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Contactpersoon

Doorktesnummer

E-mait

Bijlage(n)

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 Rechtspositiereglcment (RPR) van de
RDW.
In het kader van deze reorganisatie wordt per 15 april 2014 de aanstelling van alle
Medewerkers Uitvoering bij de lijnafdclingcn 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&I. Hiermee wordt de mogelijkheid tot interne doorstroom van medewerkers en
functieroulatic 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&I.
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 t 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 IIR adviseur.
Ik kijk met vertrouwen uit naar een voortzetting van de goede samenwerking.

Met vriendelijke groet,
De directie van de RI)W
Namens deze,
Divisiemanager Registratie & Informatie

Z. Baelde
Op grond van de A (gemene Stel bestuitrsrec)i 1 kun t ii, indien u het itiet eens bent iliet dit besluit, binnen
zes weken na ttagtekening. bij de Algemeen Directeur eau de RDW een bezwaarsthrji indienen. Het
beztiacirctirifÉ dient te zijn ondertekend en dient in ieder gevat uw ncicun en adres, de ctagtekening, de

omschrijving van het besluit wcieirtegen het bezwaar is gericht, evenals de gronden van het bezwaar te
bevatten. Zo mogelijk dienen een afschrifl van liet besluit en de overige op liet bezwaar betrekking

hebbende stukken

te

oorden ‘neegezondeut.
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Contactpersoon

Doorkïesnummer

E-maiI

Uw leidinggevende

Onderwerp

Voornemen indeLing Functiegebouw RDW

Geachte

,

De RDW heeft een andere wijze van functie beschrijven ontwikkeld; het
functiegebouw RDW. Dit functiegebouw treedt in werking op 1januari 2011.
Ik heb daarom het voornemen met Ïngang van 1 januari 2011 uw huidige functie in
te delen in het voor u geldende functieprofiel uit het functiegebouw RDW.
Voor u zal per 1 januari 2011 het volgende functieprofiel van toepassing zijn:
Medewerker Uitvoering, schaal
Graag verwijs ik ii voor nadere informatie naar de bijgevoegde flyer. Ook treft u bij
deze brief het voor u van toepassing zijnde kernprofiel aan.
Verdere informatie over het functiegebouw, waaronder alle volledige profielen,
vindt u op Iris: Home> Jij & RDW> Ontwikkelplein > Ëunctiegebouw.
Nadrukkelijk wijs ik u erop dat bij de indeling de aan u opgedragen werkzaamheden
en de daaraan verbonden satansschaal niet wijzigen. Indien u een persoonlijk schaal
of aanloopschaal heeft, blijft deze voor u 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
201]. 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 2011 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 functieproflel 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 enlof HR-adviseur.
Hoogachtend,
De

Drs. J.G. IL
Algemeen Directeur
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt ii, indien u het niet eens bent met dit besluit, binnen
zes weken na dagtekening, bij de Algetneen Directeur van de RDW een bezwaarschflft indienen. Het
bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en dient in ieder geval uw naam en adres, de dagrekening, de
omschrijving van liet besluit waartegen het bezwaar is gericht, evenals de gronden van het bezwaar te
bevatten. Zo mogelijk dienen een afschrjfi van het besluit en de overige op het bezwaar betrekking
hebbende stukken te worden meegezonden.
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17 februari 2003

Doorkiesnummer

Email

nijlage(n)

Onderwerp

Reorganisatie

Geachte

,

Hierbij bevestig ik u dat de reorganisatie van de Divisie Registratie en Informatie
onlangs is goedgekeurd.
Ten behoeve van de reorganisatie is een plaarsingscommissie ngesteid. die tot taak
heeft de betrokken leiding te adviseren over de uitvoering van de reorganisatie, op
grond van artikel 86 van het Rechtspositiereglernent (RPR) RDW.
De plaatsingscommissie heeft het volgende advies uitgebracht:
De plaatsingscommissie is van oordeel dat, op basis van functieverge]jking, 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
Behandel ingsmedewerker.
Ik neem dit advies over.
U wordt met ingang van 1 april 2003 aangesteld in de functie van Senior
Behandetingsmedewerker.
Deze functie is gewaardeerd volgens salarisschaal van het Bezoldigingsreglement
RDW.
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Uw plaatsing heeft geen consequenties voor uw salarisschaal en overige
arbeidsvoorwaarden.
Ten aanzien van uw overige rechten en plichten hij reorganisaties verwijs ik u
kortheidshalve naar hoofdstuk 7 van het Rechtspositiereglement RDW.
Met vragen kunt u terecht bij uw leidinggevende of uw HR Consulent/Adviseur.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groeten,
De Algemeen Directeur van de RDW
namens deze.
Divisiemanager Registratie en

ir. A.P.G.

.

Op grond van de Algemene wei hestuursreeht kunt u. ,ndien u het

tijd

eens bent met dit besluit, binnen zes weken na

dagiekenmg. bij de Algemeen 3ireeieur van de Rf)W een bezwaarschrift indienen
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Datum

P&O 306/97 PH

28 juli 1997

Contactpersoon

Bij1age(n)

Doorkiesnurnmer

Onderwerp

Plaatsing

Geachte
Zoals u belcend heeft de directeur de organisatie en de daaruit voortvloeiende
formatie van het Bureau Handhaving onlangs vastgesteld. In het kader van deze
reorganisatie bent u per 1 augustus 1997 geplaatst in de functie van
Behandelingsmedewerker Overtredingen. Deze frmnctie is ingedeeld in hoofd- en
niveaugroep
salarisschaal van het RDW Bezoldingsbesluit. Uw salaris en
arbeidstijd wijzigen niet door deze plaatsing. Er zullen regelmatig
ftinctioneringsgesprekken met u worden gehouden. Op basis van deze
gesprekken zal in overleg met uw leidinggevende de ingangsdatum van de
toekenning van de formatieschaal worden bepaald.
Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt ii binnen zes weken na
dagtekening van deze brief: op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht, een
bezwaarschrift indienen hij de Algemeen Directeur van de RDW.
Ik wens u veel succes met uw verdere werkzaamheden bij het Bureau
Handhaving.
Hoogachtend,
De Algemeen Directeur van de RDW
namens deze,
lloo d Personeel & organisatie a.i.,

H. Bo winkel
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HET WEGVERKEER

(dienstaanduiding: 08.200.000)

Aard mutatie: WIJZIGING DIENSTVERBAND
aanstelling in vaste
dienst per O1-07-91
Datum ingang mutatie: 01-07-1994
V&W kenmerk gegevens:
IAR-Nummer: 69359083001102
Budgeteenheidsnummer: 010108450004
Ambt. AB?: J

RDW kenmerk gegevens:
Aanmaakdatum: 08-07-1994
%::;
:‘.2Referentienummer: 00130
PZ-kenmerk: 0909
: Org. Eenh: f15202005

Medewerker gebonden gegevens:
Naam:
Voornamen:

.

Titel:
Adres:,
‘Postcode/Plaats:
Geslacht:
Burg. staat:
Nationali tei t:
Oeboortedatum:
Geboorteplaats:
trekking gebonden gegevens:
Funktie: Medewerker APK-Hardhaving
Afdeling: Sektie APK
Standplaats: Veendam
Status dienstverband: In aktieve dienst
‘Einddatum:
Aard dienstverband: Vaste dienst
Schaal:
iloofd/Nivo roep:
Ancienniteit: 01-07-1987
Arbeidstijd: 38.00 uur/week
Volletijdssalaris/maand:
Çpmerkingen:

.

Datum: /4%Aceoord:
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rijksdienst voor het wegverkeer

OL0&

kenmerk: 0572/94 P&0 FiN

rb
—

.i

IAIlTtNP*I

—

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT
Gelet op het Algemeen Rijksambtenarenreglement en op het Bezoldigingsbesluit
Burgerlijke Rijksambtenaren 1984;

BESLUIT:

met ingang van

: 1 augustus 1994

(naam)

:

geboren op

:

in vaste dienst bij zijn ministerie aan te stellen.

met vaststelling van
dienstvak
functie
standplaats
salarisschaal
hoofd- en niveaugroep
aalarlsnummer
salaris per maand
datum eerstvolgende
periodieke verhoging

: Rijksdjenst voor het Wegverkeer
: Medewerker APK-Bandhavlng
: Veendam

(gebaseerd op

38 uren per week)

: 1 juli 1995

Veendam, 12 juli 1994
DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
namens deze,
Medewerker Beheerszaken,

B.J. Mulder

nr. 87 rUw/t 21—3
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rijksdienst voor het wegverkeer
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afdeling personeel & organisatie Lo.

uw brief van:

veendam,

12 jifif 1994

uw kenmerk:

ons kenmerk:

057 1/94 P&O H?’vl

bijlagefn):

i

onderwerp:

Wijzigen dienstverband

Geachte

doorkiesnummer:

verzonden:

,

Hierbij deel ik u mee, dat u per 1 augustus 1994 wordt aangesteld In
vaste dienst.
De desbetreffende beschikking treft u hierbij aan.

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT
namens deze,
dvlseur,
De P&

AS. Uefferlng

C)
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rijksdienst voor het wegverkeer
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kenmerk:
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W
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0804/93 PV HM

—

DE MINISTER Vi VERKgER EN WATERSTAAT
Gelet op het Algemeen jjksambteflaTeflreg)emant en op het
urger1iike Rijksambtenaren 1984;

zo1digingsbe9lUit

BESLUIT:
met ingang van

1 juli 1993

(naam)
geboren op

:

met toepassing van artikel 6. tweede lid, onder e. van het Algemeen Rijksambte
narenreglement. voor onbepaalde tijd, bij zijn ministerie aan te stellen.
met vaststelling van
dienstVak
functie
standplaats
salarisschaal
hoofd- en niveaugrOep
sa1ariSflUeT
salarjs per maand
datum rstvolgende
periodieke verhoging

Rijksdienst voor het Wegverkeer
Medewerker pK-andhaViflg
Veendam

(gebaseerd op

38 uren per week)

: 1 juli 1994

Veendain, 13 juli 1993
DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
namens deze,
DE PLAATS VERVANGEN)) DIRECTEUR VAN DE
RIJKSPXENST VOOR HFI WEGVERKEER,
1.)).
•

H.J. Mulder

nr. 87 röwtr 21—3
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rijksdienst voor het wegverkeer
onderafdeling
personeelszaken veendam

uw brief van:

veendam,

13 juli 1993

uw kenmerk:

ons kenmerk:

0803/93 PV HM

onderwerp:

Verlenging tijdelijke aan—
stelling voor onbepaalde tijd
en wijziging salarisschaal

Geachte

bijlagefn):

doorkiesnummet:

verzonden:

,

Ter bevestiging van hetgeen met u is besproken, deel ik u mede dat uw
tijdelijk dienstverband als Medewerker APK-Handhaving met ingang van
1 juli 1993 is verlengd en wordt omgezet in een tijdelijk dienstverband voor
onbepaalde tijd.

.

De duur van liet tijdelijk dienstverband eindigt op het moment waarop meer
duidelijkheid bestaat over de gevolgen van de uitwerking van de Wet Mulder
en de Wegenverkeerswet op de formatie van liet Bureau Handhaving voor
1994 en de invulling die daaraan gegeven wordt.
Per 1 juli 1993 is salarisschaal aan u toegekend. Uw salaris is vastgesteld
op
bruto per maand overeenkomstig salarisschaal
salarisnummer
hoofd- en niveaugroep
van liet Bezoldigingsbesluit Burgerlijke
Rijksambtenaren 1984.
Wellicht ten overvloede vestig ik uw aandacht nog op liet feit dat u bi]
eventueel ontslag wegens reorganisatie geen aanspraak kunt maken op herplaatsing ingevolge het Sociaal Statuut Verkeer en Waterstaat.

e
‘

-2postbus 30000
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Uw leidinggevende zal uw verlof- en ADV-kaart naar evenredigheid aanpas
seri.
De desbetreffende beschikking treft u hierbij aan.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT
namens deze,
DE PLAATSVERVANGEND DIRECTEUR VAN DE
RiJKSDIENST VOOR HET WEGVERKEER
l.D.

H.J. Mulder

.
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rijksdïenst voor het wegverkeer
kenmerk: 1544/92 PV LII

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT
Gelet op liet Algemeen Rijksambtenarenreglement en op
Burgerlijke Rijksambtenaren 1984;

het Bezoldigingsbesluit

BESLUIT:

.

met ingang van

: 1 januari 1993

(naam)
geboren op

:

met toepassing van artikel 6, tweede lid, onder e, van het Algemeen Rijksambte
narenreglernent, voor bepaalde tijd, zulks tot 1 juli 1993 bij zijn ministerie
aan te stellen.

met vaststelling van

Ö

dienstvak
functie
standplaats
salarisschaal
hoofd- en niveaugroep
salarisnummer
salaris per maand
datum eerstvolgende
periodieke verhoging

: Rijksdienst voor het Wegverkeer
t Medewerker APK-Opsporing
: Veendam

=

(gebaseerd op

38 uren per week)

: 1 april 1997

Veendam, 29 december 1992

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
namens deze,
DE DIRECTEUR VAN DE

RIJKSDIENST VOOR HET WEGVERKEER,
1.D.

(H.J. Mulder)

nr. 87 rdwlr 213
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03,03,01.
rijksdienst voor het wegverkeer

ministerie van verkeer en waerstaat

onderatdeling
personeelszaken veendam

uw net
kenmerk:
onde’erp

Functiewijziing en verlen—
ging tijdelijk dienstverband

Geachte

veenam.

12 december 1991

ons kenmerk:

1569/91 PV 13

1!etn):

1

doorkiesnummer:

ve’Zofldefl

,

Ter bevestiging van hetgeen reeds met u is besproken, bericht
ik u, dat uw tijdelijk dienstverband bij de Rijksdienst voor
het Wegverkeer met ingang van 1 januari 1992 wordt verlengd.
U wordt aangesteld als Medewerker APX-Opsporing voor gemiddeld
38 uren per week.
Deze aanstelling geschiedt onder handhaving van uw huidige
salaris(schaal).

.

U wordt aangesteld in tijdelijke dienst. Het dienstverband
wordt aangegaan voor bepaalde tijd en eindigt op 1 januari
1993.
Wellicht ten overvloede vestig ik uw aandacht nog op het feit
dat u bij eventueel ontslag wegens reorganisatie geen
aanspraken kunt maken op herplaatsing ingevolge het Sociaal
Statuut Verkeer en Waterstaat.
De beschikking, waarin een en ander geregeld is, treft u

hierbij aan.
Ik wens u in de nieuwe functie succes.

Met vriendelijke groet,
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
namens deze,
De Directeur van de
Rijksdienst voor het Wegverkeer,

(mw. 1. Bont)

postbus 30000
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kenmerk: 1570/91 PV YD

DE 1INISTER VAN VERKEER EN WA1ERSTMT,
Gelet op het Algemeen Rijksambtenarenreglement en op het Bezoldigingsbesluit
Burgerlijke Rijksambtenaren 1984;
5 E S 1 U 1 T:

Ö
met ingang van

1 januari 1992

voor

:

geboren

:

in tijdelijke dienst werkzaam bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer
wegens:
functiewijziging en verlenging tijdelijk dienstverband
tot 1 januari 1993.

Ö

het onderstaande vast te stellen:
dienst
: Rijksdienst voor het Wegverkeer
Voertuigdocumenten en Centrale Registratie
afdeling
functie
Medewerker AFK-opsporing
Veendam
standplaats
hoofd- en nivogroep
salarisschaal
sal arisnummer
(gebaseerd op 38 uren pr week)
salaris per maand
datum eerstvolgende
periodieke verhoging
1 april 1992

Veendam, 12 december 1991
DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT
namens deze,
De Directeur van de
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mnstere van verkeer en walerstaat

Kenrerk:915/90 PV LH

—

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Gelet op het A4.gemeen Rijksambtenarenreglement en op het Bezoldigingsbesluit
Burgerlijke Rijksambtenaren 19811;

BESLUIT:
onder gelijktijdige intrekking van zijn beschikking, kenmerk 1169/90 PV LH
d.d 11 juni 1990

.

met ingang van : 16 oktober 1990
(naam)

geboren op

met toepassing van artikel 6, tweede lid, onder e, van hetAlgemeen
Rijksambtenarenreglement, voor bepaalde tijd, zulks tot 1 januari 1992 bij
zijn ministerie aan te stellen.
met vaststelling van:
dienstvak
funktie
standplaats
salarisschaal
hoofd en nivogroep
s al arisnummer
salaris per maand
datum eerstvolgende
periodieke salaris
verhoging

Rijksdienst voor het Wegverkeer
Medewerker WAM-opsporing
Veendam

=

(gebaseerd op 38 uren per week)

1 april 1991
Veendam, 15 oktober 1990
DE MINISTER VOORNOEMD,
namens deze,
De Direkteur van de
ijksdienst voor het Wegverkeer,
I.D.

(L. He

cij,ot
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rijksdienst voor het wegverkeer

minsfere van verkeer en waterstaat

onderafdeling
personeelszaken veendam

uw

veenrn,

van

15 oktober 1990

doorie5nummer

914/90 PV LH
onca’we-p

Funktiewijziging

agetn

1

vezonerI.

.
Geachte

,

Ter bevestiging van hetgeen reeds met u is Iesproken, bericht
jk u, dat u met ingang van 16 oktober 1990 bent aangesteld als
Medewerker WAM-opsporing.
Uw gemiddelde arbeidstijd bedraagt 38 uren. Uw werkelijke
arbeidstijd bedraagt 40 uren per week. Derhalve hebt u met
ingang van bovengenoemde datum recht op
uren ADV.
Ik verzoek u uw vakantietegoed in overleg met uw chef, naar
evenredigheid aan te passen.
U wordt aangesteld in tijdelijke dienst. Het dienstverband
wordt aangegaan voor bepaalde tijd en eindigt op 1 januari
1992.
Uw salaris bedraagt
= overeenkomstig schaal
salarisnummer
van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke
Rijksambtenaren 1984. De eerstvolgende periodieke verhoging
zal, bij goede funktievervulling. worden toegekend op 1 april
1991.
Wellicht ten overvloede vestig ik uw aandacht nog op het feit
dat u bij eventueel ontslag wegens reorganisatie geen
aanspraken kunt maken op herplaatsing ingevolge het Sociaal
Statuut Verkeer en Waterstaat.

-.2.-
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03.0361.

Pers. nr. 100013

Q3,03.Oi.

-.2.-

De beschikking, waarin een en ander geregeld is, treft u
hierbij aan.

Ik wens u in de nieuwe funktie sukses.

.

Met vriendelijke groet,
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
namens deze,
De Direkteur van de
ijksdienst voor het Wegverkeer,
1.0.

(L.

.

Pers. nr. 100013
ministerie van verkeer en waterstaat

rijksdienst voor het wegverkeer
Kenmerk:1190/89 ?V KB

DE MiNISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Gelet op het Algemeen Rijksambtenarenreglement en op liet Bezoldigingsbesluit
Burgerlijke Rijksambtenaren 1984;

BESLUIT:
met ingang van

.

t

1 december 1989

(naam)
geboren op

2

znet toepassing van artikel 6, tweede lid, onder e, van het Algemeen
Rijksambtenarenreglement, voor bepaalde tijd, zulks tot 1 juli 1990 bij zijn
ministerie aan te stellen.

Ö

met vaststelling van:
dienstvak
funktie
standplaats
salaris schaal
hoofd en nivogroep
salarisnumme t
salaris per maand
datum eerstvolgende
periodieke salaris
verhoging

Rijksdienst voor het Wegverkeer
Hedewerker Deel 1
Veendam

(gebaseerd op 19 uren per week)

1 april 1990
Veendam, 15 december 1989
DE MINISTER VOORNOEMD,
namens deze,
De Direkteur van de
Wegverkeer,
Rijksdienst
1 .D.

CX

Model RW ni a7-942942Lc

Eijzet)

0/lol

Pers. nr. 100013
ministerie van verkeer en waterstaat

rijksdienst voor het wegverkeer
onderatdeling
personeelszaken veendam

uwbrietvan

veendan,.

15 december 1989

uw kenmerk

ons kenmerk

1188/2 9 PV KE

bi;Iage(n).

2

onderwerp.

funkt iewi j z ig ing

Geachte

docrkiesnumtner

“erzonden:

,

Ter bevestiging van hetgeen reeds met u is besproken, bericht
ik u, dat u met ingang van 1 december 1989 bent aangesteld als
1edewerker Deel 1 voor 19 uren per week.
Deze aanstelling geschiedt onder evenredige vermindering van uw
huidige aanstelling als Medewerker Overige Dokumenten.
Uw salaris bedraagt
overeenkomstig schaal
salarisnu.mmer
van het BezöTdïgingslies1uit Burgerlijke
Rijksambtenaren 1924. De eerstvolgende periodieke verhoging
zal, hij goede funktievervulling, worden toegekend op 1 april
.1990.
Wellicht ten overvloede vestig ik uw aandacht nog op het feit
dat u bij eventueel ontslag wegens reorganisatie geen
aanspraken kunt maken op herplaatsing ingevolge het Sociaal
Statuut Verkeer en Waterstaat.
De beschikkingen, waarin een en ander geregeld is, treft u
hierbij aan.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
namens deze,
De Direkteur van de
Rijksdienst voor het Wegverkeer,
l.D.

CKA Bijzet)
postbus 30000
9640 RA veendam

skagercak 10

Pers. nr. 100013

OLQï.

ministerie van verkeer en waterstaat

rîjksdienst voor het wegverkeer
Kenmerk:0322/89 PV/LH

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Gelet op het Algemeen Rijksambtenarenreglemant en op het Bezoldigingsbesluit
Burgerlijke Rijksambtenaren 1954;

BESLUIT:
met ingang van : 1 april 1989

(naam)
geboren op

t

met toepassing van artikel 6, tweede lid, onder e, van het Algemeen
Rijksambtenarenreglement, voor bepaalde tijd, zulks tot 1 januari 1990
bij zijn ministerie aan te stellen.
met vaststelling van:
dienstvak
funktie
standplaats
salaris schaal
hoofd en nivogroep
salarisnummer
salaris per maand
datum eerstvolgende
periodieke salarisverhoging

t

t

Rijksdienst voor het Wegverkeer
Medewerker Overige Dokumenten
Veendam

(gebaseerd op 38 uren per week)

: n.v.t.
Veendam, 5 april 1989
DE MINISTER VOORNOEMD,
namens deze,
e Direkteur van de

MQdeI tWWnr.87 -414212CC
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Rijksdienst voor het Wegverkeer

\/

)(
functienummer

v.ihgheidsonderzoek
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/
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.
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.
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met:
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Pers. nr. 100013

1-o

OLOI.
rijksdienst voor het wegverkeer

ministerie van verkeer en waterstaat

onderafdeling
personeelszaken veendam

uw brief van:
uw kenmerk:

.

onderwerp:

Indiens t treding

Geachte

veendam,

5 april 1989

ons kenmerk:

0321 /89 ?V/LH

bijlage(n):

1

doo(kiesnumrner:

verzonden;

,

Zoals met u is besproken wordt u per 1 april 1989 aangesteld
als Medewerker Overige Dokumenten.
Het dienstverband is van tijdelijke aard en eindigt op
1 januari 1990.

i

Uw gemiddelde werktijd bedraagt 38 uur per week.
Aangezien de werkelijke werktijd 40 uur per week bedraagt,
heeft u in 1989 recht op
ADV..dagen.
Uw salaris wordt vastgesteld op
overeenkomstig schaal
salarisnummer

bruto per maand,
van het BBRA 1984.

,—

Ik vestig er nog uw aandacht op dat u door een benoeming bij de
Rijksdienst voor het Wegverkeer niet bent verzekerd volgens de
bepalingen van de ziekenfondswet. Ik geef ii dan ook in
overweging u tegen de ziektekosten te verzekeren bij een
particuliere ziektekostenmaatschappij.
Ik wijs u erop dat u hij behandeling van interne vakatures
waarvoor u belangstelling heeft, als externe kandidaat wordt
beschouwd.
Wellicht ten overvloede vestig ik uw aandacht nog op het feit
dat u bij eventueel ontslag wegens reorganisatie geen
aanspraken kunt maken op herplaatsing ingevolge het Sociaal
Statuut Verkeer en Waterstaat.

-2>

postbus 30000
9640 RA veendam
skagerrak 10

Pers. nr. 100013

Qj.QJ

—2—

De beschikking waarin een en ander is geregeld ontvangt u
hierbij.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
De Direkteur van de
Rijksdienst voor het Wegverkeer,
1.D

(3. Jager)

1
0
M

.

Pers. nr. 100013

otoI

bO&.

ministerie van verkeer en waterstaat

rijksdïenst voor het we9verkeer
onderafdeUng
personeelszaken veendam

tjwbnetvan.

veendarn,

21 juli 1988

uw kenmerk

ns kenmerk:

548 / 88 PV KB

bi)agetn):

2

onderwerp:

Indiens t t reding

Geachte

doorkesnLjmrner:

verzonden

,

Hierbij deel ik u mee dat de uitslagen van liet medische- en
antecedentenonderzoek geen belemmering vormen voor uw
indiensttreding per 15 juli 1988 als Medewerker Modifikatie
bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer.
Uw gémiddelde werktijd bedraagt 38 uren per week.
Aangezien de werkelijke werktijd 40 uren per week bedraagt,
heeft u aanspraak op
ADV-uren per maand.
Deze dienen in halve of hele dagen in overleg met uw chef te
worden opgenomen.
Het dienstverband wordt aangegaan voor bepaalde tijd en eindigt
op 1 december 1988.
“to per maand
Uw salaris is vastgesteld op
overeenkomstig salarisschaal
salarisnwnaler
van liet
Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984.
,

Ik wijs u erop dat u bij behandeling van interne vakatures
waarvoor u belangstelling heeft als
kandidaat wordt
beschouwd.
Voor de goede orde deel ik u mee dat ii door uw indiensttreding
verplicht verzekerd bent ingevolge de Ziekenfondswet; er wordt
ziekenfondspremie op uw salaris ingehouden.

-2-

>

postbus 30000
9640RA veendam
skagertak 10

Pers. nr. 100013
rijksdienst voor het wegverkeer

ministerie van verkeer en waterstaat

Kenmerk:

Ql%Of.

549/88 PV KB

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Gelet op het Algemeen Rijksambtenarenreglement en op het Bezoldigingsbesluit
Burgerlijke Rijksambtenaren 1984;

BESLUIT
15 juli 1988

met ingang van

(naam)

:

geboren op

:
\%%‘

met toepassing van artikel 6, tweede lid, onder e, van het Algemeen
Rijksambtenarenreglement, voor bepaalde tijd, zulks tot 1 december 1988 hij
zijn ministerie aan te stellen.

.

met vaststelling van:
dienstvak
funktie
standplaats
salarisschaal
hoofd en nivogroep
salarisnummer
salaris per maand
datum eerstvolgende
periodieke salaris
verhoging

: Rijksdienst voor het Wegverkeer
: Medewerker Kodifikatie, Groep Diversen
V-eendam

,

:

(gebaseerd op 38 uren per week)

n.v.t.
-Veendam,

21 juli 1988

DE MINISTER VOORNOEMD,
namens deze,
De Direkteur van de
Rijksdienst voor het Wegverkeer

(K.Pijzet)
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