name van P.A.Blankman. Dit schikkingsvoorstel is tot tien augustus 2015 van kracht. Daarna gooi ik de 
trossen los.  
 
 
Met vriendelijk groet, 
P. A. Blankman. 
 
     
 
        
 


