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Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
Anna van Hannoverstraat 4  
Postbus 90801   2509 LV Den Haag 
 
Datum: 10-01-2014 
Betreft: Arbo-wet en het OV.  
 
 
 
 
Zijne Excellentie L.F. Asscher, 
 
Hierbij meldt ik U dat het openbaarvervoerbedrijf Connexxion de Arbo-wet overtreed door geen RI&E uit te 
voeren op de werkplekken van de chauffeurs en stel ik U zes vragen waar ik binnen een redelijk termijn 
antwoord op wil ontvangen. De vragen vind u op pagina 5 van deze brief. 
Uit mijn onderzoek blijkt dat er bij Connexxion vanaf 1994 een ordentelijke RI&E wordt gelopen op 5% van 
de arbeidsplaatsen van medewerkers, 95% van de werkplekken wordt bewust buiten de RI&E gehouden. 
Uit verschillende bronnen blijkt dit bij meerdere OV bedrijven normaal te zijn. 
 
Artikel 658 van het Burgerlijk Wetboek hierna (BW) en artikel 3 van de Arbo-wet legt werkgevers op een 
Arbo beleid te voeren dat zo veel mogelijk gericht is op optimale arbeidsomstandigheden.  
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 
levenskwaliteit 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. 
Een onbeschermde blootstelling aan arbeidsrisico’s kunnen verschillende ernstige 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. Het zijn immers vooral de effecten voor de maatschappij, werkgevers en 
werknemers die tot hoge kosten en ongemak leiden. Tot nu zijn vooral de gevolgen voor de werknemers het 
sterkste omdat deze van alle kanten in de steek worden gelaten, de kosten voor de samenleving worden 
deels gecompenseerd door een jarenlange premieafdracht.  
 
Al jaren is een Risico Inventarisatie & Evaluatie (hierna RI&E) een verplicht onderdeel in een goed Arbo 
beleid. Connexxion moet gericht aandacht schenken aan bijvoorbeeld de volgende Arbo risico's: de 
inrichtingsmaten van de werkplek op de bus, belasting van de rug, nek en schouders, lawaai, trillingen, 
gevaarlijke stoffen, temperatuur, PSA, agressie, pesten, vandalisme, UV straling, zenderstraling, fijnstof, 
hittestress, uitlaatgassen, immobiliteit, werkdruk, klimaatbeheersing, stof, statische belasting, het gevaar 
van repeterende bewegingen en het te lang ophouden van ontlasting. Een redelijk termijn om een RI&E en 
plan van aanpak te realiseren is drie maanden. De Arbo-wet schrijft niet voor hoe vaak een bedrijf de RI&E 
moet herzien. Maar als de arbeidsomstandigheden in het bedrijf veranderen, moet de werkgever de RI&E 
aanpassen.  
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Bijvoorbeeld bij het winnen van een concessie, instroom nieuw materiaal of een expansie of contractie van 
de dienstverlening, nieuwe taken voor de medewerkers of een ingrijpende verbouwing.  Zo had, zeker bij 
Connexxion, de RI&E altijd actueel kunnen zijn. 
  
Aangever is 35 jaar werkzaam als buschauffeur in het openbaarvervoer en constateert al een aantal jaren 
dat collega's met veel dienstjaren jaren te vroeg afhaken in dit specifieke arbeidsproces. De meeste 
chauffeurs hebben na ongeveer 25 jaren arbeidsbelasting overeenkomstige gezondheidklachten zoals 
schouderklachten, rug- en nekhernia's, Tinnitus, peesontstekingen in de handen of polsen en vaatklachten in 
de benen en hartklachten.  
Omdat aangever aan arbeidsrelevante aandoeningen dacht is hij op zoek gegaan naar verbanden en 
bewijzen en vond op het internet een gecertificeerd en een wettelijk onderbouwd trillingrapport1 van een 
arbodienst, welke in die jaren gecontracteerd was door Connexxion. Dit rapport geeft aan dat er sprake was 
van 60% overbelasting op het gebied van trillingen en schokken met een duidelijk advies om de duur van de 
arbeidsbelasting te verlagen om binnen de norm te blijven. September 2009 heeft Connexxion het contract 
met de Arbo-Unie beëindigd.   
 
Dit onderzoeksrapport had absoluut een verlichtend effect op de werkvloer teweeg moeten brengen op het 
gebied van trillingen. De reden dat dit belastende rapport bij Connexxion geen verandering en verlichting 
van de arbeidsbelasting op de werkvloer bracht komt door het nu al twintig jaar ontbreken van een 
deugdelijke RI&E aangaande de arbeidsplekken op de voertuigen, een overtreding van de Arbo-wet en 
doorcalculerend een economisch delict. Nu heeft dit  rapport maar betrekking op één specifiek arbeidsrisico 
zodat alle andere arbeidsrisico's waar buschauffeurs aan worden blootgesteld blijvend open liggen om 
beoordeeld te worden. Het trillingrapport van de Arbo-Unie heeft de ondernemingsraad wel gehaald maar is 
op onverklaarbare wijze door de HRM directeur  A. Veerman de prullenbak in geklets.  
Of de OR echt geen kennis had hoe te handelen in dit soort zaken weet aangever niet, wat aangever wel 
weet is dat dit nooit had mogen gebeuren. Het rapport spreekt duidelijk van een overbelasting en geeft het 
advies de duur van belasting terug te brengen om gezondheidsschade te voorkomen. Het is op zich al 
vreemd dat er al jaren lang geen RI&E verzorgd is, maar zo'n belastend rapport op tafel krijgen en dan nog 
geen actie ondernemen? De OR Connexxion openbaarvervoer heeft in deze een toezichtfunctie en heeft 
hierin (bewust) gefaald en daarmee de belangen van het rijdend personeel geschaad.  Aangever heeft de 
wettelijke plicht u te melden dat Connexxion de RI&E niet op orde heeft en dat daardoor zijn eigen 
gezondheid en die van vele collega's ernstig is geschaad en dat dit volgens Artikel 32 Arbo-wet een 
economisch delict is van de 4e categorie en een verwijtbare overtreding van Artikel 658 (BW).  Op grond van 
de Wet PV 2000 Artikel 4a2 met verwijzing naar de Wet bevordering integriteitbeoordelingen door het 
openbaar bestuur Artikel 3 lid 1B zal u als de overtreding door de rechter is bekrachtigd moeten overgaan 
tot intrekking of schorsing van de communautaire vergunning voor de uitoefening van het beroep van 
ondernemer van personen vervoer over de weg, bedoeld in verordening 1071/2009/EG. Tot 1 juni 2010 
werden de bedrijfsvergunningen verleend door Inspectie Verkeer en Waterstaat. Op dit moment worden die 
verleend door een door de minister gemandateerde marktpartij (KIWA N.V). 
 
De Arbo-wet, met de RI&E als belangrijkste instrument is bedoeld om werknemers tegen arbeidsrisico's te 
beschermen, maar als deze wet zo gemakkelijk langdurig en grootschalig te overtreden is, blijkt deze wet 
alleen werkgevers te beschermen. Iedereen neemt zonder eigen onderzoek te doen gemakshalve maar aan 
dat de RI&E bij Connexxion op orde is. Als door het gerecht vast wordt gesteld dat de productiecijfers 
jarenlang in strijd zijn en waren met de Arbo wetgeving is er een vervelende onjuistheid (een economisch 
delict ) 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 met mogelijk een causaal verband met de 
toen mistige zeer ruime verhuisvergoeding aan vertrekkende directeuren.  
 

                                                             
1 http://www.gewoonmetpensioen.nl/pdf/trillingsonderzoek-arbo2005-2007.pdf 
2 http://wetten.overheid.nl/BWBR0011470/geldigheidsdatum_25-08-2013 
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De directeur HR van Connexxion, de heer P.P Witte vertelt in de uitzending van Nieuwsuur op 9 februari 
2012 dat hij ongezonde chauffeurs wil kunnen ontslaan en dat hij zijn chauffeurs een gezonde werkplek 
aanbied3. De heer Witte heeft het zo geregeld dat in de deskundige rapportage naar het UWV in  
arbeidscontract beëindigende 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 UWV en zijn duizenden chauffeurs die door schade aan hun 
bewegingsapparaat zijn afgekeurd ernstig tekort gedaan in hun duurzame gezondheid en in hun financiële 
zekerheid. Door het bewust verstoren van de rechtsgang zijn honderden chauffeurs ten onrechte een 
uitkering voor beroepsziekten misgelopen.  
De pensioenpremiedoorbetaling na afvloeiing (door onjuist oordeel geen afkeuring) is regelmatig onterecht 
stilgelegd zodat chauffeurs ook nog eens op hun pensioen werden en worden gekort.  
Het bewust in stand houden van slechte arbeidsomstandigheden door het management valt onder uitbuiting 
en is een aantasting van de mensenrechten op grond van de Universele Verklaring voor de Rechten van de 
Mens (UVRM), diverse VN-verdragen en het Palermo protocol, het Europees Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM), het herziene Europees Sociaal Handvest (ESH) 
en het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie. 
 
Aangever weet dat bij meerdere OV bedrijven, 95% van de arbeidsplekken niet getoetst worden door een 
RI&E. Dat het niet beoordelen van allerlei risico's met een RI&E in het busvervoer ook gevaarlijk kan zijn voor 
derden bewijst het gedegen rapport "brand in een aardgasbus van Veolia te Wassenaar 29 oktober 2012" 
van De Onderzoeksraad voor Veiligheid4  In de deelconclusie op pagina 25 is te lezen:   
"Bij de invoering van de CNG-bussen hebben de betrokken partijen geen risico-inventarisatie en -evaluatie 
uitgevoerd ten aanzien van CNG-gerelateerde veiligheidsrisico’s." 
Ook maakt dit rapport duidelijk dat OV bedrijven enerzijds zich niet maatschappelijk verantwoordelijk voelen 
op het gebied van veiligheid naar personeel en passagiers en dat anderzijds de OV-autoriteiten hun 
medeverantwoordelijk ook niet oppakken. Een enkele risico-inventarisatie op dit punt had ook geen effect 
gehad zonder een complete RI&E. Ook is de onderzoeksraad van mening dat de OV bedrijven van nu meer 
oog hebben voor de prijs van een bus dan voor het comfort en de veiligheid voor klanten en personeel. 
 
De arbeidsrisico's liggen in het OV blijkbaar zo hoog dat OV-bedrijven landelijk (mogelijk ook Europees?) 
bewust besloten hebben een RI&E op voertuigen oneindig uit te stellen en de sanctie voor de overtreding 
van de Arbo-wet op de koop toe te nemen, de boetes voor dit soort overtredingen zijn in ons land een 
lachertje, als economische delict beboet zou de boete wel eens heel hoog kunnen zijn omdat het voordeel 
uit het delict (2,5 mjd.p.j) een onderdeel kan zijn van de boete. Dat dit soort bedrijfscriminaliteit over het 
algemeen wordt gepleegd vanuit een economisch belang, neemt niet weg dat het nogal eens onduidelijk is 
wiens belang precies wordt gediend. Vaak lopen belangen van de organisatie en die van de leidinggevende 
(plegende) werknemers en opdrachtgevers door elkaar. 
 
Bij bedrijfscriminaliteit hebben de uitvoerders van de overtredingen weliswaar gehandeld in het kader van 
hun taakuitoefening en daarmee in het belang van de organisatie, maar zij zullen daarmee wellicht ook eigen 
gewin voor ogen hebben gehad. Connexxion, altijd de mond vol over maatschappelijk verantwoord en 
duurzaam ondernemen heeft met haar regel overtredend gedrag, het belang van het personeel en de 
maatschappij ernstig geschaad, zelfs zozeer dat zij strafrechtelijk kunnen worden vervolgd.  
In het verkennend empirisch onderzoek naar aard en achtergronden van bedrijfscriminaliteit verwoorden 
drs. G.W. Brummelkamp, prof. dr. W. Huisman en dr. A.J.M. Denkers het ontstaan, de mogelijke belangen en 
het voortbestaan van deze overtredende activiteiten van dit soort bedrijven heel netjes5.   
 
 

                                                             
3 http://nieuwsuur.nl/video/339389-ongezond-leven-reden-voor-ontslag.html 
4 http://www.onderzoeksraad.nl/uploads/phase-docs/397/858bb17b40e1rapport-aardgasbus-nl-web.pdf                                       ( blz 25) 
5 http://www.ondernemerschap.nl/sys/cftags/assetnow/design/widgets/site/ctm_getFile.cfm?file=H201112.pdf&perId=627    ( blz 10) 
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Na 1940/1945 is het openbaarvervoer opnieuw opgezet, deze eerste naoorlogs lichting chauffeurs gingen er 
in de jaren 1970/1980 volgens S. Renzema (oud directeur CN/Midnet) met 50 man per jaar de WAO in en zijn 
toen vervangen door verse krachten, de tweede lichting na de oorlog en daar hoort aangever ook bij, is nu 
vergrijst en versleten en valt op dit moment na 35 dienstjaren met bosjes uit. Behalve de doen houden van 
een symposium "Gezondheidsproblemen bij buschauffeurs" rond 1990 waaruit bleek dat deze beroepsgroep 
het zeer zwaar te verduren heeft is er niets gedaan om deze werknemers te beschermen tegen de arbeids 
risico's dan een Arbo-wet te maken die zegt dat ze beschermt zijn. De controle op en handhaving van deze 
wet is op alle fronten achterwege gebleven. De zelfregulering heeft de koopmansgeest de ruimte gegeven 
duizenden OV werknemers als een vaatdoekje uit te knijpen om ze vervolgens ongehinderd door het UWV 
putje te kotsen. Omdat het ontstaan van dit soort witteboordencriminaliteit sterk afhankelijk is van 
bedrijfscultuur, regelgeving en politieke achtergronden is het voor buitenstanders behoorlijk 
onoverzichtelijk, Prof. Wim Huisman heeft daar een goed wetenschappelijk verhaal van gemaakt in zijn 
"Bedrijfscultuur tussen winst en moraal"6.  
 
Een goede preventieve werking van het systeem voor arbozorg start vanuit de veronderstelling dat preventie 
bijdraagt aan gezonder en veiliger werk. Goede preventie vraagt om maatwerk in de beheersing van risico’s 
en spreekt de eigen verantwoordelijkheid aan van werknemers en werkgevers op het niveau van sectoren, 
branches en bedrijven. De Inspectie constateert dat vanaf 2006 de aandacht voor preventie binnen 
bedrijven terugloopt. Minder dan de helft van de Nederlandse bedrijven heeft een RI&E waarin de 
belangrijkste risico’s staan beschreven. Dit geldt ook voor het beschikken over een preventiemedewerker die 
zich actief inzet voor de arbeidsveiligheid binnen het bedrijf. Bedrijven met een RI&E, dan wel een 
preventiemedewerker, beslaan wel het grootste deel van de werknemers. Dit komt doordat veel meer grote 
bedrijven dan kleine bedrijven aan de verplichtingen voldoen. Vooral voor kleinere bedrijven zijn de huidige 
arbozorg verplichtingen een probleem, omdat deze niet goed aansluiten bij hun ondernemerspraktijk. 
Daarnaast is niet alleen de naleving, maar ook de kwaliteit van de huidige invulling van de verplichting een 
RI&E te maken een probleem. Bij veel bedrijven wordt arbozorg in de huidige praktijk vooral ervaren als een 
administratieve verplichting.  
 
Wanneer de RI&E wordt uitgevoerd als een puur administratieve handeling met alleen het doel om aan 
minimale verplichtingen te voldoen, draagt dit niet bij aan gezond en veilig werken.  
De administratie van arbozorg verplichtingen alleen bevordert niet dat risico’s worden teruggedrongen.  
Een goed veiligheidsbewustzijn, in combinatie met het nemen van maatregelen doet dat wel. De Inspectie 
constateert dat het in de Arbo-wet beoogde systeem van arbozorg nooit tot volle wasdom is gekomen. 
Het slechte nalevingniveau in combinatie met de constatering dat bedrijven de RI&E vooral administratief 
invullen, ondermijnen de beoogde werking van het systeem. Dit is voor de Inspectie SZW aanleiding om in 
2013 een nieuwe aanpak van het thema arbozorg te ontwikkelen. Deze aanpak moet recht doen aan de 
verschillen tussen grote en kleine bedrijven en een betere verankering van risicogericht handelen in de 
bedrijfsvoering stimuleren. 7  Aangever stelt dat als SZW al wist dat het niet goed ging, tot op heden weinig 
actie heeft ondernomen om dat te doen wat ze hadden moeten doen, gewoon orde op zaken stellen.  
 
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) bewaakt en stimuleert naar eigen zeggen de naleving van wet- 
en regelgeving voor een veilige en duurzame leefomgeving en transport. ILT staat voor een goede 
dienstverlening, rechtvaardige handhaving en adequate opsporing. Dit zoveel als mogelijk in samenwerking 
met andere inspecties, risicogestuurd, uitgaande van vertrouwen en gericht op de reductie van de 
toezichtlast. Beleidmakers bepalen de regels, burgers en bedrijven zijn verantwoordelijk voor de uitvoering 
en de inspectie ziet toe op de naleving. Het uitgangspunt van de Inspectie Leefomgeving en Transport8 is 
dáár toezicht houden waar de risico’s het grootst zijn. Daarnaast wil de inspectie het toezicht efficiënter en 
effectiever maken en waar mogelijk zelfs op afstand uitvoeren. Ondernemingen krijgen meer eigen 
verantwoordelijkheid voor naleving wetgeving, veiligheid en duurzaamheid.  

                                                             
6 http://repub.eur.nl/res/pub/368/WPM3327.pdf 
7 http://www.inspectieszw.nl/Images/Signalement-Arbozorg-in-Nederland_tcm335-345345.pdf 
8 http://www.ilent.nl/onderwerpen/transport/bus/Audits/ 
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Aangever vraagt zich af in het kader van de reductie van de toezichtlast. Wáár en van welke afstand de 
Inspectie Leefomgeving en Transport dan wel toe kijkt, als er weer eens een vliegtuig te zwaar uit de lucht 
komt vallen. Ook hierin was ILT incompetent. Het lijkt wel of we in Nederland steeds meer Nout Wellink/DSB 
momenten krijgen van uitzonderlijk goed betaalde officiële toezichthouders die eigenlijk helemaal geen 
toezicht houden en grote  ondernemingen zelfregulerend gelegenheid bieden, de een na de andere crisis te 
creëren.   
 
Het is bekend dat bij de Overheid de RI&E een dekkingsgraad heeft van 85%, landelijk gezien procentueel 
het hoogste, dus zou je mogen verwachten dat OV-autoriteiten weten hoe het hoort, toch gaat het juist in 
de OV bedrijven waar zij als opdrachtgever een enorme vinger in de pap hebben, op dit punt finaal verkeert.   
Had de overheid het kunnen weten? Het lijkt redelijk te veronderstellen dat in ieder geval het UWV de 
medische exodus van OV- personeel al wel reeds gesignaleerd moet hebben.  
Of heeft de overheid bewust niet op deze signalen gereageerd in de wetenschap dat ze als ze OV bedrijven 
dwingen Maatschappelijk Verantwoord te Ondernemen zelf de rekening betalen?  
 
 
 
Hier de vragen waar ik en mijn vele collega's graag antwoord op willen hebben. 
 

1. Hoe is het mogelijk dat Connexxion (een van de vijftig grootste werkgevers van Nederland) zonder 
enige moeite al twintig jaar geen RI&E verricht op chauffeurswerkplekken, daardoor de regelgeving 
van de Arbo-wet aan zijn laars lapt en daarmee ongestraft het rijdend personeel 60% overbelast op 
trillingen? Waar was de arbeidsinspectie al die jaren?  

2. Hoe is het mogelijk dat Nederlandse uitzendbureaus zonder zelf onderzoek te doen, werknemers 
achteloos onderbrengen bij een bedrijf die de Arbo-wet bewust overtreed? 

3. De overheid is als  opdrachtgever medeverantwoordelijk voor een correcte uitvoering van de 
aanbestedingen en het toezicht daarop. Waarom heeft de overheid (provincie en gemeentes) als 
opdrachtgever van aanbestedingen van openbaarvervoer niet voldoende  toezicht gehouden op de 
OV-bedrijven omtrent het juist naleven van de wettelijke regelgeving. 

4. Is de overheid zich wel voldoen bewust dat zij als opdrachtgever van Connexxion 
medeverantwoordelijk is voor de schade die door regelovertreding aan derde is ontstaan9? 

5. Waarom is er bij de verkoop van Connexxion in 2007 geen gedegen accountant onderzoek ingesteld 
of de jaarcijfers van de verkochte onderneming wel tot stand zijn gekomen met inachtneming van 
alle wettelijke regels. Is dat onderhevig geweest aan poetsende ambtenaren en/of accountancy? 

6. Is Den Haag zich wel voldoende bewust dat de integriteit van de Overheid op het spel staat?  
 
 
 
Immers zoals het voor ondernemers verplicht is alle kennis aan boord te hebben om een bedrijf aan alle 
relevante regelgeving te laten voldoen is het aan de overheid om de samenleving oprecht en ordentelijk te 
besturen en zich niet alleen te concentreren op het vakgebied van Koos Spee.    
 
 
 
  
 
 
 
 

                                                             
9 artikel 6:162 lid 1 BW:  “Hij, die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden.” 
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Aangever heeft volgens geldende plichten en normen, in 2013 zijn Connexxion HR directeur A.Veerman en  
de OR-Connexxion openbaarvervoer eerst op de hoogte gesteld van bovenstaande overtredingen en zijn eis 
schadeloos gesteld te willen worden voor de veroorzaakte schade. 
Aangever heeft van directeur HRM P.P Witte en het DB-OR als antwoord terug gekregen dat de brieven in 
goede orde zijn ontvangen.  
 
Om iedereen die causaal verbonden is op de hoogte te stellen gaat deze melding naar de volgende personen 
en/of instanties. De vragen zijn primair gesteld aan het Ministerie van SZW en secondair voor causaal 
gerelateerde die ook willen reageren. 
 

1. L.F. Asscher     Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 
2. Drs. J. (Jetta) Klijnsma    Staatssecretaris van Sociale zaken en Werkgelegenheid. 
3. de Heer H Kamp,    Minister van Economische zaken. 
4. de Heer R. Plasterk,     Minister van BZK. 
5. Mvr A. van Miltenburg    Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal. 
6. ILT        Inspectie Leefomgeving en Transport 
7. toezicht.     De inspectie van SZW.   
8. Paul Ulenbelt.      Commissie SZW, per mail. 
9. Keklik Yücel.     Commissie SZW, per mail. 
10. KIWA.N.V.     Kiwa Nederland B.V.  
11. Tweede Kamerleden.    Verschillende fractievoorzitters 
12. Gemeente Almere     Wethouder van vervoer 
13. Gemeente Almere     Raadsleden. 
14. Ombudsman.     Postbus    93122   2509AC   Den Haag 
15. College De Rechten van de mens  
16. UWV.      Klachtenbureau UWV 
17. Panteria     Research to progress 
18. AStri      AStri Beleidsonderzoek en -advies is 
19. Dr . A.J. M. Denkers    Universitair hoofddocent VU  
20. Prof. Wim Huisman    Professor of Criminology   
21. drs.G.W. Brummelkamp Onderzoeker bij Panteria 
22. Mr T H J Joustra    Onderzoeksraad voor de veiligheid. 
23. Mr. M.de Gaay Fortman Raad van toezicht van MVO Nederland. 
24. Media.  
25. NCRV.          ziekdoorjewerk.nl 
26. Vakbond      CNV  
27. Vakbond      FNV  
28. Stichting      beroepsziekten FNV. 

 
 
Hoogachtend. 
P.A  Blankman. 
Buschauffeur te Almere. 
Kaderlid FNV, lid RC, lid landelijk Arbo-netwerk FNV. 
Lid van de SP en zelf benoemd preventiemedewerker openbaarvervoer. 
1317PL 27  Almere. 
peter@blankman.nl 
www.gewoonmetpensioen.nl 
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