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Uw kenmerk
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Contactpersoon

Ons kenmerk

Datum

HR 03/0243SH

17 februari 2003

Doork,esnurnmer

Fmail

Bijlage(n)

Onderwerp

Reorganisatie

Geachte
Hierbij bevestig ik u dat de reorganisatie van de Divisie Registratie en Informatie
onlangs is goedgekeurd.
Ten behoeve van de reorganzsatie is een p]aatsingscommissie ingeste]d, 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 plaatsingscommissie heeft het volgende advies uitgebracht:
De ptaatsingscommissie is van oordeel dat, op basis van functievergeljking, 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
Unitmanager.
ik neem dit advies over.
U wordt met ïngang van 1 april 2003 aangesteld in de functie van Unitmanager.
Deze functie is gewaardeerd volgens salarisschaal
van het Bezotdigingsreglement
RDW.
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Uw plaatsing heeft 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 Rechispositiereglement 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

ir. A.P.G

Op grond van de Algemene wei bestuursrecht kunt u, indien u het niet eens bent met dit besluit binnen zes weken na
dagtekening, bij de Algemeen Directeur van de RI)W een bezwaarschrift indienen
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Datum

[IR 02/1147 MS

24juni 2002

Conzactpersoon

Hij1agen)

I)nnrkiesnummer

Onderwerp

Wijziging functie

Geachte
Ter bevestiging van hetgeen met u is besproken, deel ik u mee dat u per
15 juli 2002 wordt aangesteld in de functie van Unitmanager Handhaving bij de
afdeling Operations van de divisie R&I van de RJ)W te Veendam.
Aangezien de functie is gewaardeerd overeenkomstig salarisschaal
en u eveneens
bent ingeschaald volgens deze salarisschaal heeft deze functiewijziging geen
consequenties voor uw salaris en overige arbeidsvoorwaarden.
Ik wens u veel succes toe in uw nieuwe functie.
Met vriendelijke groeten,
De Algemeen Directeur van de RUW
namens deze,
Divisiemanager Registratie en Informatie

ir. A.P.G. Groothedde
Op grond von de Algemene wet bestuursreeht kunt

ii,

indien

ii

het niet eens bent met dit besluit, binnen zes weken na

dagtekening, hij de Algemeen Directeur van de RI)W een bezwaarschrift indienen.
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Datum

P&O 97/428 MS

6 oktober 1997

Contactpersoon

Bijlage(n)

Doorkiesnummer

Onderwerp

Plaatsing
Geachte
Ter bevestiging van hetgeen met ti is besproken en vooruitlopend op de officiële
goedkeuring door de OR, deel ik u mee dat u met ingang van 1 november 1997
geplaatst wordt in de functie van Problem Manager bij het Procesmanagement
cluster van de afdeling Automatisering.
De functie is gewaardeerd overeenicomstig schaal
van het Bezoldigings
reglement RDW. Aangezien uw huidige functie is gewaardeerd op schaal zal
aan u, wanneer u de functie goed en volledig vervult, genoemde schaal worden
toegekend. Om het functioneren te kunnen beoordelen zullen regelmatig
ftinctioneringsgesprekken met u worden gehouden.
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 bcstuursrecht, een
bezwaarschrift indienen bij de Algemeen Directeur RDW.
Ik verwacht u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wens u veel
succes in deze nieuwe functie.

Hoogachtend,

De Algemeen Directeur van de RDW,
name deze,
oofderson1 & organisatie,
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Datum

P&O 97/340 MS

6 oktober 1997

Contactpersoon

Bijlage(n)

Doorldesnummer

Onderwerp

Herplaatsing

Geachte

Hierbij deel ik u mee dat de Directie en de OR van de RDW accoord is gegaan
met het voorstel tot herstructurering van de afdeling Automatisering.

.

Ter bevestiging van het met u gevoerde gesprek deel ik u mee dat u per
1 oktober 1997 voor de duur van 18 maanden bent aangewezen als
herplaatsingskanclidaat. De reden hiervan is dat uw oude functie in de nieuwe
organisatie niet meer voorkomt en er geen nieuwe functie is aan te wijzen die
voor 80% of meer overeenkomt met uw huidige functie.
Getracht zal worden u, op grond van artikel 87 van het Rechtspositiereglement
RDW te herplaatsen in een passende functie.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid om te reageren op de nu ontstane en
toekomstige vakatures op uw niveau bij de afdeling Automatisering en/of intern
RDW, waar u als voorrangskandidaat zult worden behandeld. De selectie zal
plaatsvinden op basis van geschikt of geschikt te maken.
Voor wat betreft de uitgangspunten bij herplaatsing en de te volgen procedure
verSvijs &haar het Rechtspositiereglement RDW. hoofdstuk 7 en de afspraken
die hierover tussen de Directie en de OR zijn gemaakt.
Voor eventuele nadere informatie en/of vragen kunt u terecht bij
van de afdeling P&O. te bereiken onder doorkiesnummer

Postbus 30000
9640 RA Veendam
5CQQ61a

Skager Bak 10
Veendam
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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 RDW.

.

ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

van de RDW,

De

mw.

Selhorst
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rijksdienst voor het wegverkeer
kenmerk: 0470/93 PV MS

cdi
DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT
Gelet op het Algemeen Rijksambtenarenreglement en op
Burgerlijke Rijksambtenaren 198ij;

liet

Bezoldigingsbesluit

BESLUIT:

met ingang van

: 1 juli 1993

(naam)
geboren op

:

met toepassing van artikel 6, tweede lid, onder a, van het Algemeen Rijksambte
narenreglement1 voor bepaalde tijd, zulks tot 1 juli 1995 bij zijn ministerie
aan te stellen.
met vaststelling van

.

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

: Rijksdienst voor het Wegverkeer
: Senior Operator
: Veendam
:
:
:
:
(gebaseerd op 38 uren per week)
: 1 januari l994

Veendam, 22 april 1993

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
namens deze,
DE DIRECTEUR VAN DE
RIJKSDIENST VOOR HET WEGVERKEER,
l.D.
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Pers. Nr. 100021
rijksdienst voor het wegverkeer
onderafdeling
personeelszaken veendam

uw brief van:

veendam,

uw kenmerk:

OnS

onderwerp:

Aanstelling

kenmerk:

bijlage(n);

22 april 1 993

doorkiesnummer:

0469/93 PV AL
j7•

verzonden:

Geachte
Onder verwijzing naar het met u gevoerde gesprek deel ik u het volgende
mee.
De uitslagen van het medisch- en antecedentenonderzoek vormen geen
belemmering voor uw indiensttreding per 1 juli 1993 als Senior Operator bij
de Rijksdienst voor liet Wegverkeer voor gemiddeld 38 uren per week.
Aangezien de werkelijke werktijd 40 uren per week bedraagt, heeft u aan
ADV-uren per maand. Daarnaast heeft u in 1993 recht op
spraak op
vakantie-uren.
•

U zult worden aangesteld In tijdelijke dienst, met toepassing van artikel 6,
tweede lid onder a, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement.
Indien u de functie naar behoren vervult zult u uiterlijk 1 juli 1995 in vaste
dienst worden benoemd.
Uw salaris zal worden vastgesteld op
bruto per maand, overeen
komstig salarisschaal , salarisnummer
hoofd- en niveaugroep
van
liet Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984.
U werkt in roosterdiensten en ontvangt een toelage onregelmatige dienst
van momenteel
per maand.
Een eerstvolgende periodieke salarisverhoging wordt bij goed functioneren,
toegekend op 1 januari 1994. Om liet functioneren te beoordelen zullen
regelmatig functioneringsgesprekken met u worden gehouden.
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Bij aanstelling wordt uw standplaats Veendam.
U wordt niet verhuisplichtig gesteld.
Ik vestig er uw aandacht op dat u door uw benoeming bij de Rijksdienst voor
liet Wegverkeer niet verplicht verzekerd bent ingevolge de bepalingen van
de Ziekenfondswet. Ik geef u in overweging u tegen ziektekosten te verze
keren bij een particuliere ziektekostenverzekeringsmaatschappij.
Eventueel bestaat de mogelijkheid om via uw partner verzekerd te zijn
ingevolge de Ziekenfondswet. De hoofdregel die de ziekenfondsen hanteren
is dat u zich kunt laten meeverzekeren wanneer uw inkomen lager is dan dat
van uw partner, Nadere informatie hierover kunt u verkrijgen bij het
desbetreffende ziekenfonds.
Voor de goede orde maak ik u erop attent dat de mogelijkheid bestaat om
elders (bij een ander pensioenfonds) opgebouwde ouderdomspensioenrechten
door het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) over te laten nemen.
Een verzoek daartoe dient u, met een bereidverklaring van uw vorig
pensioenfonds, te richten aan het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds,
BEP/Project Reserve-overdracht, Postbus 4806, 6401 II Heerlen.
Een dergelijk verzoek dient binnen 2 jaar na het verkrijgen van liet A3Pambtenaarschap bij het ABP te zijn ingediend.
De desbetreffende beschikking treft u hierbij aan.
Ik hoop u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd.

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

A.S. lieffering

