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wegens ’net verlies van sen vereiste voor
benoembaarheid of ’net aangaan van een graad
van zwagerschap, die de benoembaarheid tot
het ambt zou uitsluiten;

6.

wegens het onder curatele gesteld zijn of
het ondergaan van lijfsdwang wegens schulden
krachtens onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak;

I.

wegens onherroepelijk geworden veroordeling
tot vrijheidsstraf wegens misdrijf;

8c

wegens blijvende ongeschiktheid tengevolge
van ziekten of gebreken;

9.

wegens onbekwaamheid o„£ ongeschiktheid
anders dan tengevolge van ziekten of gebreken?

10. wegens het bereikt hebben van de pensioengerechtigde leeftijd (65 jaar) danwel,
indien hij een functie bekleedt voor de vervulling waarvan door de Kroon in verband met
de aard van de aan die functie verbonden
werkzaamheden een lagere leeftijdsgrens is
vastgesteld, bij het bereikt hebben van die
leeftijdsgrens (het zogenaamde functioneel
leeftijdsontslag);
II. wegens het bij of in verband met indiensttreding en/of keuring verstrekken van
onjuiste of onvolledige inlichtingen, zonder
welke handelwijze niet tot indienstneming of
goedkeuring zou zijn overgegaan, tenzij de
ambtenaar te goeder trouw was.

-se-
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De ambtenaar in vaste dienst kan ook op andere
gronden dan de hierboven genoemde worden ontslagen (het zogenaamde ontslag wegens incomptabilite d'humeur).

III. De ambtenaar in tijdelijke dienst kan ook op
andere gronden dan de onder I. genoemde worden
ontslagen.

(Er moet uiteraard een redelijk en

oorbaar motief zijn.) Bij dit ontslag is inachtneming van een bepaalde opzeggingstermijn voorgeschreven.
Het ontslag van hogere ambtenaren wordt - in beginsel - door de Kroon verleend, dat van de overige
ambtenaren door of vanwege de betrokken minister. Het
ontslag bedoeld onder II. kan slechts worden verleend
door de Kroon, op de voordracht van de MinisterPresident.
De ambtenaar aan wie een ontslag als bedoeld onder
I., 1 t/m 3 is verleend, heeft recht op wachtgeld.
Dit is ook het geval bij een ontslag als bedoeld
onder I., 9 uit een in vaste dienst beklede betrekking, tenzij dat ontslag aan eigen schuld of toedoen
van de ambtenaar is te wijten of hij terzake van dat
ontslag recht heeft op pensioen. Na ontslag als
bedoeld onder I., 8 heeft de ambtenaar recht op
invaliditeitspensioen of een uitkering.
Na ontslag wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd (65 jaar) heeft de ambtenaar recht
op ouderdomspensioen (zie hierna onder "Pensioen").
Ingeval van functioneel leeftijdsontslag heeft hij
tot aan het tijdstip, waarop hij recht krijgt op
ouderdomspensioen, recht op een uitkering. (I., 10)
Ingeval van ontslag als bedoeld onder II ontvangt de
ambtenaar een uitkering die naar het oordeel van de
Kroon met het oog op de omstandigheden redelijk moet
worden geacht.
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De uitkering mag in ieder geval niet minder gunstig
2ijn dan hetgeen waarop hij aanspraak zou hebben gehad, indien hij met recht op wachtgeld was ontslagen.
Ingeval van ontslag als bedoeld onder III. wordt,
indien de voorgeschreven opzeggingstermijn niet in
acht is genomen, de bezoldiging doorbetaald over de
tijd die aan deze opzeggingstermijn ontbreekt.

§§52l^i2iQ2
De bezoldiging van de burgerlijke rijksambtenaran
wordt geregeld in 'net Bezoldigingsbesluit Burgerlijke
Rijksambtenaren 1948 (zie hierna).
Het A.R.A.R. bevat naast een algemene bepaling (inhoudende, dat de bezoldiging van de ambtenaren geschiedt ovareenkomstig de daarvoor vastgestelde regelen en dat de ambtenaar geen bezoldiging ontvangt
over de tijd dat hij in strijd met zijn verplichtingen opzettelijk nalaat zijn dienst te verrichten)
slechts enkele bijzondere bepalingen omtrent onder
meer de vergoeding bij overwork, de aansprakan op
bezoldiging gedurende de tijd dat de ambtenaar in
militaire dienst is en de aanspraken op bezoldiging
ingeval van ziekte.

e

*

De wachtgeldregeling voor de burgerlijke rijksambtenaren is te vinden in het Rijkswachtgeldbesluit 1959
(hierna besproken). Het A.R.A.R. geeft slechts aan in
welka gevallen aanspraak op wachtgeld na ontslag
ontstaat (zie ook onder c).
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f. Diensttijden
De regeling van de dienst- en werktijden is overgelaten aan de dienstleiding. Daarbij dienen enkele
algemene regels, zoals ten aanzien van het verrichten
van dienst op zon- en feestdagen en ten aanzien van
de wekelijkse rusttijd in acht te worden genomen.

De ambtenaar krijgt jaarlijks een vakantie die, afhankelijk van de hoogte van salaris, 22 of 25 dienstdagen beloopt. Het aantal vakantiedagen wordt met 1
vermeerderd wanneer de ambtenaar de leeftijd van 30
jaar bereikt; dit aantal wordt vervolgens bij het
bereiken van de leeftijd van 40 jaar en daarna elke 5
jaar telkens met 1 dag vermeerderd, zodat bij het 60e
jaar het aantal extra vakantiedagen 6 bedraagt.
Ter tegemoetkoming in de vakantiekosten ontvangt de
ambtenaar - kort.gezegd - jaarlijks een uitkering ter
grootte van 8% van het jaarsalaris en een vast bedrag
per kind.*)
Verder is nog de mogelijkheid geopend de ambtenaar

'

buitengewoon verlof, al dan niet met behoud van
bezoldiging, te verlenen.
h•

S2§Q§§§lS2Ddi:2§_^23§i2iding_en_voor zieningen_in

De bedrijfsgeneeskundige begeleiding is er op gericht
het juiste evenwicht te bewaken tussen de belasting
die van het werk uitgaat en de belastbaarheid waarover de werker beschikt, zowel in geestelijke als in
lichamelijke zin.
*)

Met inachtneming van een bepaald minimum.

Dit bewaken geschiedt door of vanwege de Rijks
Geneeskundige Dienst op tal van manieren, in samenwerking met de betrokkenen, met het bevoegd gezag en
met andere organen.
De materiele voorzieningen zijn de volgende.
Ingeval van ziekte behoudt de ambtenaar in vaste
dienst gedurende 18 maanden en de ambtenaar in tijdelijke dienst gedurende 1 jaar zijn voile bezoldiging,
vervolgens 80% daarvan. Deze betaling vindt o.a. niet
plaats, indien de ambtenaar een ziekte of ongeval met
opzet heeft veroorzaakt, of indien een geneeskundig
onderzoek uitwijst, dat geen werkelijke verhindering
tot dienstverrichting aanwezig is*
Blijkt bij een geneeskundig onderzoek, dat volledige
dienstuitoefening blijvend uitgesloten most worden
geacht, dan kan de betrokkene worden ontslagen,
waarna hem pensioen kan worden -toepekend.
Ingeval van ziekte, in overwegende mate veroorzaakt
door een dienstongeval, zijn bijzondere financiele
voorzieningen van toepassing.
Voorts ontvangt de ambtenaar een tegemoetkoming in de
premie van een ziekenfonds- of ziektekostenverzekering (interimregeling ziektekostenverzekering),
terwijl hij bovendien een tegemoetkoming kan ontvangen in de ziektekosten, indien deze kosten 5% van
zijn gezinsinkomen te boven gaan.
5i§2i2liS§ilS_straffen
De ambtenaar, die de hem opgelegde verplichtingen
niet nakomt of zich overigens aan piichtsverzuim
schuldig maakt, kan disciplinair worden gestraft.
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De disciplinaire straffen zijn:
-

schriftelijke barisping;

-

buitangewone dienst zonder beloning of een lagere
dan de normale beloning (voor tan hoogste 6 uren);
verkorting van de vakantieduur (met tan hoogste
1/3);
geldboete (van f. 1,— tot f. 50,—);
inhouding van hat salaris (ten hoogste over
1/2 maand);

-

salarisvermindering (max. 5%);
uitsluiting van rangsverhoging (voor ten hoogste 4
jaar );
terugzetting in rang;
overplaatsing;
schorsing (met gedeeltelijke of gehele inhouding
van bezoldiging);
ontslag.

De strafoplegging geschiedt schriftelijk en meet met
redenen warden omkleed.
De straf wordt niet opgelegd dan nadat de ambtenaar
in de gelegenheid is gesteld zich te verantwoorden.
De ambtenaar ontvangt van de strafoplegging onver-

‘

wijld kennis door toezending van een afschrift van
het desbetreffende besluit. Daarbij wordt hem tevens
medegedeeld binnen welke termijn en bij welke instantie beroep openstaat.

(Zoals hiervoor - onder

"Ambtenarenwet 1929" - medegedeeld zijn er twee mogelijkheden: administratief beroep of beroep op het
ambtenarengerecht.) De straf, behalve die van schriftelijke berisping, wordt niet ten uitvoer gelegd,
zolang zij niet onherroepelijk is geworden (dat wil
zeggen zolang over de bezwaren van de ambtenaar tegen
de hem opgelegde straf niet definitief is beslist).
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n
j. Administratief_beroeg
Het A.R.A.R. bevat een aantal voorschriften omtrent

I

de samenstelling en werkwijze van advies- en beroeps-

i

1929, (dit zijn krachtens algemeen verbindende regels

commissies als bedoeld in artikel 3 der Ambtenarenwet
optredende commissies die in een zaak een advies
geven, voordat het betrokken administratief orgaan

i
f

een beslissing ten aanzien van de ambtenaar neemt, en
krachtens algemeen verbindende regels optredende
commissies, waaraan de beslissing in een zaak met
uitsluiting van het betrokken administratief orgaan
is opgedragen).

§§2E93Qi§§§E5J2Y§El§2
Zie hiervoor de afzonderlijke publikatie: "Georgani-

i

seerd Over leg”.

( biz ,1.3.7. ) .

1

tingen_van_de _ambtenaar
De hoofdverplichting van de ambtenaar is:

I:
I
I
t
I
I
te

0

de plichten, die uit zijn ambt voortvloeien, nauwge-zet en ijverig te vervullen en zich te gedragen zoals
een goed ambtenaar betaamt.
verdere verplichtingen zijn:
-

te wonen - behoudens ingeval hem vergunning is
verleend elders te wonen - in de gemeente, die hem
als standplaats is aangewezen;
indien het dienstbelang dit vordert een andere betrekking te aanvaarden, die hem "in verband met
zijn persoonlijkheid, zijn omstandigheden en de
voor hem bestaande vooruitzichten, redelijkerwijs
kan worden opgedragen";
tijdelijk andere werkzaamheden te verrichten dan
die, welke hij gewoonlijk verricht;
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geheimhouding van hetgeen in zijn ambt ter kennis
is gekoraen, voor zover die geheimhouding hem is
opgelegd of uit de aard der zaak volgt;
schade, die aan hem te wijten is, geheel of gedeeltelijk te vergoeden, indien deze verplichting
hem van dienstwege is opgelegd;
zich van het aannemen, vorderen of verzoeken van
vergoedingen, beloningen, giften of beloften van
derden te onthouden.
B.5.

FINANCIELE ARBEIDSVOORWAARDEN
a. De bezoldiging van de burgerlijke rijksambtenaren
is geregeld in het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke
Rijksambtenaren 1948 (afgekort B.B.R.A. 1948),
welk besluit evenals het Algemeen Rijksambtenarenreglement is vastgesteld bij algemene maatregel
van bestuur.
Aangetekend zij, dat men een aantal bepalingen,
die in ruimere zin tot de financiele rechtspositie
van het burgerlijk rijkspersoneel behoren, buiten
het B.B.R.A. 1948 aantreft b.v.

in het Algemeen

Rijksambtenarenreglement (zie hiervoor onder
Algemeen Rijksambtenarenreglement, letter d), het
Reisbesluit 1971

(regeling ter vergoeding van

gemaakte kosten bij dienstreizen), het
Verplaatsingskostenbesluit 1962 (regeling ter
vergoeding van reiskosten woon/werkverkeer,
alsmede van kosten wegens verhuizing,
voortvloeiend uit verplaatsing of indiensttreding).
Het B.B.R.A. 1948 bevat een groot aantal salarisschalen, opgebouwd uit jaarlijkse verhogingen. In
deze salarisschalen zijn de onderscheiden functies
naar "zwaarte" (inhoud van de taak) ingedeeld.
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In de lager genummerde schalen komt na de laatste
van de reeks jaarlijkse verhogingen nog een zogenaamde diensttijduitloop voor, welke uit ten hoog
ste drie treden bestaat. De eerste verhoging in
deze diensttijduitloop bereikt men eerst zes jaar
na de laatste jaarlijkse verhoging te hebben geno
ten.
De indeling van de functie in de salarisschalen
van het B.B.R.A. 1948 alsook het aanbrengen van
wijzigingen in deze indeling, geschiedt op basis
van functiewaardering onder verantwoordelijkheid
van de Minister van Binnenlandse Zaken.
Deze minister draagt tevens een centrale verantwoordeli jkheid voor de kwalitative en
kwantitatieve personeelsformaties in de burgerlijke rijksdienst en voor de coordinatie van de
daartoe noodzakelijke functiewaarderingen bij de
onderscheiden ministeries en daaronder
ressorterende diensten.
De vaststelling van het salaris bij aanstelling zgn. inpassing in de schaal - geschiedt voor een
volwassene meestal op het minimumbedrag van de
voor hem geldende salarisschaal; in sommige geval
len kan een aantal fictieve dienstjaren in de betrokken rang worden toegekend waardoor men op een
hoger bedrag dan het minimumbedrag wordt ingepast. Bij aanstelling van een niet-volwassene,
i.c. jonger dan 21 jaar, wordt het salaris vastge
steld op een lager bedrag dan het minimumbedrag
van de voor hem geldende salarisschaal.
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In het B.B.R.A. 1948 is voorts een reeks voorschriften opgenoraen met betrekking tot de
individuele bezoldigingsvaststelling, zoals
verlaging van het

salaris bij een onvolledige

dagtaak en verhoging daarvan bij voldoende

en bij

buitengewone bekwaamheid, geschiktheid en
dienstijver.
Het besluit regelt voorts voor bepaalde situaties
de aanspraak op toeslagen zoals:
- persoonlijke toelage (toegekend in gevallen
waarin sprake is van bijzondere persoonlijke eigenschappen, welke voor de vervulliing van het
ambt van belang zijn);
- ambtstoelage (ingeval een functie kwalitatief
zwaardere eisen stelt dan gelijksoortige functies in hetzelfde dienstvak);
- garantietoelage minimum-loon (wordt, overeenkomstig een voor alle werknemers in Nederland
geldende regeling, toegekend aan ambtenaren van
tenminste 23 jaar voor zover hun salaris bij een
volledige dagtaak beneden het vastgestelde minimum-loon ligt); voor ambtenaren beneden genoemde
leeftijd zijn de bedragen van het wettelijk minimum- jeugdloon van overeenkomstige toepassing;
- toelage wegens werken op ongebruikelijke uren
(deze toelage kan niet worden toegekend aan
ambtenaren die hierbij leiding geven).
Het B.B.R.A. 1948 regelt ook kortingen op de bezoldiging voor het geval van rijkswege enolumenten worden genoten, zoals kost en inwoning, woning, verwarming etc.

"1 OS-

fa.

Wat betreft het algemene salarisbeleid ten
opzichte van het rijkspersoneel, kan worden
gesteld, dat de salarissen de trend volgen
van de ontwikkeling van de lonen der
werknemers in het particuliere
bedrij fsleven.

B.6.

PENSIOEN

De Algemene burgerlijke pensioenwet is in de
plaats gekomen van de Pensioenwet 1922.

Zij

is in werking getreden 1 januari 1966.
b.

^SfeStOS^ESShag^in^de^zin^van^de^Algemene^

Ambtenaarschap in de zin van deze wet is het
gehele overheidspersoneel en het personeel
van het bijzonder onderwijs;
voorts het personeel van naamloze vennoot™
schappen, verenigingen en stichtingen die
bij Koninklijk besluit zijn aangewezen.
Voorts blijft ambtenaar hij, aan wie
wachtgeld is toegekend uit hoofde van
ontslag uit een dienstbetrekking waarin hij
ambtenaar is, zolang het recht op wachtgeld
duurt.
c

'

2iSEi£^£„2E_E®[lai22n
Wanneer men in vaste dienst treedt: direct.
Komt men in tijdelijke dienst, of wordt men
op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht
aangenomen: na 6 maanden (de zgn. drempeltijd).
Deze drempeltijd is echter niet van
toepassing op personeel, werkzaam bij
onderwijsinstellingen.
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Het overheids- of semie-overheidsorgaan waar
de ambtenaar in dienst is, betaalt 24% over
het ambtelijk inkomen van het personeel aan
het Algemeen burgerlijk pensioenfonds.
Een deel van de pensioenpremie wordt echter,
met inachtneming van een bepaalde
verhaalsvrije voet, op het salaris van de
ambtenaar ingehouden.

Wanneer men bij het bereiken van de
65-jarige leeftijd wordt ontslagen, dan wel
bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd
indien men reeds eerder was ontslagen,
krijgt men recht op ouderdomspensioen.
Voor het bereiken van het pensioen zijn drie
gegevens van belang, te weten de diensttijd,
het tarief en de middelsom van berekeningsgrondslagen.
1. de,diensttijd
De diensttijd is de tijd, die men als
ambtenaar in de zin van de pensioenwet
achter zich heeft. Drempeltijd die tot
het ambtenaarschap heeft geleid komt in
aanmerking als diensttijd.
In bepaalde gevallen kan - op verzoek mede in aanmerking komen diensttijd
krachtens andere wettelijke pensioenregelingen zoals tijd, doorgebracht bij
de N.V. Nederlandse Spoorwegen en in
militaire dienst.
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De tijd met recht op wachtgeld doorgebracht (zie punt b) telt made als diensttijd voor de helftr indien de som van
leeftijd en diensttijd van da ambtenaar
ten tijde van zijn ontslag ter zake waarvan hat wachtgeld is toegekend, 60 jaar
of meer bedraagt dan 60 jaren. Voor de
berekening van het pensioen wordt een
diensttijd van maximaal 40 dienstjaren in
aanmerking genomen.
2„ het tarief
Het tarief is het percentage, waarmede de
diensttijd wordt verraenigvuldigd. In het
algemeen is dit 1 % per jaar.
Bij lagere xniddelsoiranen (zie hierna onder
3.) wordt voor een gedeelte daarvan 2%
per dienstjaar en vo’or het resterende
gedeelte 1 % per dienstjaar genomen. Een
ambtenaar met 40 dienstjaren komt
derhalve aan een percentage van ten
minste 70%.
3. middelsom van berekeningsqrondslaqen
Deze middelsom is in het algemeen het
gemiddelde inkomen van de twee gehele
kalenderjaren, voorafgaande aan de datum
van ontslag.

De ambtenaar die wordt ontslagen omdat hij
"uit hoofde van ziekten of gebreken blijvend
ongeschikt is zijn betrekking te vervullen"
heeft recht op invaliditeitspensioen. De
berekening van dit invaliditeitspensioen is
verschillend voor en na het 65ste jaar.

-1081 * Voor hst 65ste jaar
Het inval’-^itsitspensioen bedraagt ten
minste het bedrag dat overeenkomt met de
dienstjaren (het zgn.

inverdiend pen-

sioen). Dit bedrag wordt op dezelfde manier berekend als het ouderdomspensioen, dus diensttijd x tarief x middelsom.
Maar wanneer de ambtenaar niet alleen
"blijvend ongeschikt is zijn betrekking
te vervullen” maar bovendien "geheel of
gedeeltelijk algemeen invalide is ten gevolge van de ziekten of gebreken op grond
waarvan hij is afgekeurd", kan hij in
aanmerking komen voor een aanvulling op
zijn pensioen. Deze aanvulling hangt af
van de mate van de algemene invaliditeit.
De wet heeft voor diverse graden van invaliditeit vastgesteld hoe hoog het pensioen in het geval moet zijn, uitgedrukt
in percentages van de middelsom. Is
iemand b.v. 50% invalide, dan behoort
zijn invaliditeitspensioen ten minste 40%
van de middelsom te bedragen; is de invaliditeit 80% of meer, dan mag het pensioen niet kleiner zijn dan 80% van de
middelsom.
Als nu het "inverdiend pensioen" minder
bedraagt dan het pensioen dat bij de invaliditeitsgraad past, wordt het inverdiend pensioen met het tekort aangevuld.
2. Na het 65ste jaar
Het invaliditeitspensioen wordt na het
65ste jaar geheel naar diensttijd berekend. Had de ambtenaar bij zijn ontslag
nog geen 40 dienstjaren dan gaan ook de
jaren tussen zijn ontslag en de 65-jarige leeftijd (de zgn. onvoltooide diensttijd) geheel of ten dele meetellen tot
ten hoogste 40 jaren van werkelijke en
onvoltooide diensttijd samen.
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De invloed van deze onvoltooide diensttijd op ’net invaliditeitspensioen hangt
af van de mate van algemene invaliditeit (invaliditeitsgraad)„ Is iemand h.v*
50% invalids, dan telt de onvoltooide
diensttijd voor de helft mee als echte
diensttijd; is de invaliditeit 80% of
meer, dan wordt de onvoltooide
diensttijd zelfs geheel als werkelijke
diensttijd in de pensioenberekening
opgenomen.
g.
De vrouw van een ambtenaar, een gewezen
ambtenaar of een gepensioneerde ambtenaar
heeft na zijn overlijden weduwenpensioen dat
5/7 bedraagt van het pensioen waarop, in ’net
algemeen, haar man uitzicht of recht had.

In

het algemeen, want wanneer een ambtanaar in
actieve dienst overlijdt voor zijn 65ste
jaar, wordt het weduwenpensioen berekend
alsof de ambtenaar op de dag van overlijden •
reeds een diensttijd had die hij in feite
pas op 65-jarige leeftijd zou hebben bereikt
(doortelling van de diensttijd). Wanneer een
wachtgelder overlijdt, wordt voor de berekening van het weduwenpensioen zijn diensttijd
doorgeteld tot het tijdstip waarop het recht
op wachtgeld zou zijn geeindigd als hij was
blijven leven.
Het wezenpensioen wordt op dezelfde manier
berekend als het weduwenpensioen; het
bedraagt voor kinderen waarvan alleen de
vader is overleden (halve wezen) 1/7, en
voor kinderen waarvan beide ouders zijn
overleden (voile wezen)

2/7 van het pensioen

van de ambtenaar, de gewezen ambtenaar of
de gepensioneerde ambtenaar.
Het totaal aan weduwen- en wezenpensioen mag
echter niet meer zijn dan het pensioen
waarvan zij zijn afgeleid.

-Iiu-

h.

Ws^H^naarsoensioen
Hierop heeft recht de (voor 50% of meer) invalide weduwnaar, wanneer zijn vrouw ten •
tijde van haar overlijden als ambtenares,
gewezen ambtenares of gepensioneerd ambtenares kostwinster voor hem was. De berekening van het weduwnaarspensioen geschiedt op
dezelfde wijze als die van een weduwenpensioen.

^•

Bi j_zonder_weduwenpens ioen
Dit is het pensioen waarop de gescheiden
echtgenote van een overleden ambtenaar aanspraak kan maken op voorwaarde dat zij recht
op weduwenpensioen zou hebben gehad als de
man op de dag van het vonnis zou zijn overledenx). Het pensioen wordt berekend op basis van de diensttijd die haar echtgenoot
had voor de echtscheiding. Was de ambtenaar
inmiddels hertrouwd, dan wordt dit bijzonder
weduwenpensioen in mindering gebracht op het
weduwenpensioen waarop zijn laatste vrouw
aanspraak kan maken.

j.

Weduwengensioen_bij_hertrouwen
De weduwe van een ambtenaar blijft bij hertrouwen in het bezit van haar weduwenpensioen voor zover dat pensioen is gebaseerd
op de werkelijke diensttijd van haar vroegere echtgenoot.

k.
De ambtenaar komt in het algemeen ook in
aanmerking voor pensioen krachtens de Algemene Ouderdomswet (A.O.W.); bij de vaststelling van het ambtenarenpensioen wordt met
het bestaan van de A.O.W. rekening
x) Indien de echtscheiding is uitgesproken met toepassing van het oude echtscheidingsrecht, geldt bovendien als
voorwaarde, dat de echtgenote eiseres
de echtscheidingsprocedure was.

in
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Het inbouwstelsel komt er op neer, dat
een bepaald stuk van het A.0.W.-pensioen
geacht wordt deel uit te maken van het
ambtenarenpensioen? voor elk met pensioen
vergolden dienstjaar van de ambtenaren
wordt 2% van het A.0.W.-pensioen in het
ambtenarenpensioen ingebouwd. Bij het
reeds vermelde maximum van 40 dienstjaren
wordt dus ten hoogste 40 x 2% - 80% van
het A.O.W.-pensioen geacht deel uit te
maken van het ambtenarenpensioen.
Bij samenloop van een overheidsweduwenen wezenpensioen en een algemeen weduwenen wezenpensioen(A.W.W.) wordt deze
gedragslijn ook gevolgd.
In dit verband wordt er op gewezen dat de
(semie)overheidsorganen wettelijk verplicht zijn de A.O.W.-premie voor het
personeel voor hun rekening te nemen.

Wanneer in de bezoldiging van het rijks-’
personeel een wijziging van algemeen
karakter wordt aangebracht, zullen de
pensioenen in overeenkomstig mate worden
aangepast. De pensioenen volgen dus de
algemene salariswijzigingen op de voet.
(N.B. Het pensioen krachtens de A.O.W. en
de A.W.W.

is eveneens welvaartsvast.)
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m. De herplaatabaar verklaarde ambtenaar
—• ^ awaw
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Voor ambtenaren, die voor hun 50ste jaar worden
afgekeurd voor hun betrekking maar die nog geschikt
zijn voor een andere passende volledige betrekking,
is een bijzondere voorziening getroffen.
Als de ambtenaar herplaatsbaar wordt verklaard, wordt
zijn invaliditeitspensioen in beginsel vijf jaar
opgeschort. Het blijft ook daarna opgeschort als
herplaatsing is geschied.
Zou toch ontslag plaatsvinden, dan wordt aan
. .betrokkene een wachtgeld uitgekeerd tot het
invaliditeitspensioen ingaat. Bij herplaatsing in een
betrekking, die lager bezoldigd wordt dan de
oorspronkelijke, kan een herplaatsingstoelage worden
verleend die het verschil overbrugt.
n. Revalidatie
De mogelijkheid tot opneming in een inrichting tot
herstel van gezondheid of het doen ondergaan van een
genees- of heelkundige behandeling is uitgebreid met
de mogelijkheid tot opneming in een inrichting tot
hersholing ter bevordering van de arbeidsgeschiktheid.
o. Afkog2_van_pensioen
Als het netto pensioen (dat wil zeggen na inbouw van
A.O.W. of A.W.W.) niet meer dan f 299,— per jaar
(toestand 1-7-1976) - welvaartvast - bedraagt, wordt
in plaats van het pensioen als afkoop een uitkeringineens betaald.
Uitzicht op pensioen krachtens de Algemene burgerlijke pensioenwet wordt vervangen door het recht een
uitkering-ineens of schriftelijk verzoek van de
gewezen ambtenaar, die:

a. een voor pensioen in aanmerking komende diensttijo*
heeft van ten hoogste zeven jaran; en
b. aannemelijk maakt, zich binnen een jaar na hefc
tijdstip van ingang van het ontslag, waaraan dat
uitzicht wordt ontleend, blijvend buiten Nederland
te zullen vestigen dan wel blijvend buiten Nederland te hebben gevestigd.
Dit recht van afkoop bestaat eveneens voor de gewezen
vrouwelijke ambtenaar, die op het tijdstip van ingang
van het ontslag waaraan het uitzicht op pensioen
krachtens de Algemene burgerlijke pensioenwet wordt
ontleend, gehuwd of gehuwd geweest is, dan wel binnen
zes maanden na dat tijdstip in het huwelijk treedt,
indien de voor pensioen geldige diensttijd niet raeer
dan zeven jaren bedraagt, met dien verstande dat
afkoop slecht toepassing kan vinden bij de eerste
beeindiging van het ambtenaarschap in de zin van deze
wet na 1 mei 1976.,
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a. een voor pensioen in aanmerking komende diensttijd
heeft van ten hoogste zeven jaren; en
b. aannemelijk maakt, zich binnen een jaar na het
tijdstip van ingang van het ontslag, waaraan dat
uitzicht wordt ontleend, blijvend buiten Nederland
te zullen vestigen dan wel blijvend buiten Nederland te hebben gevestigd.
Dit recht van afkoop bestaat eveneens voor de gewezen
vrouwelijke ambtenaar, die op het tijdstip van ingang
van het ontslag waaraan het uitzicht op pensioen
krachtens de Algemene burgerlijke pensioenwet wordt
ontleend, gehuwd of gehuwd geweest is, dan wel binnen
zes maanden na dat tijdstip in het huwelijk treedt,
indien de voor pensioen geldige diensttijd niet raeer
dan zeven jaren bedraagt, met dien verstande dat
afkoop slecht toepassing kan vinden bij de eerste
beeindiging van het ambtenaarschap in de zin van deze
wet na *1 mei 1976.

REGELING UITKERING FUNCTIONEEL LEEFTIJDSONTSLAG
De uitkering bedraagt gedurende de eerste vijf jaren
na het ontslag 80% van hat laatstelijk genoten
salaris, waaronder de vakantie-uitkering, vermeerderd
met zoveel - doch ten hoogste tien - malen 1/2% van
dit salaris als het totaal aantal voile voor pensioen
geldige dienstjaren, die medetellen voor de
pensioenberekening krachtens de Algemene burgerlijke
pensioenwet, op de dag van ingang van het ontslag
meer dan dertig bedraagt en vervolgens 70% van die
wedde tot de eerste dag van de maand volgende op die
waarin de belanghebbende de leeftijd van 65 jaar
heeft bereikt.
De duur van de uitkering is niet afhankelijk van
diensttijd en leeftijd van de ontslagen ambtenaar.
De regeling bevat sen bepaling, welke onbeperkte same nloop van de uitkering met nieuw verworven inkomsten tijdens de uitkeringsperioda tegengaat.
De regeling voorziet voorts in een uitkering aan de
nagelaten betrekkingen van een overleden uitkeringsgenietende.
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B. 9 VUT (vervroegd uittreden)
Bij de rijksoverheid bestaat sinds enige tijd de mogelijkheid om voor het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd uit het arbeidsproces te treden, onder
verkrijging van een recht op uitkering.
Het "Besluit vervroegd

uittreden burgerlijk rijks-

personeel" omvat de volgende hoofdkenmerken:
- de mogelijkheid tot vervroegd

uittreden geldt in

beginsel voor het gehele overheidspersoneel
- het uittreden geschiedt op vrijwillige basis
- voorwaarden om voor VUT in aanmerking te komen:
a. men moet 63 jaar of ouder zijn
b. direkt voorafgaand aan de datum van ontslag moet
men een dienstverband bij de overheid hebben van
tenminste 10 jaren
- de uitkering beloopt 80% van het laatstelijk genoten
salaris
- inkomsten uit arbeid van de VUT-ter worden volledig
op de uitkering gekort
- de uitkering is welvaartsvast, d.w.z. dat de algemene
salarisontwikkeling wordt gevolgd
- de periode waarover uitkering wordt toegekend telt
voor de helft mee als diensttijd in de zin van de
Algemene Burgerlijke Pensioenwet.
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B.IQ

UITKERINGSREGELING 1966
Deze regeling is van toepassing op ambtenaren in vasts en in tijdelijke dienst, die uit hoofde van hun
ontslag geen aanspraak op wachtgeld kunnen ontlenen
en op personeel in burgerlijke rijksdienst op
arbeidscontract.
Recht op een zgn. lange aitkering bij ontslag bestaat, indien de belanghebbende een dienstijd heeft
van tenminste drie jaren; recht op een zgn. korte

• .

uitkering, indien hij een kortere diensttijd heeft,
maar in de periods van twaalf maanden, onraiddellijk
voorafgaand aan zijn ontslag, tenminste 65 dagen,
danwel onafgebroken gedurande 6 weken onmiddellijk
voorafgaand aan zijn ontslag in Nederland in loondienst werkzaam is geweest.
Geen recht op uitkering bestaat onder meer:
a. indien de belanghebbende ter zake van het ontslag
recht heeft op pensioen;
b. indien de belanghebbende op de dag van het ontslag
de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt;
c. indien het ontslag aan eigen schuld of toedoen is
te wijten.
De zgn. lange uitkering wordt verleend gedurende een
tijdvak, gelijk aan 1/6 gedeelte van de diensttijd,
maar niet langer dan twee jaren en bedraagt de eerste
twee maanden het laatstelijk genoten salaris, waaronder de vakantie-uitkering, gedurende de volgende
maanden 90%, de daarop volgende 8 maanden 80% en vervolgens 75% van die wedde. Heeft belanghebbende ten
tijde van zijn ontslag een diensttijd van tenminste
10 jaren volbracht en bedraagt de som van die diensttijd en zijn leeftijd 60 jaren of meer, dan wordt hem
na afloop van de evengenoemde termijnen gedurende 6
maanden een verdere uitkering verstrekt ten bedrage
van 75% van de laatstelijk genoten wedde.
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De regeling bevat een bepaling welke onbeperkte
samenloop van de uitkaring met nieuw verworven inkomsten tijdens de uitkeringsperiode tegengaat.
De zgn. korte uitkering beloopt 80% van het laatstelijk genoten salaris en wordt, binnen een termijn van
12 maanden na het ontslag, verleend gedurende 130
dagen.
De regeling voorziet voorts in een uitkaring bij
ziekte of arbeidsongeschiktheid gedurende
onvrijwillige werkloosheid en in een uitkering aan de
nagelaten betrekkingen van een overladen
uitkeringgenietende.
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DE B520LDIGING VAN PS BURGBRLIJKE RIJKSAMBTENA1R5N
a. De bezoldiging van de Rijksambtenaran moet ingevolge artikel 70 van de Grondwet door de Xoningin
worden geregeld. Artikel 125 van de Ambtenarenwet
1929 voegt hieraan toe, dat voor zover daarin niet
reeds bij de wet is voorzien, voor de Rijksambtenaar bij of krachtens algemene maatregel van bestuur voorschriften worden vastgesteld betreffende
aanstelling, ontslag, bezoldiging enz.
Op grond van deze voorschriften is evenals de
raeeste andere onderdelen van de rechtspositie ook
de bezoldiging van de Rijksambtenaar bij algemene
maatregel van bestuur geregeld en wel, wat de burgerlijke Rijksdienst betreft, in hoofdzaak in het
Bezoldigingbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren
1948 (B8RA)„
Dit bezoldigingsbesluit bevat zelf de regeling van
de bezoldiging van de rond 200.000 burgerlijke
. Rijksambtenaren in de strikte betekenis van het
woord en van de onderwijzers en kleuterleid(st)ers
zowel bij het openbaar als bij het bijzonder on- •
derwijs. Het is echter bovendien een richtsnoer
voor de vaststelling van de bezoldiging van veel
andere groepen van overheids- en semi-overheidspersoneel, zoals b.v. de leraren bij de bijzondere
en gemeentelijke middelbare scholen, de rechterlijke macht, tot op zekere hoogte ook voor de militairen, de politie, gemeentelijk en provinciaal
personeel enz. Direct of indirect is de bezoldiging van een miljoen mensen geregeld in, afgeleid
van of in zekere mare afgestemd op het 3.B.R.A.
1 948.

“X <£U“

Het is dan ook geen wonder dat er bij een herziening
van de bezoldiging van de Rijksambtenaren zoveel belangstelling blijkt te bestaan van de kant van de
particuliere werkgevers en werknemersorganisaties,
van de pers, en ook van de Staten-Generaal. In dit
verband verdient het de aandacht, dat de
bezoldigingsregeling als algeraene maatregel van
bestuur in het Staatsblad moet worden gepubliceerd.
De bezoldiging van de Rijksambtenaren is een publieke
zaak.
b. Het B.B.R.A. 1948 zelf bestaat uit 45 artikelen,
terwijl er elf bijlagen bij behoren. Die bijlagen bevatten de salarisbedragen, welke voor een groot deel
in salarisschalen zijn opgenomen.
Voor een aantal ambten geldt geen salarisschaal,
maar een vast salarisbedrag. Ook is voor sommige
ambten alleen maar een "ten hoogste" bedrag aangegeven.
De bijlagen geven ook aan welke salarisschaal of welk
vast (of "ten hoogste") salaris geldt voor een bepaald ambt. Het woord ambt heeft in het ene geval de
betekenis van functie (b.v. assistent(e) voor de
huishouding, directeur van het C.B.S.) in het andere
geval wordt meer een rang bedoeld (b.v. adjunct-commies, commies, commies A enz.). Wanneer er bij een
functie een salaris is aangegeven is het duidelijk,
dat men wanneer men in die functie wordt aangesteld,
aanspraak heeft op het voor die functie aangegeven
salaris. Anders ligt het wanneer het salaris moet
worden vastgesteld voor iemand, wiens functie als
zodanig niet in het bezoldigingsbesluit is
aangegeven, maar aan wie een rang (uit een bepaald
rangenstelsel moet worden toegekend.

121-

-

Is die rang reeds bepaald, dan is er geen probleem,
omdat voor iedere rang ook een salaris of salarisschaal geldt, maar hoe moet men nu uitmaken, weIke
rang behoort te worden gehanteerd? Op deze vraag
geeft het bezoldigingsbesluit geen antwoord. Dit is
een kwestie van formatiebeleid. In het algemeen kan
gesteld worden/ dat de vaststelling van de toe te
kennen rang geschiedt op basis van functiewaardering.
De bijlage A van het bezoldigingsbesluit bevat de indeling in ± 150 schalen van de meeste ambten, die . in
de burgerlijke Rijksdienst voorkomen. De bijlage A I
geeft de salarisbedragen van die 150 schalen aan (het
aanvangsalaris, de periodieke verhogingen en het maximum) .
Een gelijke opbouw vindt men bij de bijlagen 3 en B
1/ die de ambten en salarissen voor het verplegend
personeel bevatten*
De bijlage C vermeldt een aantal functies met vast of
re

ten hoogste” bedragen (dus geen schalen). Ditzelfde

geldt voor de bijlage D, die het salaris van de mi- .
nisters en staatssecretarissen aangeeft.
De bijlage E en E I geven de rangen en salarisschalen
voor de werklieden aan.
De bijlage G tenslotte bevat de salarisregelingen
voor de onderwijzers, kleuterleid(st)ers (voor beide
groepen zowel bij het openbaar als bij het bijzonder
onderwijs) en leraren bij Rijksinstellingen voor middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs.
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c. In de artikelen van het 3.B.R.A. 1948 is aangegeven
hoe men nu al die schalen moet hanteren.
Sen belangrijk element in de toepassing van de schalen is ook het begrip salarisancienniteit. Heel globaal zou men kunnen stellen, dat dit is: de (werkelijke of ook wel fictieve) diensttijd in het desbetreffende ambt.
In artikelen 10 tot en met 17 is uitvoerig aangege. .

ven, hoe de salarisancienniteit wordt vastgesteld,
hoe zij vermeerdert en ook hoe zij kan worden gebruikt als instrument voor het personeelsbeleid.
Hoewel ook voor de werklieden schalen gelden, wordt
hun salaris in de schaal niet naar gelang van de salarisancienniteit vastgesteld, doch op basis van de
leeftijd.
In de artikelen 18 t/m 22b is de mogelijkheid geopend
in bepaalde omstandigheden naast het salaris een
toelage te verlenen, b.v. een .persoonlijke toelage
(art. 18), een ambtstoelage (art. 19), een toelage
voor ploegen- of onregelmatige dienst (art. 22a en
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22b). Ook deze toelagen zijn in de praktijk van het
personeelsbeleid zeer belangrijk.
d. Het eerste B.3.R.A. kwam in 1918 tot stand. Daarvoor
golden voor de ambtenaren bij de verschillende
dienstonderdelen ook afzonderlijke bezoldigingssystemen. Het B.B.R.A. 1818 kwam voort uit een duidelijke
behoefte aan codificatie. Sindsdien is de opzet nog
herhaalde malen gewijzigd,o.a. in 1925, in 1928 en in
1934. Het huidige B.B.R.A. dateert van 1948, maar
ziet er momenteel ook al weer heel anders uit dan in
zijn eerste opzet. Het bezoldigingsbeleid moat wel
dynamisch wezen, wil het de snelle ontwikkeling van
de maatschappij volgen.

Het systeem van prestatiebeloning, nog in de vijftiger jaran ingevoerd, en aanvankelijk merit-rating,
later verdienstebeloning genoemd,

is in 1964 reeds

weer opgeheven.
Uit de vijftiger jaren dateren ook de afzonderlijke
vergoedingen voor ploegen- en onregelmatige dienst.
Rond 1960 werd de gelijke beloning voor mannen en
vrouwen voor het Rijkspersoneel volledig ingevoerd.
Van nog recenter datum zijn de diensttijdbevordering
en de diensttoelage (1-1-1964).
En reeds nu weer dringt de tijd met voortvarendheid
te werken aan een wijziging van de structuur van het
bezoldigingsbesluit. Met name zal daarbij ook gestreefd moeten worden naar een zo sterk mogelijke
vereenvoudiging van de rangen- en schalenopbouw.
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C. Bedrijfsgezondheidszorq.
Met het oog op de bescherming van de gezondheidstoestand
van de in de Industrie werkende mens, zijn in de loop
der tijd verschillende wetten tot stand gekomen.
Vooral in het verleden bestond aan wettelijke voorschriften behoefte om de werkende mens te beschermen
tegen de gevaren die hem of haar zouden kunnen bedreigen
bij het verrichten van de dagelijkse arbeid.
Zo kwamen achtereenvolgens tot stand:
- de Oude Veiligheidswet, in 1895
- de Phosforluciferwet, in 1901
- de Veiligheidswet, in 1934
- de Caissonwet, in 1951
- de aanvulling van de Veiligheidswet 1934, ook wel
de "Wet op de Bedrijfsgeneeskunde" genoemd, in 1959
Het streven naar een goede algemene bedrijfsgezondheidszorg voor de "arbeidende mens" resulteerde in de Wet
op de Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde in 1959, die in
1971 werd aangevuld.
De Rijks Geneeskundige Dienst (RGD) kreeg haar huidige
vorm in 1953. De taak van de RGD werd vastgelegd in het
Koninklijk Besluit Rijks Geneeskundige Dienst van 1962,
een KB dat inhoudelijk nauw aansluit bij hetgeen wordt
bepaald in de wet op de Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde.
Uit het KB blijkt, dat de RGD naast een zuiver bedrijfsgeneeskundige taak ook een adviserende taak kreeg opgedragen.
De RGD superviseert en koordineert het werk van een
groot aantal bedrijfsartsen.
De bedrijfsarts is als sociaal-geneeskundige belast met
de gezondheidszorg. Het begrip gezondheidszorg impliceert het handhaven en bevorderen van optimale relaties
voor de mens met zichzelf en met het leef- en werkmilieu.
De bedrijfsarts ontplooit dan ook aktiviteiten die kunnen
meewerken aan het handhaven van het bestaande evenwicht
tussen belasting (door werk en milieu) en belastbaarheid
(in lichamelijke en geestelijke zin) bij de werkende mens.

Het arbeidsterrein van de bedrijfsarts is de laatste
jaren vooral verschoven in de richting van de problematiek rondom de intermenselijke verhoudingen en het binnen de mens zelf bestaande evenwicht tussen belasting
en belastbaarheid.
De bedrijfsarts verricht voor de indienstneming van
een personeelslid de aanstellingskeuring. Deze keuring
is gericht op de te vervullen funktie in lichamelijk en
geestelijk opzicht.
'Dit is in het belang van de kandidaat en in het belang
van de toekomstige werkomgeving.
Daarom is het noodzakelijk dat de bedrijfsarts de werkomgeving kent en weet welke eisen in de toekomstig te
bekleden funktie aan de te keuren persoon zullen worden
gesteld.
Ook tijdens het dienstverband kan keuring soirts nodig
zijn. Het verrichten van periodiek geneeskundig onderzoek is gericht op bepaalde kategorieen werknemers
die in bijzondere omstandigheden hun arbeid moeten verrichten. Dit vereist veelal bedrijfsgeneeskundige begeleiding, die naast de periodieke keuringen ook gericht
moeten zijn op de werksituatie zelf.
De bemoeienis van de bedrijfsarts met het arbeidsverzuim (ziekteverzuim) vormt een onderdeel van de bedrijfsgeneeskundige taak, welk onderdeel hem/haar van signalen
kan voorzien.
De kennis van de aard der ziekten onder het personeel
kan van betekenis zijn om eventuele oorzaken, die (mede)
in het werk.gelegen zijn, op het spoor te komen. Ook kan
het zijn, dat het werk op zichzelf niet schadelijk is,
maar dat de funktie voor de betrokkene niet geschikt is.
Arbeidsverzuim berust niet altijd op ziekte; het meet
duidelijk als een signaal worden opgevat.
Is er ziekte in het spel, dan is het mogelijk dat
hieraan voor betrokkene onaanvaardbare werkomstandigheden
of moeilijkheden in het intermenselijke vlak of het huiselijk milieu ten grondslag liggen.
Het is de taak van de bedrijfsarts (die de arbeidsomstandigheden en de aard van het werk kent) de ar-
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beidsverzuimende werknemer te helpen bij het zoeken naar
een mogelijke oplossing.
Kontakt met huisarts, behandelend specialist, maatschappelijk werk(st)er, vertegenwoordigers van andere disciplines (bv. psycholoog/socioloog) kan noodzakelijk zijn.
Bovendien kan de bedrijfsarts de medewerking van anderen
nodig hebben, zoals bv. de chef of de personeelsfunktionaris.
De bedrijfsarts is primair arts. Hij/zij zal zich in
het 'handelen volledig laten leiden door de medische
ethiek. Het is de taak van de bedrijfsarts, kennis
hebbend van de aard van het werk, van het werkmilieu
en de werkomstandigheden, als vertrouwenspersoon op
te treden, zowel voor de werknemer als voor de werkgever.
Alleen door een vertrouwensrelatie zal de bedrijfsarts
zijn/haar taak goed kunnen verrichten.

Spreekuren: informatie omtrent de spreekuren van de
diverse bedrijfsartsen kunt u inwinnen bij
de stafafdeling Personeelszaken.
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Bedrijfsmaatschappelijk werk.
1. Inleidinq.
He.t arbeidsleven stelt aan de werker in de werksituatie
speciale en soras hoge eisen op velerlei gebied. Persoonlijke faktoren zowel als de omstandigheden in de
arbeidsgemeenschap en daarbuiten maken dat hij/zij
daaraan niet altijd of niet steeds in dezelfde mate
kan voldoen. Dit tot schade van zijn/haar persoon

I
P
\ :—s

$
r~z

I

en/of het werk en/of de arbeidsomgeving.
De organisatie is gericht op het bereiken van de door
en/of aan haar gestelde doeleinden. Met de bewustwording dat men zich in de organisatie tevens dient te
verdiepen in de menselijke faktor, is langzamerhand
de behoefte ontstaan aan gespecialiseerde medewerkers,
die -uiteraard onder handhaving van de verantwoordelijkheld van de dienstleiding- voornameli’jk bezig zijn met
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problemen van de mensen in hun werksituatie. Hierbij
kunnen zowel de mens als de werksituatie in het geding
zijn. Het bedrijfsmaatschappelijk werk stelt zich ten
doel deze problemen te helpen voorkomen of te helpen
oplossen. Hiermede wordt in de eerste plaats een sociaal
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belang gediend, maar ook een ekonomisch. Anders gezegd:
het bedrijfsmaatschappelijk werk in de rijksdienst,
funktioneert als deel van een sociaal team binnen het
kader van het departementaal beleid en meer speciaal
van het personeelsbeleid onder verantwoordelijkheid van
het hoofd van de personeelsdienst. Het richt zich daarbij op het leveren op eigen wijze van een bijdrage,
aan het goed en blijven funktioneren van de individuele mens en groepen van mensen binnen de arbeidssituatie.
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Terwille van een j.uiste uitvoering van zijn/haar taak
dient- de "Code van het maatschappelijk werk" als leidraad en richtlijn te worden gehanteerd.
Het bedrijfsmaatschappelijk werk heeft raakvlakken met
andere disciplines in de organisatie, zoals medische,
psychologische, sociologische, en dient met deze specialismen nauw samen te werken.
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2. Definitie.
Bedrijfsmaatschappelijk werk is:
Het verlenen van hulp door deskundigen aan individuen
en/of groepen in de organisatie bij het voorkomen, respektievelijk het oplossen van sociale (zowel immateri&le als materiele) moeilijkheden die van invloed zijn
op of verband houden met werksituaties binnen het departement of dienst.
3. Uitgangspunten.
a. Het bedrijfsmaatschappelijk werk stelt zich bij zijn
verrichting loyaal op zowel tegenover het beleid van
het bedrijf en de door het bedrijf gestelde spelregels als tegenover de belaagen van de klient.
b. Het bedrijfsmaatschappelijk werk wordt verricht in
overleg met de betrokkenen met als* achtergrond de
eerbied voor de persoonlijkheid, de eigen verantwoordelijkheid en het zelfbeslissingsrecht van de mens.
Hierbij worden het geven van advies en het verschaffen van inzicht in de situatie als middelen gehanteerd om de mens te bewegen zich zelf te helpen en
tot het zelf nemen van een besluit te komen.
c. Het bedrijfsmaatschappelijk werk funktioneert met
inachtneming van vertrouwelijkheid, afgestemd op
de aard van verkregen gegevens en informaties,
welke alleen met instemming van betrokkenen kan worden doorbroken.
d. Het bedrijfsmaatschappelijk werk vereist van de bedrij f smaatschappeli jk werktst^er @an niet-oordeelvellende bonding en objektiviteit ten opzichte van
alle bij een geval betrokken mensen.
4. Doelstellinq.
Het bedrijfsmaatschappelijk werk als onderdeel van het
algemeen personeelsbeleid van het departement of een
dienst, heeft als doelstelling het leveren van een bijdrage aan het bevorderen en in stand houden van het

sociaal welbevinden van de medewerkers in de arbeidsorganisatie.
5. Taakelamenten bedrijfsmaatschappelijk werk(st)er.
a. Het bieden van hulp -in samenwerking met andere
specialismen- aan individuele personeelsleden of
aan groepen van personeelsleden bij het departement
of de dienst, die moeilijkheden ondervinden in hun
werksituatie of in hun persoonlijke relaties daarbuiten voor zover die van invloed zijn op het werk.
b. Het signaleren aan de dienstleiding van arbeidsomstandigheden, die aanleiding kunnen geven tot storingen in de werkrelaties, het meedenken over eventueel te nemen maatregelen en het zorgdragen voor geregelde relevante rapportage aan het hoofd van de
personeelsdienst en/of dienstleiding.
c. Het in overleg met het hoofd van de personeelsdienst
adviseren van de dienstleiding omtrent speciale maatregelen ten behoeve van het goed funktioneren van
sociaal kwetsbare kategorieen personeelsleden.
do Het geven van voorlichting aan het personeel over
inhoud, doelstelling en werkwijze van het bedrijfsmaatschappelijk werk.
e. Het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van
het sociaal beleid binnen het departement of dienst.
Ten einde bovengenoemde taken te kunnen vervullen is
het nodig dat de bedrijfsmaatschappelijk werk(st)er
zich op de hoogte stelt van de beleidsontwikkelingen
binnen het departement en zich op de hoogte houdt
van de werksituaties.

De bedrijfsmaatschappelijk werkster voor de direktie
Noordzee is mevrouw V.E.M. de Kock—Nieboer.
Zij is iedere dinsdagmiddag te bereiken op kamer
404 in de Nijverheidsstraat 2 te Rijswijk
(toestel 481).
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E. Tijdelijke ,/ vaste aanstelling / arbeidskontrakt
In principe wordt iedereen aangesteld in tijdelijke
dienst volgens het Rijks Ambtenaren Reglement. In voorkoraende gevallen wordt hiervan afgeweken en wordt een
arbeidsovereenkomst gesloten, b.v.
a) indien de keuringsuitslag daartoe aanleiding mocht
geven;
b) indien betrokkenen geen Nederlander is;
Na 1 1/2 jaar wordt beoordaeld of de ambtenaar in vaste
dienst benoemd kan worden, omdat dit moet geschieden
binnen de termijn van 2 jaar.
Indien de beoordeling daartoe aanleiding geeft zal eventueel ontslag moeten worden overwogen.
Een arbeidsovereenkomst wordt omgezet in een tijdelijke
aanstelling, zodra de keuringsuitslag luidt "geschikt".
Dit geschiedt binnen 6 maanden. Dan wel rekening houden
met verplicht en vrijwillig ziekenfonds.
F. Pensioenregelinq '
Bij indiensttreding wordt voor iedereen een pensioenpremie ingehouden. Op de salarisstrook staat dit vermeld
onder "bijdrageverhaal", omdat het Rijk het grootste gedeelten van de premie betaald.
Het eerste halfjaar geldt voor de Algemene Burgerlijke
Pensioenwet als drempeltijd. Zij die binnen dit halfjaar
de Rijksdienst verlaten kunnen de betaalde pensioenspremie terugontvangen. Is deze periode overschreden dan is
terugbetaling van die premie niet meer mogelijk. Een
uitzondering is gemaakt voor de vrouwen, die na 7 jaar
de Rijksdienst gaan verlaten en dan in het huwelijk treden of reeds gehuwd zijn. In de overige gevallen geldt
deze tijd als pensioengeldige tijd.

G.

5%-regelinq
Deze regaling houdt in, Indian men over een jaar meer
dan 5% van zijn jaarsalaris aan ziektekosten heeft
uitgegeven, dat er een aanvulling op het meerdere kan
worden toegekend. Een vereiste is, dat men wel voldoende
verzekerd is bij een ziekenfonds of een
ziektekostenverzekering heeft gesloten. Op het
ministerie zijn 2 ambtenaren speciaal met deze regeling
belast.

H.

Ambtenaren spaarregeling
Deze regeling geeft de mogelijkheid om op het salaris,
maximaal f 42,— per maand te laten inhouden. Naast de
normale rente van de bank, wordt na 4 jaar door het Rijk
een premie toegekend van 25%.
Voorbeelds als in 1980 f 504,- is gespaard krijgt men in
198o25% premie over dit bedrag. Over het gespaarde in
1981 wordt de premie in 1986 toegekend.
Ook is het mogelijk om betaalde verzekeringspremies te
laten premieeren.
Bij de afd. Personeel is een spaarinhoudingsformulier te
verkrijgen, terwijl voor de betaalde premies een verklaring van de verzekeringsmaatschappij nodig is. Geef aan
uw verzekeringsagent door dat u rijkambtenaar bent.

1•

Interimregeling ziektekosten
Voor ambtenaren in tijdelijke en vaste dienst, die dus
vrijwillig verzekerd zijn, wordt halfjaarlijks in de
maanden juni en december een uitkering toegekend volgens de interimregeling. Dit houdt in, dat ongeveer 50%
van de door de ambtenaar betaalde premies als tegemoetkoming wordt uitgekeerd.
Er wordt 6 maanden achteraf betaald; in juni het laatste
kwartaal van het vorige jaar en het eerste kwartaal van
het lopende jaar, in december het tweede en derde kwar—
taal van het lopende jaar.
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J•

Vakatureblad
Bij bet ontstaan van vakatures door uitbreiding of door
ontslag van personeel worden door middel van
vakaturemeldingen advertenties geplaatst in de
vakaturebladen van de Rijkswaterstaat en van de Rijk
Psychologische Dienst.
Leveren deze meldingen geen geschikte kandidaten op, dan
kan worden overgegaan tot bet plaatsen van advertenties
-in de media.

K

*

Ziekte- herstelmeldingen
Ingeval van ziekte moet dit voor 10.00 vm

aan de afd.

•personeelszakerv of de direkteechef worden doorgegeven.
Herstelmeldingen .moeten voor 10.00 v.m. bij.de afde. ling Personeelszaken. bekend zijn.
Hieraan moet wel de nodige aandacbt worden besteed. Het
komt regelmatig voor dat de zieke zich wel ziek meldt,
maar bij werkhervatting zicb niet beter meldt. Aangezien
de ziekmelding aan de bedrijfsarts wordt doorgegeven is
het van groot belang direct de herstelmelding door te
geven ter voorkoming van onnodige oproepen op bet
spreekuur bij de bedrijfsarts.
L.

Verlof- en vakantieaanvragen
Bij het aanvragen van verlof en vakantie dient men vooraf bij de directe chef te vragen of het verlof verleend
kan worden. Indien akkoord wordt gegaan, parafeert de
chef de verlofkaart en dan kan deze kaart bij de stafafdeling personeelszaken worden ingeleverd, waar de verlofregistratie wordt bijgehouden.

M.

Reiskosten
Voor iedereen is de manier van reizen van huis naar kantoor verschillend.

I

-133Zij, die meer dan f 35,— per raaand aan reiskosten uitgeven kunnen in beginsel in aanmerking komen voor-een
tegemoetkoming in de reiskosten.
Er zijn een drietal mogelijkheden:

; ”)

I

a) reiskosten voor ge'nuwden met verhuisplicht; (dit zijn
in principoe diegenen, die meer dan 1 uur reistijd

IP

van hun standplaats wonen)
b) reiskosten voor gehuwden zonder verhuisplicht;

f

(fo-

rensen)
c) reiskosten voor ongehuwden.

K

Voor wat betreft de eeste aanvraag houdt de stafafdeling
personeelszaken contact met hen die in aanmerking komen
voor een tegemoetkoming. Als gevolg van wijziging van de
tarieven van trein, bus, tram en stallingen dient be-

ns

trokkene hierop zelf attent te zijn. Dit betreft ook

t-i

voor hen, die een vergoeding ontvangen op basis van
openbaar vervoet, maar gebruik maken van een eigen
vervoermiddel.
Ook ingeval van verhuizing naar een andere plaats onder-

ii

gaat een tegemoetkoming in de reiskosten een wijziging.
Voor ongehuwden is er een reiskostenregeling tot en met
het 24e jaar.
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Slechts voor hen die vallen onder "a" is het mogelijk
verplaatsingsvergoeding te ontvangen.
N.

Studiefaciliteiten
Voor diverse functies kunnen cursussen worden gevolgd,
waarvoor faciliteiten kunnen worden verleend. Een studiegids is bij stafafdeling personeelszaken aanwezig
waarin een ruim assortiment cursussen met de nodige informatie is opgenomen.
Voor de facililteiten-regeling wordt verwezen naar de
bijgevoegde bijlage omtrent dit onderwerp.
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0.

Personeelsvereniging
Bij het ministerie van Verkeer an Waterstaat is een vereniging, waarin o.a. diverse kleine clubs zijn ondergebracht, zoals badminton, tennis, tafeltenis, postzegels,
zwemmen, toneel, schaken. Daarnaast is er een zelfstandige autoclub en een fotoclub.
Met een pasje is het mogelijk bij bepaalde zaken artikelen te kopen met aanzienlijke kortingen.
Contactpersoon: mw. B. Somers stafafdeling personeelszaken.

P-

Personeelsfonds
Bit fonds heeft tot doel onze personeelsleden bij het
Ministerie van Verkeer en Waterstaat financieel te ondersteunen ingeval van ziekte, overlijden, huishoudelijke hulp of andere bijzondere omstandigheden. Deze ondersteuning geschiedt in de vorm van een lening of gift.
Bij elke dienst van de Rijkswaterstaat is een vertrouwensman gekozen, bij de directie Noordzee is dat in
principe voor de periods 1 april 1979 t/m 31 maart 1983
ir. N.P. Pellenbarg, die de aanvragen behartigt en rapport uitbrengt bij het personeelsfonds. In de loop der
jaren zijn veel mensen door dit fonds geholpen.
De middelen worden verkregen door een vaste bijdrage uit
de begroting en verder door een vrijwillige bijdrge door
het personeel, welke minimaal f 1,— per maand bedraagt. Dit bedrag wordt automatised op het salaris ingehouden, zodra door u een formulier is ingediend. Een
hogere bijdrage is uiteraard toegestaan.
Daar u en uw medemens ermee geholpen kan worden wordt
het personeelsfonds bij u aanbevolen.
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Q• Rangen en functies
De meest voorkomende rangen en funkties bij de directie
Noordzee zijn:
Schaal
1

Rijksambtenaar I
Bode/typiste

3

Rijksambtenaar II
Bode/lichtdrukker
Typiste A

18

Rijksambtenaar III
Chauffeur
Adm. ambtenaar C III
Tekenaar B III

32

Adm. ambtenaar C II
Tekenaar B II
Opzichter D
Scheepvaartmeester F

43

AdiTU ambtenaar B II

45

Adm. ambtenaar C I
Tekenaar B I
Opzichter C
Scheepvaartmeester E
Waarnemer B

•5 7

Adm. ambtenaar 3 I
Scheepvaartmeester D
Tekenaar A
Hoofdtechnicus

64

Opzichter B
Waarnemer A

68

Assistent

69

Hoofdtechnicus A

70

Technisch ambtenaar
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71

Adm. ambtenaar A II
Scheepvaartmeester C
Tekenaar A I

82

Opzichter A
Scheepvaartmeester B
Assistent A

89

Adm. ambtenaar A I

93

Technisch ambtenaar I
Opzichter b.d.
Hoofdassistent
Scheepvaartmeester A

103

Adm. hoofdambtenaar
Technisch hoofdambtenaar
Hoofdopzichter
Hoofdscheepvaartmeester C

112

Referendaris II
Wetenschappelijk ambtenaar
Ingenieur

114

Adm. hoofdambtenaar A

115

Technisch hoofdambtenaar I
Hoofdscheepvaartmeester B
Landmeetkundig hoofdambtenaar A

130

Referendaris
Technisch hoofdambtenaar b.d.
Hoofdscheepvaartmeester A
Ingenieur I
Wetenschappelijk ambtenaar I

148

Hoofdingenieur
Wetenschappelijk hoofdambtenaar

150

Hoofdingenieur A

151

Hoofdingenieur b.d.

153

Hoofdingenieur-directeur

V. GEORGANISEERD GVERLEG.

Artikel 125 van de ambtercarenwet 1929 bepaalt, dat
het bevoegde gezag van de in dat artikel genoemde
openbare lichamen voorschriften meet vaststellen
betreffende -onder meer- "de wijze, waarop met de
daarvoor in aanmerking komende vakorganisaties van
overheidsparsoneel overleg wordt gepleegd over aangelegenheden van algemeen belang voor de rechtstoestand van de ambtenaren"*
Deze voorschriften zijn voor wat het burgerlijk rijkspersoneel betreft, neergelegd in het Algemeen Rijksaxnbtenarenreglement (hoofdstuk XI) en houden het volgende ins
I.

1. Over aangelegenheden van algemeen belang voor
de rechtstoestand van de ambtenaren met inbegrip van de algemene regels volgens welke het
personeelsbeleid zal worden gevoerd, wordt niet
beslist dan nadat daarover door of namens de
Minister van Binnenlandse Zaken overleg is
gepleegd met de Centrale Commissie voor Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken.
2. De Centrale Commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de tot het overleg toegelaten
centrales van verenigingen van ambtenaren.
Elke toegelaten centrale mag twee leden en twee
plaatsvervangende leden aanwijzen.
Het Algemeen Rijksambtenarenreglement noemt vijf
centrales van ambtenarenverenigingen, die de bevoegdheid hebben tot het aanwijzen van vertegenwoordigers in de Centrale Commissie, met name.
Dit zijn:
a. Het Comite ter behartiging van de algemene
belangen van overheidspersoneel (A.C.O.P.);
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b. De Rooms-Katholieke Centrals van burgerlijke
overheids en semi-overheidspersoneel (R.K.C.O.P.);
c. De Christelijke Centrals van overheids- en
onderwijzend personeel (C.C.O.O.P.);
d. Het Ambtenarencentrum (A.C.);
e. De Centrals van middelbare en hogere funktionarissen bij overheid en onderwijs (C.M.H.A.).
Het' reglement geeft voorts de voorwaarden aan,
waarop andere dan de met name genoemde centrales
door de Kroon tot het overleg kunnen worden toegelaten:
Om toegelaten te kunnen worden most een centrals,
ondermeer gelet op het aantal ambtenaren dat zij
vertegenwoordigt, representatief zijn, terwijl
voorts voorwaarde is, dat het algemeen belang
zich niet tegen haar toelating verzet.
3. Het overleg met de Centrals Commissie wordt in
beginsel gevoerd door de Minister van Binnenlandse Zaken, terzij.de gestaan door enkele in
overeenstemming met de Ministerraad aangewezen
ambtenaren.
Indien de aard van de te bespreken zaken dat naar
de mening van de Minister van Binnenlandse Zaken
toelaat, wordt het overleg namens hem gevoerd door
een door hem -in overeenstemming met de Ministerraadaangewezen plaatsvervanger. Deze plaatsvervanger
wordt op overeenkomstige wijze terzijde gestaan
als de Minister.
4. Het sekretariaat van het centrale overleg wordt
gevoerd door een sekretaris, welke door de Minister van Binnenlandse Zaken, de Centrale Commissie
gehoord, wordt benoemd of aangewezen.
Deze sekretaris staat, o.l.v. de voorzitter, ter
beschikking zowel van deze voorzitter zelf en de
hem terzijde staande ambtenaren, als van de Centrale Commissie.

-139-

I

5. De tot de behandelingsbevoegdheid van de Centrals

iI

Coxnmissie behorende aangelegenheden (zie onder 1.1.)

*vf

worden door de Minister van Binnenlandse Zaken
aan de comiaissie voorgelegd.
leder van de tot het centrals overleg toegelaten
centrales van ambtenarenverenigingen kan onder-
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werpen, welke behoren tot evenbedoelde aangelegenheden, aan de Minister van Binnenlandse Zaken
ter plaatsing op de agenda opgeven.
6o Het standpunt van de Centrals Commissie over de
haar voorgelegde dan wel op verzoek van haar zijde in
het overleg besproken aangelegenheden wordt schriftelijk aan de Minister van Binnenlandse Zaken
bevestigd. Desverlangd wordt daarbij een samenvatting van de aan dit standpunt ten grondslag
Xiggended.'. argumenten gegeven* .
Blijkt in de Commissie een minderheidsstandpunt
te bestaan, dan wordt ook daarvan desverlangd
-onder opgave van het totals aantal van de bij
ider der toegelaten centrales georganiseerde
ambtenaren- melding gemaakt.
7. Indian de Ministerraad of de Minister van Binnenlandse Zaken over een aangelegenheid een beslissing neemt, welke afwijkt van het standpunt van
de meerderheid van de leden der Commissie, brengt
de Minister van Binnenlandse Zaken de redenen van
die afwijking zo spoedig mogelijk ter kennis van
de Commissie.
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II. 1. Naast het Centrals overleg ken het ARAR voorts
het overleg met de bijzondere commissies.
Voorgeschreven is nl. dat, indien het aantal der
ambtenaren, werkzaam bij een ministerie en/of bij
een of meer daaronder ressorterende diensten,
bedrijven of instellingen, dit naar zijn oordeel
wettigt, de betrokken minister bepaalt, dat over
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aangelegenheden van algemeen belang voor de bijzondere rechtstoestand van die ambtenaren en de
bijzondere regels, volgens welke het personeelsbeleid zal worden gevoerd, niet wordt beslist
dan nadat daarover overleg is gepleegd met een
bijzondere commissie.
NB: Overleg met een bijzondere commissie vindt
niet plaats over aangelegenheden, waarvan de behandeling is voorbehouden aan het centrale overleg.
2. De tot het centrale overleg toegelaten centrales
zijn bevoegd ieder ten hoogste twee leden en twee
plaatsvervangende leden aan te wijzen in de bijzondere commissies.
3. Tenzij de betrokken minister anders bepaalt, staat
het overleg met de bijzondere commissie onder
leiding van:
a. de Secretaris-Generaal van het betrokken departement, bijgestaan door daartoe door de minister aangewezen ambtenaren, indien het overleg
is ingesteld voor het ministerie;
b. het hoofd van de desbetreffende dienst of instelling of het desbetreffende bedrijf, bijgestaan door daartoe door dat hoofd aangewezen
ambtenaren, indien het overleg is ingesteld
voor een dienst, bedrijf of instelling.
4. De voorzitter van het bijzonder overleg wordt terzijde gestaan door een door of vanwege de betrokken minister benoemde of aangewezen sekretaris.
5. De tot de behandelingsbevoegdheid van de bijzondere
commissie behorende aangelegenheden (zie onder II.1.)
worden door de voorzitter van het overleg aan de
commissie voorgelegd.
Ieder van de tot het bijzondere overleg toegelaten
centrales van ambtenarenverenigingen kan bepaalde
tot evenbedoelde aangelegenheden behorende onder-
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werpen aan de voorzitter van het overleg ter plaatsing op de agenda opgeven.

6c Het standpunt van de bijzondere commissie over
de haar voorgelegde dan wel op verzoek harerzijds
in het overleg besproken aangelegenheden wordt
schriftelijk aan de voorzitter bevestigd,

alsmede

aan de voorzitter van het centrale overleg en aan
de Centrale Commissie medegedeeld, desverlangd
met een samenvatting van de argumenten*
Ook van een evt. minderheidsstandpunt wordt desverlangd -onder-ppgave van het totale aantal van
de bij ieder der centrales georganiseerde ambtenaren waarvoor het bijzonder overleg is ingesteldmelding gemaakto

•

7c Wordt over een aangelegenheid beslist in afwijking van het meerderheidsstandpunt in de bijzondere commissie, dan brengt de voorzitter de redenen
van die afwijking zo spoedig mogelijk ter kennis

*

van de commissie*

8. De voorzitter van het bijzonder overleg dient de
voorzitter van het centrale overleg schriftelijk
van advies over alle onderwerpen, welke hem door
deze -al dan niet op verzoek van de Centrale
Commissie- worden voorgelegd.

II.

1. Ten slotte opent het Algemeen Rijksambtenarenreglement de mogelijkheid tot instelling van
dienstcommissies voor ambtenaren, werkzaam bij
een

(onderdeel van een) ministerie, dienst, be-

drijf of instelling,

indien ten minste 30% van

deze ambtenaren lid is van de tot het centrale
overleg toegelaten centrales van ambtenarenverenigingen of van bij deze centrales aangesloten
verenigingen.
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Komen in het centrale overleg en in het bijzondere
overleg aangelegenheden aan de orde, die in algemene zin de (algemene resp. bijzondere) rechtstoestand van het personeel raken, in het overleg
met een dienstcommissie komen aan de orde de onderwerpen, die in algemene zinvanbelang zijn voor
de uitvoering van beslissingen over aangelegenheden betreffende de rechtstoestand als evenbedoeld van de betrokken ambtenaren.
Voorts kan met de dienstcommissie overleg worden
gevoerd over onderwerpen betreffende de technische
en ekonomische dienstuitvoering bij de betrokken
diensteenheid.
NB: overleg met een dienstcommissie vindt niet
plaats over aangelegenheden, waarvan de behandeling is voorbehouden aan het centrale of het
bijzondere overleg.
2. Indien tenminste 3% van de ambtenaren, waarvoor
het overleg met de dienstcommissie is ingesteld,
lid is van een tot het centrale overleg toegelaten centrale van ambtenarenverenigingen of van
een daarbij aangesloten vereniging, is de desbetreffende centrale bevoegd tot aanwijzing van
een of meer leden en plaatsvervangende leden in
de dienstcommissie uit de ambtenaren waarvoor het
dienstcommissieoverleg is ingesteld.
Het aantal leden en plaatsvervangende leden, dat
elk der daarvoor in aanmerking komende centrales
kan aanwijzen, wordt vastgesteld in het voor de
betrokken ambtenaren ingestelde bijzondere overleg of -zo dit ontbreekt- in het centrale overleg.
De aanwijzing geschiedt op zodanige wijze, dat de
dienstcommissie of het totaal van de dienstcommissies bij het betrokken ministerie, bedrijf,
dienst of instelling zoveel mogelijk representatief is voor de ambtenaren die zij vertegenwoordigt en voor de daaronder aanwezige kategorieen.

l
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3. Het dienstcoirtmissieoverleg wordt gevoerd door de
door of vanwege de betrokken minister aangewezen
ambtenaar, die als voorzitter optreedt. Hij
wordt daartoe bijgestaan door de eveneens door
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of vanwege de betrokken minister aangewezen
ambtenaren.
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4. De voorzitter van het dienstcommissieoverleg wordt
terzijde gestaan door een door of vanwege de
betrokken minister benoemde of aangewezen secretaris.

5. De tot de behandelingsbevoegdheid van de dienstcommissie behorende aangelegenheden (zie onder
IIIol.) worden door het tot beslissing daarover
bevoegde gezag aan de commissie voorgelegd.
ledere vertegenwoordiger in de dienstcommissie
kan bepaalde tot■evenbedoelde aangelegenheden
behorende onderwerpen aan de voorzitter ter
plaatsing op de agenda opgeven.

6o Het standpunt van de dienstcommissie over de
haar voorgelegde dan wel op verzoek harerzijds
in het overleg besproken aangelegenheden wordt
schriftelijk aan de voorzitter bevestigd alsmede aan de voorzitter van het bijzondere overleg

t
I
I
I
I

en aan de bijzondere commissie medegedeeld, desverlangd met een samenvatting van de argumenten.

7. Wordt over een aangelegenheid beslist in afwijking van het meerderheidsstandpunt in de dienst-
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commissie, dan brengt de voorzitter de redenen
van die afwijking zo spoedig mogelijk ter kennis
van de commissie.

i
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8. De voorzitter van het overleg met de dienstcommissie dient de voorzitter van het bijzonder
overleg dat mede is ingesteld voor de ambtenaren
waarvoor het dienstcommissieoverleg is ingesteld, schriftelijk van advies over alle onderwerpenr welke hem door deze -al dan niet op
verzoek van de bijzondere commissie- worden
voorgelegd.
\
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Bij de direktie Noordzee wordt het overleg met
de dienstcommissie voorgezeten door de hoofdingenieur-direkteur, ir. C. van der Burgt. Hij
wordt hierin bijgestaan door de personeelsfunktionaris, de heer G.Th.M. Stolk, die tevens fungeert als sekretaris van het overleg.
In het algemeen wordt + zes maa-1 per jaar overleg gevoerd met de dienstkommissie.
Van elke bijeenkomst ontvangt ieder personeelslid van de direktie Noordzee een publikatieverslag.
Op grond van hun ledental, mogen bij de direktie
Noordzee vier centrales leden en plv. leden aanwijzen. Dit zijn:

'.■

-j

A. C . 0 . P .
Lid: R.P.J. Soffers
Plv. lid: J. Lagas
C.C.Q.Q.P.
Lid: J. Huisman
A.C.

' i
1

Lid: mw. B.M. Somers
Lid: ing. W. Koops
Plv. lid: H. Schut
C.M.H.A.
Lid: dr. J- Wiersma

.VI

Bedrijfszelfbescherruing.

We denken er niet graag aan, maar ook in ons gebouw kan een ongeluk
gebeuren. Er kan een brand uitbreken, lets ontploffen of instorten.
Er kunnen gewonden vallen.
Natuurlijk worden dan de Brandweer en de Geneeskundige Dienst gewaarschuwd. Maar het duurt even voordat die er zijn. Dan is het
goed als er een eigen hulpverleningsorganisatie bestaat, een Bedrijfs
zelfbescherming (BZB), demand met mensen die weten hoe ze moeten helper. Mensen die een brand kunnen bestrijden, die slachtoffers uit het
puin weten te halen. Want order deze omstandigheden belt elke minuut
of misschien wel iedere seconde. Ook voor kleinere ongevallen is een
BZB-organisatie nuttig. Een collega kan van de trap vallen en daarbij
een arm of been breken. Hij of zij zal geholpen moeten worden, snel
en met kennis van zaken.
Dat kan de bedrijfszelfbescherming. De BZB is geen hobby van enkele
Brandweer- of EHBQ-fans. Het is een harde^noodzaak.
Voor bedrijven met meer dan 30 personeelsieden is een bedrijfszelfbescherming trouwens wettelijk voorgeschreven. Voor het goed functioneren van een bedrijfszelfbeschemingsorganisatie is het noodzakelijk
EHB0-, Reddings- en Brandwachtploegen samen te stellen en op te leide
Het geregeld houden van oefeningen moet voorts een blijvende vaardigheid van deze ploegen verzekeren.
Wat te doen bij ongeval of brand
Qngeyal
Bij een klein ongeval kunt u een van de EHBO'ers opbellen, hun namen
staan in de telefoonlijst.
Indian geen enkele EHBO'er aanwezig is of als het een ernstig ongeval
is, moet u de portier (261) bellen. U dient hem duidelijk te verballe
pT aa^s en aard van het ongeval .
De portier zorgt er dan voor dat er zo spoedig mogelijk hulp komt.
Brand
Bij brand dient u onmiddellijk de portier te bellen (261).
L) moet hem duidelijk vertellen: de piaats en aard van de brand.
De portier zorgt er dan voor dat zo spoedig mogelijk de Brandweer en
de BZB worden gewaarschuwd.
Man kan de brand in ccmputerzalen ook melden door het inslaan van het
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ruitje van sen brandmelder.
De Brandweer is dan automatisch gewaarschuwd.
De in gevaar verkerende personen in veiligheid brsngen.
Ramen en deuren sluiten.
De brand trachten te blussen met de aanwezige blusmiddelen.
Ontruiming
Als ontruiming noodzakelijk is, zai er door de BZB een ontruimingsinstructie worden omgeroepen di e zai gel den voor het gehele gebouwencomplex of een gedeelte daarvan.
Aan zo'n ontruimingsinstructie dient u direct gevolg te geven en
moet u de instruct!'es van de ordecommissarissen opvolgen. De ordecommissarissen zijn kenbaar aan een rode armband. Hun taak bestaat
uit de volgende punten:
1) het geven van aanwijzingen over de te volgen vluchtweg,
2) het regelen van het "verkeer" op de vluchtwegen om dringen en
paniek te voorkomen, .
3) het erop toezien dat de eventueel minder-validen worden geholpen,
4) het controleren dat iedereen de etage verlaat.
Het gebruik van liften bij een ontruiming levert grote risico's op
(b.v. door het uitvallen van de netspanning) en is daarom verboden.
Dus geen lift gebruiken.
Vluchtwegen
Op de vluchtwegen bevinden zich deuren die een functie hebben van
"rookwerende deur".
Deze deuren zijn herkenbaar aan een opgeplakt plaatje die de bedoelde
functie aanduidt. Deze deuren zijn zelfsluitend uitgevoerd en mogen
daarom onder geen beding worden vastgezet.
Vender is het verboden om:
1) brandbaar materiaal, zoals b.v. papierwaren, op de vluchtwegen te
plaatsen.
2) zoveel materiaal op de vluchtwegen te zetten dat voldoende vrije
doorgang in panieksituaties niet meer gewaarborgd is.
Alle trappenhuizen in het gebouw maken deel uit van de vluchtwegen.

drijf. Dit vormt ook het hoofddoel
van een BZB-organisatie. narnebjk:
..Helpen daar waar hulp nodig is."
ledere Nederlander zal zich met
deze gedachte kunnen verenigen.

uuwy uir

Niels meer veranderd
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In 1D52 word de Wet Eeseiierming’ Bevolking- van
kraeht. rliennede is beoo^u dc bcvolking cle helpenda
hand to bk.-r.ien in tijdcn van Mhuitenaewone
omsiandis'hcden”. „Buiteng-ewone
omstandiiriieden” kwam toen over als een net
woord voor ..ooriosj”. Kort tevoren was inimers pas
can eir.de ^ekomen aan „Wcreidoorieg' II” eu de *
gevetdehs in IS52 waren zodanig-. dat'dit meer dan
eilenni^e srebeuren weUicht in de naaste toekonist
v/el wear eens Icon piaatsvindeii. Gode zij dank is
dat niet gebcurd; desondanks is hot een goede zaak
om met dit soort gcbcurtenissen rekeningte hcudvn. Niet zo zcer onidat de Nederkinder zo
oeriogszuchtig cienkt of is inges.ieid, maar wel
van wage het feii, dat denken over een mogsiijk
gebeuren, dc mens aan het denken zei over zakcn,
die v/ellieht Segen zijn wil in, aan hem
opgedrongen kunnen warden.

rie!;ias r.i.in oortogen door do loop
tier ceuwen iicen steeds voor^ekomen c:s zijn ook niet uoriosr.zuc'.Hi^c landc-n er toch i»ij betrokken goraakt. Heeft men van
tevoren overdaclit wat er onder
die omstandiirliedon allomaal kan
plaatsviruien, dan is men tool! een
ffcwnar-jchuivd ntens, ook al lopon
de zakcn dan no? vaak hcei anders
dan men bij hei overdenken bad
?cdacht.
I let blijft een foil, da? men door itci
..overdenken vooral” gewaarsciia-u'd is cn tiaardoor makkeiijkcr kan bijsturcn c.tj. improviseren.

Sisi'isbiad 147
N"a het van kraent vvorden in !'J52
van de Wot Bii stopte or.rc Ovorhoid niot met net cverdenkon van
een eventueie toe-stand van „buite-nKcwone-oinstandi^'i-iodc-n" on ais
ffovolji duarvan ra-.i' in 1954 Staatsblad H7 het licht.

Pled eenvoudig ?eze?d. stelt dit
Staafsblad 147 wettelijk vast, dat
iedcr bedrijf met meer dan 30
werknemers een bedrijrszelfbcschermingsorganisatie moot tbrme-ren met het oog op buitenge-*
wone omstandighe-cien. otr-. de medewerkers in een bedrijf wanneerer
te-ngevoige van ..buitengc-wone
omstandigheden” cp hot bedrijf
iets gebcurt, direct de nodige huip
le kunnen bicuen,
Ik zal u niet vervclen met de ambte*
lijke taal en bor-aiingen in dat
Staatsulad 147 nc-ergelegd.
Eigoniijk :-.ijn dat -- in ambtcii.jke
laa! gostelde - doociet-nvoudige
maatregden en voorschritton. welko mr-tde-n zorgen. dat zo mogelijk
op hctjinste moment ook dc juiste
handetii-.g.'.-n kunaen wortlen ver*
rscht. teneindo do medewerkers
bin non hot bvcinjf, moclit i-.un :ets
z.jjn overkomen, de juiste- hc-iper.dehand te kunnon hicrien.
Dit is in lo.tooen nu-nsiievendc taak
t.o.v. mede-oo-loga's binnvn hot be-

Staatsblad 147 (1054) werd op 21
maart 1953 enigszins ge-.vijzigd,
hetgecn neerkwam op enige bijstoilingen cn een betere opzet. Sindsdien - en wij leven thans in 1S73 zijn er geen veranderingen meer
toegepast op dit wetteiijke voorschrift Is dit goed of zouden sommige vage voorschriftcn toch moeten '.vorder, veranderd? Ik ben van
mcning dat wij met het Staatsblad
147 van 1958 nog zeer goed kunnen
werken en daar waar enige te vage
steilingen in de- wet zich voordoen,
een vrijheid van interpretatie kun- nea,4*®pass«/v. die zelfs piezierig
kan worden genoemd.
AI te star gestelde wetteiijke bepalingen kunnen zeer hinderlijk zijn
cn zelfs bepaalde hoognodige
maatregeien onmogelijk dan wel
geheel onhaalbaar maken. Vage
voorschriftcn kunnen vaak terwilie van het beoogde doel, namelijk in dit gevai hot hulp bieden
aan collega’s binnen het bedrijf,
aan het bedrijf worden aantrepasi
en zodoende op een zeer nuttige
wijze worden uitgeiegd.

De BZB zeif
Nu de Bedrijfszeifbescherming
zelf. Wat houdt dat in en hoe werkt
het?
De Wet stelt dus dat in elk bedrijf
met 30 of meer werknemers een
hulpverienendc organisatie. BZB
genoemd, moot worden gc-formeerd, opgeieid, geoefend en goed
gooefend worden gehouden. Die
organisatie is opgebouwd uit
brandweer-, reddings-. EHBO- en
gewondcn-transportnlccgen. Verder zijn natuurlijk gegrot-tde plocgen, zoais de orde-dienst, verbindmgsploegen. verzorgingseenheden cnz. ontstaan. Zij staan niet in
de Wet, maar zijn gewocn nodir!

Nu!
In de Wet is ook gesf.cld, dat als ceil
bedrijf nu ; vandal?:; fuuctionecrt,
de- HZB-organisatie er ook nu
(vandaag!) mod zijn.
Dit impiiceert, dat ais een B7.norgnnisalie er nit is en er ottverfioc-pt op hot bedrijf nu wat zou gebetrren in de vorm van hijvoorbveld een engeval, explosic, instorting. en/.. enz., ricze B7.3erganisatic ook nu reeds zou kunnen worden ii-.gezct.
In de loop dsrjaren is dat ook aitijd
goboiird. '.'ele- bedrijven en ook dc
medewerkers in die bedrijven hebbt.-n de oorspronkclijke gedachte
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■■’■? ..alleen voor buitengewone omstandigheden" reeds heel lang naar
y de achtergrond gedrongcn on denken aan wat er vandaag zou kunnen
■J gebeuren. Dcnk aan brand in het
.i bedrijf, of aan een gasexpiosie, of
.wat dan ook. Een begin van brand
. kan in de kiem worden gesmoord
; door een juist optreden van een opgeleide brandwacht of brandweer' man of brandweerploeg.

Deskundigs aanpak
AIs er slachtoffers zijn gevaiien en
men heeft een BZB-organisatie bij
de hand, is het logisch dat deze organisatie dan wordt ingezet. Nu het
woord ..siachtoffer" is gevaiien. is
(1 het ook zaak om good te beseffen,
dat een deslcundige aanpak het
enige is wat men dtm nodig heeft.
Huip aan eventuelo siactitoffers is
van uitermato groot belang, ais die
hulp ook op de juiste wijze wordt
gegeven. Goedwiliende hulpverleners. zonder de zo nodige kennis

J,

van zaken, kunnen heel makkeiijk
totaal verkeerde dingen doen,
waardoor een brand niet uitgaat of
zich zelfs uitbreidt. of waardoor een
eventueel siachtoffer nog meer
letsel zou kunnen oplopcn.
Dit moet te alien tijde worden voorkomen, vandaar dat de zo nodige
kennis van hulpveriening bij een
goede BZB-organisatie moet worden ingebouwd. Bij bijvoorbeeld
een siachtoffer met rugletsel zullen
de hulpbiedende EHBO-ers moeten weten, hoe en wat zij wel of niet
kunnen doen, anders lopen zij W'ellicht met een intussen overladen
siachtoffer te slepen op zoek naar
een veiliger plaats.
Kennis van de task waar men eventueel voor wordt geplaatst, is uitermate belangrijk en zeer zeker nodig! Door kennis van zaken te hebben kan in veie gevaiien kwaad en
erger worden voorkomen.
Die kennis wordt in de BZBorganisaties ingebracht door middel van opleidingen en/of cursussen. Een deei van die opleidingen
on cursussen wmrden verzorgd door
de lokale brandweer, EH30verenigingen en anderszins. Ook in
de Stafschool BB te Putten en in
een BB-ocfenkamp voor de reddingsdienst, beide ressorterende
onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken, worden diverse cursussen gegeven.

Hoe is thans de stand van zaken bij
bcdrijven met een BZB-organisatie?
Geheci naar waarheid kan worden
gesleid, dat zeer veie bedrijven
een goed opgeieidc en goed geoefende BZB-organisatie hebben.
Ocfeningen worden vee! en regelmatig gchouden, want i>et nut van
die oefeningen komt er bij een
eventueel echt gebeuren wel uit!
Ook moot men zich realtseren dat
BZB-organisaties'geld kosten (tijdvergoeding, gratiilcaties, materiaal,
onttrekken van EZB'ers aan hot
prcduktie-proces, uitrusting, beschcrmende kleding, enz. enz.). Die
kosten moeten door de bedrijven
zelf worden gedragen. In de loop
der jaren.is praktijk-ondervindeiijk
vastgesteld, dat w^aar een BZBorganisatie functioneert, men op
het goede moment over een zekerc
slngkracht beschikt. die kwaad en
erger voorkomt. Op 1 januari 1978
waren er in Nederland ongeveer
140.000 BZB’crs. uiteraard verdeeid
over veie verschillcnde bedrijven,
aanwezig. Voorwaor een respectabel aantai.
Ais men dan ook nog rcaliseert. dat
iedere BZB’er een vrijwilliger is,
dan kan men coneludcrcn. dat in
ens kleine land veie mensen zijn,
die het woord ..hulpveriening aan
de medemens” hoop in hot vaandel
voeren. Bovendien komt er ook aan
te pas. dat met de ongevailen en

rampen van tegenwoordig (mcderne en meer intensive Industrie), die hulpverlenende organisatie, BZB-organisatie geheten, zich
meerdere maien uiterst vordienstelijk heeft gemaakt en nog maakt!
A1 die BZB-organisaties hebben
eenzclfde doel, namelijk hulp geven op hot juiste moment en op de
juiste wijze. Men heeft zich in het
verieden (soms ook tegen wii en
dank!) bewezen en men rekent
thans op ze.

Buitengewone
omstandigheden
Dat God moge verhoeden, dat ooit
werkelijke ..buitengewone omstandigheden” ons zullen plagen.
Maar wat zijn buitengewone omstandigheden eigeniijk?. Het ramo><
>
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zaiige bedrijfs-ongevai bij DSM, het
spoorwegongevai bij Westeiwoort,
de grote ramp bij de Marbonfabrick, de werknemer die zich
verwondt achter de draaibank of
cirkelzaag, het begin van brand, de
explosie in een raffinaderij; het zijn
allemaal eigeniijk. buitengewone
omstandigheden, maar wat meer
■aanspreekt. er kunnen mensen en
medewerkers bij betrokken zijn en
dat heeft nu niets uitstaande met
een oorlog, maar ze moeten wel geheipen worden.
Bedrtjfszelfbescherming is dus mi
ai cen zeer mittige organisatie. die
zicii in vredestijd al meer dan
waar heeft gemaakt.
Lant ons hopen dat hot bij optreden in vredestijd mag blijven!
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Departement van Verkeer en Waterstaat

Staatssecretaris
Secretaris-Generaal

DirectoraatGeneraal van
het Verkeer

Rijksdienst
voor het
Wegverkeer

Rijkswaterstaa

Staatsvissershavenbedrijf
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Scheepvaart
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DESLUIT van 14 januari 1971 tot uitvoering van artikel 5, iwcede ltd, IVatcrstaatswet 1900
(Organiek Desluit Rijkswatcrstaat).

I .4

Wu JULIANA,
LANDEN, PRINSES

UU

1

i. de zorg voor dc uitvocring en nnleving van de gestcL
rcgden vcrbund houdende met dc taken genoemd in dc voornor.
gaande punten; het in verband hiermede verlencn van vergunningen cn ontheffingen; de zorg voor dc nnleving vH
voorwaarden verbonden aan die vergunningen en onthelfingcM
aismede aan conccssics op het gebied van de waterstaat;
/•
zorg voor dc nakoming van de vcrplicbtingen op water-staatsgebied die de Staat der Nederlanden tegenover derdBL
hceft aangegaan.
■

DE GRATIE CODS, KONINGIN DER NEDER--

VAN ORANJE-NASSAa, ENZ., ENZ,, ENZ,

Op de voordracht van Onze Minister van Verkccr en Watcrstaat van 8 oktobcr 1970, nr. R/O 60927, Hoofddirectic van
de Waterstaat;
®P artikci 5, tweede lid, van de Waterstaatswct 1900
{oto. 176) i);
De Raad van State gehoord (advies van 4 november 1970
nr. 19);
■

>•

•2751

Gezien lict nader rapport van Onze Minister van Vcrkcer
en Waterstaat van 6 januari 1971^ nr. R/O 2004, Hoofddirectic
—van de Waterstaat, Hoofda/dcling Watcrstaatsrccht,
1

I

1

Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan:
<r. onder „Onzc Minister”: Onze Minister van Verkcer en
Waterstaat;
b. onder „dc Dirccteur-Gcncraal”: de Dircctcur-Generaal
van de Rijkswaterstaat.

Artikel 2. Dc Rijkswaterstaat is, voor zover ecn cn ander
aan Onze Minister is opgcdragcn en voigens diens aanwijzinJ
gen, bclast met:
a. de uitoefening van het oppcrtoczicht over de waterstaat;
b. in het algernecn de bchandcling van alle waterstaatsaangelegcnhcticn, wnarouder dc zorj voorr
- dc beveiliging van het land tegen het water;
- de waterhuishouding in kwantitatieve cn kwalitatieve zin;
“ sclieepvaartwcgcn cn havens;
- landwcgcn cn ocvcrvcrbindingcn;
r

Artikel 3. 1. Aan het hoofd van de Rijkswaterstaat sta
dc Dircctcur-Generaal.
I
2. Onze Minister kan de Dircctcur-Generaal belastcn mL»
andcre wcrkzaanthcdcn dan die wclke voortvlocien uit dc leiding van de Rijkswaterstaat.
_
3. Bij afwezighcfd of bij ontstentenis van de DirccteuB
Generaal wordt zijn taak waargenomcn door ecn der in artikff
5, tweede lid, genoemde functionarissen. Onze Minister stelt
van deze functionarissen dc volgorde vast volgcns wclke in
.plaatsvcrvanging wordt voorzicn.

dc**w^

VCii SC Cn Vl Ue vcrkccr

'

^£wikkclinS te water cn op

°

• . 4•i
c
* dc aanlcg. het bchccr cn het onderhoud van watcrkcrin: v-s en, van werken ten behoeve van de waterhuishouding, van
•ySchccpvaartwegcn en havens, van landwcgcn cn oeververbinJ“Sn0”’ad2 ultV0Cr,nS van werken ten behoeve van landaan-

Artikel 4. 1. De Rijkswaterstaat is samengestcld uit:
a. dc Hoofddircctie van de Waterstaat;
b. directics, diensten cn overigo instcllingcn van de Rijk
waterstaat.
2. Dc Hoofddircctie van de Waterstaat is onder de Dire
tcur-Gencraai bclast met de algcmcnc Iciding over dc dircctie J
-- lid J.
diensten en overige instcllingcn bedoeid in het cerste
ondel
b.

1

Artikel 5.t 1. Dc Hoofddirectic van dc Waterstaat is sameh
gesteid uit:
a. bcleidsafdciingen, die ais hoofdafdelingen worden am
geduid;
b. hulpafdclingcn;
*
c. stafafdciingcn;
d. ecn dirccticsccretariaat.
2. Aan hct hoofd van elk der hoofdafdelingen staat eci|
(hoofd)dirccteur.
3. Aan hct hoofd van het dircctiesecretariaat staat een
dirccticsccretaris.

I
I

I

Artikel 6. 1. lir is ccn dircctieraad.
2. Dc Dircctcur-Gcncrual raadplccgt de dircctieraad over
dc aangclcgcnhcdcn, die voor dc vormiug cn dc uitvocrin^ varfl
hct algcmcnc bclcid van bclang zijn, cn voorts in dc gcvaiicn
waarin hij dit nodig oordcclt.
3. In de dircctieraad wordt hct voorzittcrschap beklcc.
door dc Dirccteur-Gcncraal. De hoofdcn van de bclcidsaf
dclingcn, bcdocld in artikel 5, ccrste lid onder a, zijn lid van d
dircctieraad.
4. AIs sccrctaris van dc dircctieraad treedt op de dircctie
secret a ris.
.
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Avilkel 7. 1. Dc directics, diensten cn overige instcllingcn
bcdocld in artikel 4, ccrste lid onder b, worden ondcrsdieideni
in regionale cn functionclc.
2. Zij kunnen worden vcrdccld in organisatorische ccnIicdcn ais arrondissementen, afdclingcn, dienstkringen.
3. Tot dc bedoeidc directics. diensten cn overige instcllingcnB
bchoort mode hct Itijksinstifuut voor Zuivcring v;in Afval-H
water, bcdocld in artikel 32 van dc Wet verontreiniging otrpervlaktcwutcrcn (Sib, 1969, 536).
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Arlikci 8. Onzc Minister stcit in dc beleidsafdelingen bc«
dc M in artikei 5, eerstc lid onder a, cn de dirccties, diensten
.
«»
/erige inatellingcn bcdoeld in artikei 4, eerstc lid onder b.

S
■

Artikei 9. 1. Onze Minister wijst aan:
a. dc functionarisscn bedoeid in artikei 5, tweede lid;
b. de hoofden van de directies, diensten en insteilingen .ais
bedoeid in artikei 4, eerstc lid onder b. •

i

2. _ yoor zover krachtens het bepaaide in het eerstc lid geen
aauwijzing door Onze Minister vercist is, worden de lioofden
van de dienstondcrdclen door of namens de Directeur-Generaal
aangewczen.

■

I
1

Artikei 10. 1. Onze Minister stelt de instrucrie vast vant
a. de Dirccteur*Gcncraal;
6. de functionarisscn bedoeid in artikei 5, tweede lid;
e. de hoofden van de directies, diensten en insteilingen ais
bedoeid in artikei 4, eerstc lid onder b.
2. De Directcur-Gcneraai stelt de instnictie vast van de
overige ambtenaren.

I
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. Artikei 11.
UJgctrokken:
'

1. De volgende Koninkiijke besluiten worden
“
.

lict besiuit van 7 december 1948 (Stb. I 535);

b. het besiuit van 13 november 1923 (Stb. 517)J);
c. hot besiuit van 31 mci 1919 (Stb. 210).
2. De taak van de'Dicnst dcr Zuiderzccwcrken bchoort tot
die van de Rijkswatcrstaat.
Artikei 12. Dit besiuit kan worden aangchaald ais ,EOrganiek Besiuit Rijkswaterstaat”.
Onze Minister van Verkecr en Waterstaat is belast met dc
uitvoering van dit besiuit, dat met de daarbij behorende nota
van tociichting in hot Staatsblad zai worden geplaatst cn waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State,
Soestdijk, 14 januari 1971.
JULIANA.
De Minister van Verkccr en Waterstaat,
J„'A» BARKER.
Uitgcgeven de elfde februari 1971.

_______

De Minister van Justitie,
C K. F, POLAK.

Laststelijk gewijzigd bij besiuit van 28 juli 1938 (Stb. 570).

NOTA VAN TOELICHTXNG
Ingcvolge artikei 5 van de Watcrstaatswet 1900 (Stb, 176)1)
wnrdt dc inrichling van de Rijkswatcrstaatsdicnst bij algemcne
maatregel van bestuur vnstgcstcld.
- Siuds voor het laatst aan deze bcpaling uitvoering is ge»
geven (K.B. van 7 december 1948 (Stb. 1535), krachtens
K.U. van 20 jaminrt 1949 (Stb. J 43) op l februari 1949 in
werking getreden) hebben de taken van de Rijksovcrhcid op
het gehied van dc waterstaat zowei nnar inhoud ais naar om*
vang bclangrijke veranderingen ondergaan. Ecn Jtcrzicning van
do orgunisatie van dc Rijkswatcrstaat. weike deze in staat steit
aan de titans gct.ielde eisen te bcantwoorden, is dan ook noodzakdijk geworden.
. Hct ondcrltavigc besiuit legt de grondlijncn van de organisa,t*c . n tie Rijkswatcrstaat opnicuw vast. Dc daarbij gckozen
1 .4— laat de nodige ruimte om dc structuur van dc dienst bij
voortduring a£ te slcmmen op de evolutie van zijn taak en om
*) L*»t*tetijlc gcwijzigd bij wet van 3 September 1969 (Stb. 396).

dc efficiency en de siagvaardighcid van het apparaat te be*
vorderen. Ovcrigcns brengt het besiuit dc gewijzigdc positie
van de Hoofddircetie van dc Waterstaat ten opzichtc van de
overige directies, diensten en insteilingen van dc Rijkswatcrstaat, en de installing van ccn dirccticraad tot nitdrukking.
Voorts is - in ovcrccnsteniming met dc in feite bestaande
tocstand ~ titans formed vastgclcgd, dat het Rijksinstituut voor
Zuivcring van Afvalwatcr dccl uitmaakt van de Rijkswatcrstaat; ook de Dienst dcr Zuiderzccwcrken zal in het vervo/g
bchoren lot de diensten van dc Rijkswaterstaat.
Voor zover het nieuwe besiuit ondcrdcicn van het Koninklijk Besiuit van 1948 ovemeemt, is van de gclcgcnhcid gebruik
gemaakt de nodige, verbetcringen en aanpassingen aan tc brengen.
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
J. A. BARKER.

Directeur-Generaol

Hoofddirectie
van de
Waterstaat

Regionale diensten

Bouwdiensten

Directie Groningen

Deltadienst

Directie Friesland

Directie Wegen

Directie Drente
Directie Qverijssel
Directie Gelderland

Directie Bruggen
Directie Sluizen en
Stuv/en

Technisch wetenschappeli.jk diensten

Directie Waterhuishouding
en Waterbevfeging
Dienst Verkeerskunde
Meetkundige Dienst
Dienst Informatieververking

Directie Utrecht
Directie Noord-Holland
Directie Zuid-Holland
Directie Zeeland

Hi jkswegenbouv/laboratorium
Rijksinstituut voor
zuivering van Afvalvater

Directie Noord-Brabant
Directie Limburg
Directie Bovenrivieren

“

I

Staatsvissershavenbedrijf

Directie Benedenrivieren
Directie Noordzee
Directie Zuiderzeewerken
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Gebiedfn mi»t beperkende voorwaarden
i.v.m. scheepvaar: belangen.

Gfbieden met beperkende voorwaarden
i.v.m. detensie betangen.
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gebieden.
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