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Uw leidinggevende
Onderwerp

Besluit algemene R&I brede aanstelling en afdelingswijziging

Geachte

,

Op 14januari 2014 heeft de directie van de RDW de voorgenomen
organisatieaanpassing van de divisie R&I goedgekeurd. Deze reorganisatie vindt
plaats op grond van hoofdstuk 7 van het Rechtspositiereglement (RPR) van de
RDW.
In het kader van deze reorganisatie wordt per 15 april 2014 de aanstelling van alle
Medewerkers Uitvoering hij de lijnafdelingen van R&I met standplaats Veendam
omgezet in een algemene R&I brede aanstelling.
Reden hiervan is dat R&I wil bereiken dat medewerkers breed inzetbaar zijn binnen
R&1. Hiermee wordt de mogelijkheid tot interne doorstroom van medewerkers en
functieroulatie bevorderd.
Als er sprake is van verplaatsing in het kader van deze brede aanstelling, vindt dat
in overleg plaats. De flexibele inzet wordt gezien als een gedeelde
verantwoordelijkheid van leidinggevende en medewerker, met als uitgangspunt het
organisatiebelang maar vanzelfsprekend onder afweging van persoonlijke wensen.
Voor u betekent dit dat u per 15 april 2014 R&I breed wordt aangesteld, op basis
van artikel 5 Rechtspositiereglement RDW, als Medewerker Uitvoering R&l.
Tevens wijzigt de R&I afdeling waaronder uw unit ressorteert van naamgeving en
samenstelling. De unit waar u werkzaam bent, zal per 15 april 2014 onderdeel uit
maken van de afdeling Informatie en Rijbewijzen, welke bestaat uit de volgende
units:
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Handhaving (HH)
Informatieverstrekking, inclusief team Parkeren (IV)
Landeljik informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV)
Rijbewijzen (RB)

De nieuwe afdeling Informatie en Rijbewijzen wordt aangestuurd door de
afdelingsmanager,
.
Uw standplaats blijft ongewijzigd. Ook uw direct leidinggevende, uw functie en
overige arbeidsvoorwaarden wijzigen verder niet.
Heeft u na het lezen van deze brief vragen of wenst u meer informatie? Neem dan
contact op met uw direct leidinggevende of uw HR adviseur.
Ik kijk met vertrouwen uit naar een voortzetting van de goede samenwerking.

Met vriendelijke groet,
De directie van de RDW
Namens deze,
Divisiemanager Registratie & Informatie

Z. Baelde
Op gi-ond vcin de Algemene liet bestuursrec-lit kunt ii, indien ii het niet ec’ns bent tnet dit besluit, binnen
lift dagtekening, bij de Algemeen Directeur i’cm de RDW een bezwaarschrift indienen. Het

zes sseken

bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en dient in ieder geval uw naam en adres, de dagtekening, de
omschrijving san het besluit waartegen liet bezwaar is gericht, evenals de gronden van het bezwaar te
bevatten. Zo inogc’lijk dienen een afsc-hrift s’aii liet besluit en de overige op liet bezwaar het rekkïng
Ii ebbende stukken te worden snee gezonden,
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Uw leidinggevende

Onderwerp

Voornemen indeling functiegebouw RDW

Geachte

,

Dc RDW heeft een andere wijze van functie beschrijven ontwikkeld; het
functiegebouw RDW. Dit functiegebouw treedt in werking op 1 januari 2011.
Ik heb daarom het voornemen met ingang van 1 januari 2011 uw huidige functie in
te delen in het voor u geldende functieproftel uit het functiegebouw RDW.
Voor u zal per 1januari 2011 het volgende functieprofiel van toepassing zijn:
Medewerker Uitvoering, schaal
Graag verwijs ik u voor nadere informatie naar de bijgevoegde flyer. Ook treft u bij
deze brief het voor u van toepassing zijnde kemprofiel aan.
Verdere informatie over het functiegebouw, waaronder alLe volledige profielen,
vindt u op Iris: Home > Jij & RDW > Ontwikketplein > Functiegebouw.
Nadrukkelijk wijs ik u erop dat bij de indeling de aan u opgedragen werkzaamheden
en de daaraan verbonden salarisschaal niet wijzigen. Indien u een persoonlijk schaal
of aanloopschaal heeft, blijft deze voor ii gelden.
Indien u bedenkingen heeft tegen dit voornemen kunt u deze binnen twee weken na
dagtekening van deze brief schriftelijk bij mij kenbaar maken. Na deze termijn zal
de indeling van uw functie definitief worden vastgesteld met ingang van 1 januari
2011. Indien u het niet eens bent met het definitieve besluit heeft u nog de
mogelijkheid om formeel in bezwaar te gaan.
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Het jaar 201 1 zal vervolgens gebruikt gaan worden om het functiegebouw in uw
werkomgeving verder te introduceren. Tijdens het jaarlijkse functioneringsgesprek
met uw leidinggevende vormt het voor u geldende functieprofiel dan de basis voor
de te maken afspraken over resultaten en ontwikkeling voor het komende jaar.
Mocht u naar aanleiding van deze mededeling nog vragen en/of opmerkingen
hebben, dan kunt u terecht bij uw eigen leidinggevende en/of HR-adviseur.
Hoogachtend,
De di

Drs. J.G.
Algemeen Directeur
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u, indien u het niet eens bent met dit besluit, binnen
zes weken na dagtekening. hij de Algemeen Directeur van de RDW een bezwaarschr(fr indienen. Her
bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en dient in ieder geval uw naatn en adres’, de dagtekening, de
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, evenals de gronden van het bezwaar te
bevatten. Zo mogelijk dienen een afschrift van het besluit en de overige op het bezwaar betrekking
hebbende stukken te worden meegezonden.
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Wijziging functie

,

Geachte

Ter bevestiging van hetgeen met u is besproken, deel ik u mee dat u per 1 september
2007 wordt aangesteld in de functie van Senior Behandelingsmedewerker bij de
divisie R&l-Unit Handhaving van de RDW te Veendam.
Ik wens u veel succes toe in uw nieuwe functie.

.

Met vriendelijke groeten,
De directie van de RDW
namens deze,
Registratie en Informatie

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u, indien is het niet eens bent met dit besluit, binnen
zes weken na dagtekening, bij de Algemeen Directeur van de RDW een bezwaarschrft indienen. Het
bezwaarschrfl dient te zijn ondertekend en dient in ieder geval uw naam en adres, de dagtekening, de
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, evenals de gronden van het bezwaar te
bevatten. Zo mogelijk dienen een afschrfl van het besluit en de overige op het bezwaar betrekking
hebbende stukken ie worden meege:onden.
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Reorganisatie

Geachte

,

Hierbij bevestig ik u dat de reorganisalie van de Divisie Registratie en Informatie
onlangs is goedgekeurd.
Ten behoeve van de reorganisatie is een plaatsingscommissie ingesteld, die tot taak
heeft de betrokken leiding te adviseren over de uitvoering van de reorganisatie, op
grond van artikel 86 van het Rechtspositiereglement (RPR) RDW.

.

De p(aatsingscommissie heeft het volgende advies uitgebracht:
De plaatsingscommissie is van oordeel dat, op basis van functievergelijking, uw
huidige functie conform artikel 81 RPR RDW, in (vrijwel) ongewijzigde vorm
onderdeel uitmaakt van de nieuwe Organisatie van de Divisie Registratie en
Informatie.
De plaatsingscommissie adviseert u te plaatsen op de nieuwe functie van Senior
Behandelingsmedewerker.

ik neem dit advies over.
U wordt met ingang van 1 apri] 2003 aangesteld in de functie van Senior
Behandelingsmedewerker.
Deze functie is gewaardeerd volgens salarisschaal van het BezoJdigingsreglement
RDW.
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Uw plaatsing heefi geen consequenties voor uw salarisschaal en overige
arbeidsvoorwaarden.
Ten aanzien van uw overige rechten en plichten bij reorganisaties verwijs ik u
kortheidshalve naar hoofdstuk 7 van het Rechtspositiereglement RDW.
Met vragen kunt u terecht bij uw leidinggevende of uw 1-IR ConsulentlAdviseur.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groeien,
De Algemeen Directeur van de RDW
namens deze,
Divisiemanager Registratie en

ir. A.P.G. Grootheddi

ii het niet eens bent met dit besluit binnen zes weken na
dagiekening, hij de Algemeen Directeur van de RI)\k een hezsaarschrift indienen

Op grond van de Algemene wet hestuursrecht kunt u. indien
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Hierbij bevestig ik u dat de reorganisatie van Bureau Rijbewijzen onlangs is
goedgekeurd.
Ten behoeve van de reorganisatie is een plaatsingscomniissie ingesteld, die tot taak
heeft de betrokken leiding te adviseren over de uitvoering van de reorganisatie, op
grond van artikel 86 van het Reehtspositiereglement (RPR) RDW.
De plaatsingscommissie is van oordeel dat, op basis van de finctievergelijking, er in
uw situatie geen sprake is van opheffing van uw functie (c.q. opgedragen
werkzaamheden), aangezien deze in (vrijwel) ongewijzigde vorm onderdeel uitmaakt
van de nieuwe organisatie van Bureau Rijbewijzen. De plaatsingseommissie
adviseert u te plaatsen in de nieuwe ffinctie.
Ik neem dit advies over.
U wordt met ingang van 1 januari 2001 geplaatst in de functie van Mçdewerker
Taakgroep Beoordelen en Helpdesk. Deze functie is ingedeeld in hoofd- en
salarisschaal van het Bezoldigingsreglement RDW.
niveaugroep
Aangezien u de opgedragen werkzaamheden al sinds april 2000 verricht, is uw
salaris met terugwerkende kracht per 1 april 2000 vastgesteld op.
bruto per
maand overeenkomstig salarisschaal salarisnummer hoofd- en niveaugroep
van het Bezoldigingsreglement RDW. In verband met de salarisverhoging per 1juni
2000 is uw salaris per die datum vastgesteld op
bruto ver maand. Met
ingang van 1januari 2001 is uw salaris vastgesteld op
bruto per maand.
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De verrekening zal plaatsvinden met de uitbetaling van het salaris in januari 2001.

Uw eerstvolgende periodieke verhoging wordt u, bij goed functioneren, toegekend
op 1 april2001.
Indien u bedenkingen heeft tegen mijn voornemen tot plaatsing kunt u deze binnen
twee weken na dagtekening van deze brief bij mij kenbaar maken. Indien u geen
bedenkingen zult kenbaar maken zal plaatsing met ingang van 1januari 2001
worden doorgevoerd.
Ten aanzien van uw overige rechten en plichten bij reorganisaties verwijs ik u
kortheidshalve naar hoofdstuk 7 van RPR RDW en het Sociaal Plan.
of bij uw
Bij vragen kunt u terecht bij uw leidinggevende,
.
Personeelsconsulent,
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wens u veel succes.
Hoogachtend,
De Algemeen Directeur van de RDW
namens deze,
Hoofd InformatiQ’en Documenten

•

Ir. W. van-ØLaan a.i.

Op grond van de Algemene wet bestiurarecht kunt u, indien u het niet eens bent met dit besluit, binnen zes weken na
dagtekening, bij de Algemeen Directeur van de RDW een bezwaarschrift indienen.

5 C 0061a
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Geachte

salarisschaal
,

Zoals bekend zijn de organisatie en formatie van de onderafdeling Rijbewijzen
onlangs vastgesteld. In het kader van deze reorganisatie bent u per 1 juli 1997
geplaatst in de ftmctie van Beoordelingsmedewerkster, voor 36 uren per week.
Deze functie is ingedeeld in hoofd- en niveaugroep
salarisschaal van het
Bezoldigingsbesluit RDW. Uw salaris is per 1 januari 1996 vastgesteld op
bruto per maand, overeenkomstig salarisnummer van de genoemde
schaal. Een eerstvolgende periodieke verhoging wordt u, toegekend op 1 januari
1997. Uw salaris bedraagt dan
bruto per maand. De verrekening van het
salaris met terugwerkende kracht tot 1 januari 1996 zal gelijktijdig met het
uitbetalen van het salaris over juli plaatsvinden.

.

De plaatsingscommissie zal, te rekenen vanaf de datum van uw plaatsing, nog
een jaar uw aanspreekpunt zijn voor eventuele problemen die voortvloeien uit
deze plaatsing.
Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na
dagtekening van deze brief, op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht, een
bezwaarschrift indienen bij de Algemeen Directeur van de RDW.
Ik wens u succes met uw werkzaamheden bij de onderafdeling Rijbewijzen.
Hoogachtend,
De Algemeen Directeur van de RDW
namens deze,
Hoofd Personeel en organisatie a.i.,

H.
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DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT
Gelet op het Algemeen Rijksauibtenarenreglement en op het Bezoldigingsbesluit
Burg lijke Rijksambtenaren 1984;
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net
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: 16 maart 1993

voor
geboxen

in veste dienst werkzaam bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer

weges:

.

plaatsing
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afde ing
Voertuigdocumenten en Centrale Registratie
func ie
Beoordelingsmedewerkster Informante
stan plaats
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sala isschaal
sala isnummer
sal is per maand
(gebaseerd op 38 uren per week)
dat
eerstvolgende
pen dieke verhoging
1 juni 1993
-

Veendam, 26 juli 1993
DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
namens deze,
DE DIRECTEUR VAN DE
RIJXSW
VOOR HET WEGVERKEER,
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Geachte

veendam,

26 juli 1993

ons kenmerk:

085 3/93 PV YD

bilage(n):

t

doorkiesnummet:

verzonden:

,

Hierbij bevestig ik dat u met ingang van 16 maart 1993 bent geplaatst als
Beoordelingsmedewerkster Informante bij liet Bureau Afgifte Rijbewijzen.
Uw salaris en arbeidstijd wijzigen niet door deze plaatsing.
De plaatsingscommissie zal, te rekenen vanaf de datum van uw plaatsing,
nog één jaar uw aanspreekpunt zijn voor eventuele problemen die voort
vloeien uit deze plaatsing. Ook de begeleidingscommissie blijft zolang in
functie,
De desbetreffende beschikking treft u bijgaand aan.
Ik wens u veel succes bij de voortzetting van uw werkzaamheden.

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT
namens deze,
DE DIRECTEUR VAN DE
RIJKSDIENST VOOR HET WEGVERKEER,

J. Jager
postbus 30000
9640 RA veendam
sksgerrakl0
tel. (05987) 9 99 ‘11
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kenmerk: 0691/92 PV HM

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT
Gele op het Algemeen Rijksambtenarenregelement en op het Bezoldigingsbesluit
Burg rlijke Rijksambtenaren 1984;

BESLUIT:

met

ngang van

1 januari 1990

voor

:

gebo’en

t

in v ste dienst werkzaam bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer
.wege

St

functiewijzIging en toekennen hogere schaal
het nderstaande vast te stellen:
dien t
Rijksdienst voor het Wegverkeer
afde ing
Voertuigdocumenten en Centrale Registratie
func ie
Informante Rijbewijzen
sten Iplaats
Veendam
hoof 1- en niveaugroep
sala’isschaal
!sale ‘isnummer
sala ‘is per maand
(gebaseerd op 38 uren per week)
datt eerstvolgende
pen ,dieke verhoging
1 juni 1990

Veendam, 17 juli 1992
DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
namens deze,
DE DIRECTEUR VAN DE
RIJKSDIENST VOOR HET WEGVERKEER,

(mw. Y. Dousma)
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rijksdienst voor het wegverkeer

min iserie van verkeer en waterstaat

afdeling personeelszaken veendam

uw brief en:

veendam.

9 september 1986

uwkeni erk-

ons kenmerk:

2012/86 PV AL

toestelnummer:

bijlagefn):

1

verzonden:

onderw rp:

.

verplaatsing

Geachte

,

Zoals in eerdere korrespondentie aangekondigd, zend ik u
hierbij de beschikking waarin uw overgang van uw huidige
funktie naar de onderafdeling Rijbewijzen (buro B) is geregeld.
De definitieve datum van overgang is 1 oktober 1966.

Het vriendelijke groet,
De Direkteur van de
Rijksdienst voor het Wegverkeer,
l.D.

(AS. Lief fering

postbus 30000
9640RA veendam
ModiR.3Wnr 47V-414188F

skagerrsk 70
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mïnitere van verkeer en waterstaat

afdeling personeelszaken veendam

uwbriøf van

veendam,

7 april 1986

uwkermerk:

onskenmerk.

894/86 ?V AL

Verplaatsing

onderfer:

bijlagefn):

Geachte

toestelnummer:
verzonden:

,

Zoals u bekend is, zal er per 1 juli 1986 een nieuwe
Onderafdeling Rijbewijzen worden ingesteld.
Een aantal werkzaamheden van de Sektfe Handmatige Aanmaak en
het Buro Bijzondere Bewijzen zullen met ingang van
bovengenoemde datum overgaan naar de nieuwe onderafdeling.
Ik bevestig hierbij dat ii
op uw eigen verzoek
per
1 juli 1986 wordt aangesteld als medewerkster bij de
Onderafdeling Rijbewijzen.
De verplaatsing geschiedt onder handhaving van uw huidige
salarfs(schaal) en aantal te werken uren per week.
—

O

—

De beschikking waarin een en ander wordt geregeld zal u te
zijner tijd worden toegezonden.
Tenslotte wens ik u sukses in uw nieuwe funktie.

Met vriendelijke groet,
De Direkteur van de
Ri4ke’d4enst voor het Wegverkeer,

(A.$. Lieff

ug

paitbus 30000
9640 RA veendsm
Mode R.D W
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MINISTERIE VAN VERKEER
EN WATERSTAAT
RIJNS14F2S

OOR IGERJUER

Nr. 2O1/83 PR/MF
15 setfember 1983

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

1

Gelet op het Algemeen Rijksambtenarenreglement en op het Bezoldigingsbesluit
Burgerlijke Rijksambtenaren 1948:

BESLUIT:

(naam)

geboren

met ingang van

1 oktober 1983

te benoemen tot

administratief antenaar C 2e klasse

in vaste/)èj

ter standplaats

dienst bij

Veëndam

met vaststelling van salaris,
meld:

salaris (sch.

de Rijksdienst voor het Wegverkeer

jswo en datum salarisanciënniteit als hieronder ver

) p.m.

1

vaste toelagefn) p.m.

1

tijdelijke toelagefn) p.m.

1

datum s&arisanciënniteit: 1 Jwil.

1985

‘s—Gravenhage, 15 septrer 1983

DE MINISTER VOORNOEMD.
namens deze ,

I DIREKTEUR VAN tI RIJKSDIENST VOOR

VT
04i.
Model 1743 6
-

IflRiER,

Fontein-Schelvis)

I.D.

Pers. nr. 100017

0/0%

M1NISTEtIE VAN VERKEER
EN WATERSTAAT

RIJKSD] •ENST VOOR FiEr WEGVERKEER
Nr. 16 2/83 PR/MF
8 juli 1983

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

Gelet op het Algemeen Rijksambtenarenreglement en op het Bezotdigîngsbesluit
Burger]ijke Rijksambtenaren 1948:
BESLUIT:

(naam)

geboren
met toepassing van artikel 6, 2e lid onder a van het
Algemeen Rijksaiitenarenreg1s
met ingang van 1 juni 1983
voor bepaalde tijd tot 1 oktober 1983
-

te benoemen tot administratief aitenaar C 2e klasse
in UI(ijdeIijke dienst bij
tot standplaats

de Rijksdienst voor het Wegverkeer

Veendam

met vaststelling van salarisN
meld:

salaris (sch.

Ç) en datum salarisanciënniteit als hieronder ver-

pm

1

vaste toelagefn) p.m.

1

tijdelijke toelage(n) p.m.

1

datum salarisanciënniteit:
‘s-Tavenhage,

1 juni 1985

8 juli 1983
DE MINISTER VOORNOEMD,
namens deze
DE DIREKTEUR VAN DE RIJKSDIENST VOOR
tT WKEER,

LD.

(n
Model 1143 8
-

L/.

Pers. nr. 100017
rijksdienst voor het wegverkeer

minist rie van verkeer en waterstaat

stafafdeling personeelszaken
bureauveendam

26 me i 1983

uw brief an:

veendam,

uwkenm rk:

ons kenmerk:

onderwe p:

bijIan(n):

2143/83 PV LB

tocstelnummer
verzonden:

,

Geachte

Bij dezen bericht ik u dat u met ingang van 1 juni 1983 bent
aangesteld als medewerkster Bureau Bijzondere Bewijzen, on
derafdeling Kenteken- en Registratiebewijzen.
Deze funktie is gewaardeerd met de rang van administratief
ambtenaar C 2e klasse.
Er is een voorstel gedaan u met ingang van 1 juni

1983 naar

deze rang te bevorderen.
Ik hoop u hiermee voldoende op de hoogte te hebben gesteld
en wens u veel sukses in uw nieuwe baan.

Hoogachtend,
Het Hoofd van de 0nderaf,9ling Personeelszaken
Namep

L.H.E. jolhuis
(personee{’skonsul entc)

p.shus 30000

t34ORA veondam
c

E

sk.q’rak1O

Pers. nr. 100017

0107.

ct

MINISTERE VAN VERKEER
EN WATERSTAAT

RIJK DI

yCOR HE WEGVERKEER

5f6/8 P13
30 maart 982

nr.

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

Glet op het Algemeen Rijksambtenarenreglement en op het 8ezolciîgingsbesluît
Birgerlijke Rijksambtenaren 1948:
BESLUIT:

(flaam)

boren

met ingang van

1 april 1982

t benoemen tot administratief ambtenaar C 3 klasse

in /tijdeIijke dienst bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer
tr standplaats VeeT1dfl1
niet vaststelling van salarisjcgex) en datum salarisanciënniteit als hieronder ver
neld:

s1aris (sch.

) p.m.

vste toelagefn) p.m.

J

tijdelijke toelagefn) p.m.

/

dfltum salarisanciënniteit: 1

jUni

‘s-Gravenhage, 30 nart 1982

1985
DE MINISTER VOORNOEMD,
namens deze

vooRiu’

Model 1143 6
-

Pers. nr. 100017

O/Q

5BLJ

MINIS RIE VAN VERKEER
EN WATERSTAAT
RIJKSO ENST VOOR HET WEGVERKEER
nr 27 1/81 P13

28 sept mber 1981

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
Gelet op artikel 8 van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke
Rijksambtenaren 1948, op het Algemeen Rijksambtenaren—
reglement en op de gemeenschappelijke beschikking van
zijn ambtsvoorganger cI.d. 5 december 1956, afdeling Comp
tabiliteit en Algemene Personele Zaken, nr. t A
601
en de toenmalige Minister van Binnenlandse Zaken, Bezits
vorming en Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie d.d.
10 januari 1957, hoofdafdeling O.P.Z., Afdeling Bezoldi—
ging, bureau ii, nr. 25628;
—

13 E S L U 1 T:

, met toepassing van artikel 6, 2e lid onder a van
liet Algemeen Rijksambtenarenreglemerit met ingang van 1
oktober 1981 voer bepaalde tijd, zulks tot 1 oktober 1983
te benoemen tot administratief ambtenaar C 3e klasse in
tijdelijke dienst hij de Rijksdienst voor het Wegverkeer
ter standplaats Veendam met vaststelling van salaris en
salarisancinniteit als hieronder vermeld:
salaris (schaal
per maand
op basis van een
werktijd van 20 uren per week, datum sa].arisanciënniteit:
1 juni1985.

‘s—Gravenhage, 28 september 1981.
DE MINISTER VOORNOEMD,
Namens deze,
IENST VOOR
1.1).

model 10B3

Pers. nr. 100017

0/0/.

FIUKSDIEr ST VOOR HET WEGVERKEER
Postadres
Postbus 2090
2500 EX ‘s-G -wenhage

AAN

september 1981

Uw briet van

Datum 28

Uw kenmerk

Ons kenmerk 2702/81 P B

Onderwerp

Geachte

.

Bijlagetn

Indien sttreding.

1

,

In verband met uw indienstireding per 1 oktober 1951 (L)e
ik u hierbij toekomen de beschikking van heden, houdendc’ uw
aanstelling als administratief ambtenaar C 3e klasse in tidc—
lijke dienst hij de Rijksdi.enst voor het Wegverkeer. Ier stiitid—
plaats Veendarn.
Bij gebleken bekwaamheid, geschiktheid en dienttver
zult u-—na een diensttijd v-an maximaal twee jaren l-fl V5tO
dienst worden benoemd.
ik vest:, er nog uw aandacht op, dat ii door uw benoe
ming niet verzekerd bent ingevolge de bepalingen van de Zie
kenfondswet.
1k geef u in overwegtng u tegen de kosten van ;tekte
(dokters—, apothekers—, ziekenhuiskosten en hulp van spec ti
lïsten, enz.) te verzekeren hij een algemeen ziekenfonds c.’.
particuliere (ziektekosten) verzekeringsmaatschappij.
uiter
in dit verband wijs ik u ook op de mogelijkheid u
aard geieel op basis van vrijwilligheid
aan te sluiten Hij
‘de door de Stichting Personeelsfonds Ministerie van Verkeer en
Waterstaat voor de ambtenaren bij dit Ministerie gestoten cc)1lectieve verzekering bij de
te Rotterdam.
De polisvoorwaarden ter zake kunt u opvragen hij bovengenoemde stichting (telefoon
3).
—

—

Hoogachtend,
HET HOOFD VAN DE STAFAl\EL1NG
ZAKF,N,

Telefoon
Bezoekadres:Fruitweg 262, ‘s-Gravenhage
Bereikbaar mt de tramlijnen 8 en 9 vanaf Station H.S
Verzooke bij Leantwoording datum, ons kenmerk en onderwerp te vennetden
ROW 47h OO7142I

der

Brug,en)

)

VOORRET WEGVERKEER
8L/Rl Pers.
nr. 100017
SD1EtT

0/0/,

Postadres
Postbus 2090
2500 EX ‘sG avenhage

AAN

.

4 september1981

Uw brief van

Datum

Uwkenmerk

Onskenmerk

Onderwerp

Indiensttreding.

Geachte

2493/81 PB

Bijlage(n)

,

Ter bevestiging van hetgeen met u is besproken, deel ik u
hierdoor mede, dat de uitslag van het medisch onderzoek
“geschikt’t luidt, terwijl het ingestelde antecedenténonderzoek
evenmin een belemmering vormt voor uw indiensttreding.
In verband met het vorenstaande deel ik ii mede, dat u op
donderdag 1 oktober 1981 op de afdeling Voertuigdocumenten
en Centrale Registraîie van deze Dienst ter standplaats Veendam
in dienst kunt treden, voor 20 uur per week.
Uw salaris is vastgesteld op
bruto per maand
(volgens de normen van 1 juli 1981), overeenkomstig schaal
van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1948,
anciënniteitsdatum 1 juni 1985.
Ik verzoek u zich op 1 oktober 1981 om 13.00 uur te melden
hij Bureau Personeelszaken, Skagerrak 10, 9642 CZ Veendam.

.

Hoogachtend,
HET HOOFD VAN DE STAFAFDEL

J.A.f. van der Bruen)

Telefoon
Be7oekad,les: Frutweg 262, ‘s-Grauenhage
Bereikbaar met de tramlijnen 8 en 9 vanaf Station H.S.
Verzoeke bij beantwoording datum, ons kenmerk en onderwerp te vermelden
RDW47b- 007142LC

