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Geachte heer Blankman,

Uw bovengenoemde brief is door de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een
procedurevergaderi ng behandeld.

De commissie heeft besloten dat de leden uw brief desgewenst hebben betrokken bij het algemeen
overleg over arbeidsomstandigheden op 23 januari 20L4'
Het verslag van het overleg .is te zijner tijd te raadplegen via de internetsite van de Tweede Kamer
(www.tweedekamer.nl) of te bestellen bij de NV SDU, tel.070-3789911.

Namens de commissie dank ik u voor de toezending van uw brief.

Hoogachtend,

de griffier van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

1 ,::
H.J. Post

Commissie SZW

Den Haag, 23 januari 2014
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Onderwerp
Verzoek om oordee[

Geachte heer Blankman,

Het Cottege voor de Rechten
ontvangen.
U krijgt uitertijk vier weken
uw zaak.

Uw brief van
10 januari 2014
Uw kenmerk

van de Mens heeft uw

na dagtekening bericht

Datum
14 januari 2014

brief op 14 januari 2014

over de verdere behandeting van

SuËan Chang
Secretariaat

Postbus t 6oot

35oo DA Utrecht
Kleinesingel r-3

3572 CC Utrecht
T o3o 888 38 88

F o3o 888 38 83

i nío@ mensen rechten. n I

www. mensen rechten.nl



de Nationale
ombudsman

De heer/mevrouw P.A. Blankman
Scharstraat 27
1317PI ALMERE

Geachte heer/mevrouw,

Hiermee bevestig ik de ontvangst van uw brief. Uw brief is bij ons geregistreerd
onder een nummer. Wilt u dit nummer bij correspondentie met ons vermelden?
U vindt dit nummer in de kolom rechts boven aan deze brief onder'Ons
nummer'.

Hoe verder?
Wij zullen nu eerst toetsen of we uw klacht in behandeling kunnen nemen.
U ontvangt hierover zo snel mogelijk bericht. Hierbij stuur ik u de brochure 'U
heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan?'
Hierin kunt u lezen hoe ons onderzoek naar uw klacht eruit kan zien, als wij uw
klacht kunnen behandelen.

Hebt u nog vragen?
Hebt u over deze brief nog vragen, neem dan gerust contact op met Bureau
Nationale ombudsman, via telefoonnummer (070) 356 35 63. Wij zijn bereikbaar
op werkdagen van 9:00 tot 17:00 uur.

Met vriendelijke groet,
de Nationale ombudsman,

-é

mr. F.J.W.M. van Dooren,
waarnemend ombudsman

Postadres

Postbus 931 22

2509 AC Den Haag

Bêzoekadres

Bezuidenhoutseweg 1 51

2594 AG Den Haag

Tel: (070) 3 563 563

Fax: (070) 3 607 572

bureau@nationaleombudsman.nl

wvwv.nationaleom budsman.nl

Doorkíesnummer

Datum
15-01-2014

Ons nummer

201400540

Uw brief
14-1-2014

Uw kenmerk

Biilagen

1

Bêhandelend medêwerker

Onderwerp

ontvangsbevestiging
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De heer P.A. Blankman

Scharstraat 27

1317PL ALMERE

Geachte heer Blankman,

Dank u voor uw brief van 14 januari 2014 aan ons. Daarin schrijft u dat OV-bedrijf
Connexxion de Arbowet overtreedt door geen Risico, lnventarisatie & Evaluatie

uit te voeren op de werkplekken van de chauffeurs.

Tevens stelt u in de brief een aantal vragen aan minister Asscher van Sociale

Zaken en Werkgelegenheid.

Met deze brief bevestig ik dat ik uw brief ter kennisgeving heb aangenomen. lk

zal deze brief toevoegen aan uw dossier bij ons.

Hebt u nog vragen?
Hebt u over deze brief nog vragen, neem dan contact op met mij. U kunt mij op

maandag Um vrijdag bereiken via telefoonnummer (070) 356 36 89.

Met vriendelijke groet,

de Nationale ombudsman

namens

de heer D. Anon Parreira,

onderzoeker

Postadres

Postbus 931 22

2509 AC Den Haag

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 1 5'l

2594 AG Den Haag

Tel: (070) 356 35 63

Fax: (070) 3607572

bureau@nationaleombudsman.nl

wlvw. natio na leombu ds ma n. n I

Doorkiesnummer

(070) 356 36 89 DP/eh

Datum

2 I JAN 2014uns nummer

201400540

Uw brief

14 januati 2014

Uw kenmerk

Bijlagen

Behandelend medewerker

dhr. D. Anon Parreira

Onderwerp

reactie op uw brief
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De heer P.A. Blankman
Scharstraat 27
1317 PL ALMERE

Melding delict Arbo-wet

Geachte heer Blankman,

Op 13 januari 2014hebt u de gemeenteraad en ons college een email gestuurd
met als bijlage uw brief aan de minister van Sociale Zaken en \(/erkgelegenheid
van 10 januari 2014 over de arbeidsomstandigheden bii uw werkgever
Conne>c<ion. \Wij betreuren het dat u (tot op dat moment) geen gehoor bij uw
werkgever hebt gekregen op de door u aangekaarte kiachten.

In uw brief doet u mede een beroep op de gemeente Almere als opdrachtgever
van de concessies Almere Streek en Stadsdienst Almere.

llet toezien op de arbeidsomstandigheden bij Connexxion is echter een taak die
toebehoort aan de Inspectie SZ\7, die dat namens de minister van Sociale Zaken
en \Terkgelegenheid doet. Aangezien u uw brief ook aan de Inspectie SZW hebt
gericht, gaan wij er vanuit dat u van hen een inhoudelijke reactie zult kril'gen.

In het vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geinformeerd,

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Almere,

Dienst Stedelijke 0ntwikkeling

He[een Krijnen

TeLeíoon {03ól 548 413ó

Fax (03ól

E-maiL h krijnenrosienfdaLmere.nl

Stadhuisplein 1

Postbus 200

1300 AE Almere
Telefoon 14 03ó

Fax Í03ól 539 99 12

E-maiI inf ofdatmere.n I

ww.almere nI

Datum

18 februari 2014

Uw brief van/kenmerk

0ns kenmerk
DSOl201 113273241hk

Bijtasein)

Gemeente Almere
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hen,
Stedelijke Ontwikkelin
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