
Aan alle leden van de
Ondernemingsraad Openbaar Vervoer
Connexxion Laapersveld 75
Postbus 224,1200 AE Hilversum
ondernemingsraad.ov@connexxion.nl

1,1,-09-201,3 Almere

Van: P.A. Blankman uit Almere

Betreft: ontbreken van een Risico Inventarisatie & Evaluatie conform Artikel 3 en Artikel 32 van de Arbo-
wet1.

Mijne Heren, leden van de ondernemingsraad Openbaar Vervoer,

Ik schrijf u deze brief omdat ik u enkele punten van nalatigheid en niet naleving van wet en regelgeving
onder de aandacht wil brengen.
Het betreft het langdurig niet afdoende naleven van de arbeidsomstandighedenwet [Hierna Arbo-wetJ.
Ik wil aan u, als leden van de ondernemingsraad, vragen mij schriftelijk antwoord te geven op de vragen
die ik stel. Daarnaast vraag ik u deze brief zonder voorbehoud openbaar te maken op de ledenvergadering
van 13 september, met daar aan toegevoegd uw antwoorden.

AIs eerst wil ik u het niet naleven van de Arbo-wet nader toelichten. De toelichting treft u hieronder aan.

Mijn vragen volgen direct op de toelichting:

Artikel 658 van het Burgerlijk Wetboek hierna [BW) en artikel 3 van de Arbo-wet legt werk gevers op een
Arbo beleid te voeren dat zo veel mogelijk gericht is op optimale arbeidsomstandig heden. De primaire
verantwoordelijkheid voor het bereiken van goede arbeidsomstandigheden ligt binnen een onderneming.
Gezondheid en veiligheid zijn factoren die bij uitstek bepalend zijn voor een hogere Ievenskwaliteit en

duurzame inzetbaarheid van werknemers. Een belangrijk maatschappelijk punt, nu de overheid een

langere arbeidsinzet vraagt en aan de andere kant sterk wil bezuinigen op de ouderenzorg.
De blootstelling aan arbeidsrisico's kan verschillende gevolgen hebben voor de veiligheid, de gezondheid,
de inzetbaarheid en het welbevinden van werknemers. Om effectief tot maatregelen te kunnen besluiten is

het niet alleen nodig om de risico's in het werk in kaart te brengen, maar ook om de effecten te
beoordelen. Hetzljn immers vooral de effecten die voor de maatschappij, werkgevers en werknemers tot
kosten en ongemak leiden.
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Al van 1 januari 1994 is een Risico Inventarisatie & Evaluatie fhierna RI&EJ een verplicht onderdeel in een
goed Arbo beleid. Connerc<ion moet gericht aandacht schenken aan bijvoorbeeld de volgende Arbo risico's:
de inrichtingsmaten van de werkplek op de bus, werkdruk, belasting van de rug, nek en schouders,
trillingen2, gevaarlijke stoffen, fijnstof, lawaai, temperatuur, agressie, pesten, vandalisme, UV straling,
zenderstraling, hittestress, stof, uitlaatgassen, immobiliteit, klimaatbeheersing statische belasting, het
gevaar van repeterende bewegingen en het te lang ophouden van ontlasting. Een redelijk termijn om een

RI&E en plan van aanpakte realiseren is drie maanden. De RI&E had er op L april L994 moeten zijn. De

Arbo-wet schrijft niet voor hoe vaak een bedrijf de RI&E moet herzien. Maar als de arbeidsomstandig
heden in het bedrijf veranderen, moet de werkgever de RI&E aanpassen. Bijvoorbeeld bij het winnen van
een concessie, instroom nieuw materiaal of een uitbreiding van het dienstenpakket, nieuwe taken voor de
medewerkers of een ingrijpende verbouwing. Zo kan, zeker bij Connexxion, de RI&E altijd actueel zijn.

I,n2006/2007 is in een beperkte risico-inventarisatie, in opdrachtvan HRM Connexxion door de Arbo-
Unie een trillingrapport3 verzorgt, waar vervolgens tegen de Arbo regels in, niets mee is gedaan.

In 2010 zijn vanuit de Almeerse RC vragen gesteld aan de OR, over de trillingen op de Almeerse bussen.
Vanuit de ondernemingsraad is op deze vraag geantwoord dat de werkplek van chauffeurs op gebied van
trillingen naar hun weten IAPK goed gekeurd) in orde was, de toenmalig ondernemingsraad gaf terug
kijkend naar de feiten uit het rapport, onjuiste informatiel

Ln2012 heb ik aan de werkgever een complete voor alle werknemers geldige RI&E gevraagd maar niet
ontvangen. Daardoor heb ik de plicht u hierbij te melden dat de RI&E bij Connexxion niet op orde is en dat
daardoor mijn gezondheid en die van vele collega's ernstig is geschaad en dat dit volgens Artikel 32 Arbo-
wet een economisch delict is van de 4" categorie en een verwijtbare overtreding van Artikel 658 [B\ f].
De Arbo-wet, met de RI&E als belangrijkste instrument is bedoeld om werknemers te beschermen, maar
in het openbaaryervoer beschermt deze wet al vanaf 199 4 onze verzakende werkgever.
Als vast wordt gesteld dat de productie cijfers jarenlang niet voldeed aan Arbo wetgeving is er een

vervelende onjuistheid [het economisch delictJ geslopen in de gepresenteerde jaarcijfers van Connexxion
welke in 2007 aan een Franse firma is verkocht. Op grond van artikel 6:228 {BW), een ernstige dwaling.

De directeur HR van Connexxion, de heer P.P Witte vertelt in de uitzending van Nieuwsuur op 9 februari
2012 dathij ongezonde chauffeurs wil kunnen ontslaan en dat hij zijn chauffeurs een gezonde werkplek
aanbieda. Vanuit zijn visie heeft de heer Witte het voor elkaar dat in de deskundige rappoftage naar het
UWV in arbeidscontractbeëindigende trajecten van versleten OV werknemers steevast wordt gemeld, dat
er door de arbeidsdeskundige van uit wordt gegaan dat de RI&E op orde is. Zo gaat er op grond van
bovenstaande feiten, onjuiste deskundige informatie naar het UVW met ongewenste gevolgen voor
betreffende werknemers.

Daar een onderneming alle wettelijk kennis in huis moet hebben en de ondernemingsraad de taak heeft
mee te kijken op het wettelijk juist handelen van de onderneming heb ik een paar vragen, voor de dossier
vorming is het prettig als u schriftelijk reageert.

1. Graag wil ik van u vernemen waarom er al vanaf 1 april L994 geen deugdelijke RI&E is
gerealiseerd?

2. Graag wil ik van u vernemen waarom er in2007 niets met het trillingrapport van de Arbo-Unies is
gedaan?

3. Graag wil ik van u vernemen waarom er in 2010 tegenstrijdige info is verstrekt aan de Almeerse
RC?

4. Graag wil ik van u vernemen of u wel in staat bent om op dit punt [de RI&EJ in de nabije toekomst
de belangen van het rijdend personeel te vertegenwoordigen?

2 hfrp://www.vibrationsatwork,nl/images/conent/dokumenten/bldl%20evo.pdf
3 http://ww.gewoonmetpensioen.nl/publíek/pdf/ffillingsonderzoek-arb02005'2007 pdf
4 http://nieuwsuur.nl/vídeo/339389-ongezond-leven-reden'voor-ontslag.htnl
s http://ww.gewoonmetpensíoen.nl/publiek/pdf/fiIingsonderzoek-arb02005'z007.pdf



Connexxion is nu bijna twintig jaar onderweg om een complete RI&E te maken, dat lijkt mij lang genoeg,

Ook het laatste jaar is er veel over gesproken maar helemaal niets tot stand gebracht. En het heeft haast
omdat overtredingen van de Arbo-wet dit jaar strenger worden bestraft dan ooit en de boetes soms meer
dan verdubbeld worden!
Daarom is het NU noodzaak om aan alle regels te voldoen. Mocht u in deze voor het personeel zeer
belangrijke zaak, als ondernemingsraad onverhoopt niet in staat zijn de werkgever op korte termijn te
overtuigen van zijn wettelijke verplichting, lijkt het mij alleszins redelijk dat u daar uw consequenties aan
verbind.

Ik stel het op prijs dat u deze brief over alle leden van de raad verspreidt en op de ledenvergadering van
73-09-2013 behandeld en mij daarna gaarne in verband met het vervolg traject binnen 10 werkdagen op
de hoogte stelt van uw op de inhoud gebaseerde antwoorden.
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.?Peter Blankman

Ficharstraat2T

1317PLAlmere
peter@blankman.nl
buschauffeur Connexxion te Almere

Ps,

Mijn brief met ongeveer de zelfde punten, gericht aan de heer A. Veerman is door de heer P.P. Witte
beantwoord, de heer P.P. Witte zegt het rapport niet te kennen en de rest van mijn brief inhoudelijk niet
te begrijpen. Arbo deskundigen begrijpen het natuurlijk wel heel goed6.

6 http://w.arbeídshygiene.nl/-uploadsflíst/NieuwsbrtefÁ202004-1.pdf pagina B


