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kenmerk 13.019903 

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers, rechtspersoon ingevolge artikel 2, eerste lid, van de 

Organisatiewet Kadaster, gevestigd te Apeldoorn en kantoorhoudend te 7311 KZ Apeldoorn, Hofstraat 110, te 

dezen gelet op artikel 8 van voornoemde wet rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer G.J.M. Barnasconi, 

lid van de Raad van Bestuur van voornoemde dienst, 

hierna te noemen: Kadaster; 

en 

De Centrales voor Overheidspersoneel: 

a AC/bvK, gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de heer J.A. van der Valk. 

b ACOP/ABVAKABO/FNV, gevestigd te Zoetermeer, te dezen vertegenwoordigd door mevrouw B.E.R. Slot. 

c CCOOP/CNV PZ, gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door mevrouw L. Schueler. 

d CMHF/VVK, gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de heer O.H. Hoole. 

hierna gezamenlijk te noemen: Centrales; 

GELET OP: 

Artikel 12:1 en bijlage K van de Kadaster Arbeidsvoorwaarden Nieuwe Stijl, hierna te noemen KANS; 

OVERWEGENDE: 

Het kan niemand ontgaan dat er veel gebeurt in de wereld om ons heen. De diepe economische recessie 

heeft invloed op alle organisaties, maar zeker ook op het Kadaster. We worden geconfronteerd met een niet 

goed functionerende vastgoedmarkt, met wijzigingen van de fiscale regels en met een grote 

terughoudendheid van banken bij het verstrekken van hypotheken. Het Kadaster is voor een zeer belangrijk 

deel inkomensafhankelijk van transacties op de vastgoedmarkt. Dat is helaas een niet te beïnvloeden 

gegeven, maar dit heeft wel ernstige consequenties voor het personeelsbestand en de individuele 

medewerkers. Deze maken zich zorgen of hun baan niet in gevaar komt. Werk en inkomen zijn immers de 

fundamenten waarop mensen hun leven opbouwen en inrichten. Het zijn deze elementen die bestuur en 

vakorganisaties gezamenlijk in het GOAAK intensief hebben besproken, in het besef dat niets doen geen 

optie is en dat medewerkers ook mogen verwachten dat er tijdig en zorgvuldig wordt gehandeld. 

Het Kadaster krimpt. De komende jaren zullen in verband met hun leeftijd, honderden medewerkers de 

organisatie verlaten. De dienstverlening moet wel op peil blijven en instroom van nieuwe medewerkers is 

noodzaak. Dit zijn feiten die zich niet in één CAO-jaar voordoen, maar zich ook niet in één CAO-jaar laten 

oplossen. Daarom is er voor gekozen "een stip op de horizon" te zetten en na te gaan hoe de komende jaren 

 toegewerkt kan worden naar een flexibele en duurzame kadasterorganisatie, waarin aan medewerkers een 

grote mate van werk en inkomenszekerheid geboden kan worden. 

In het GOAAK is gezamenlijk vastgesteld dat dit doel bevorderd kan worden door een bredere en duurzame 

inzetbaarheid van alle medewerkers, door bestaande schotten weg te nemen en door moderne(re) 

arbeidsvoorwaarden en rechtspositie te realiseren. Dat zal van alle medewerkers, op elk niveau in de 
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organisatie veel inspanning vergen. Daarvoor zal vooral ook een omslag in denken en doen moeten 

plaatsvinden, bij het bestuur en het management van het Kadaster, maar zeer zeker ook bij de medewerkers 

die belast zijn met de uitvoering van de Kadaster-eigen taken. Vanuit dit unaniem gedeelde besef zijn 

centrales en Kadaster 

DE VOLGENDE MEERJARIGE AFSPRAKEN OVEREENGEKOMEN: 

Artikel 1 Looptijd 

De Centrales en het Kadaster realiseren zich dat het omvonnen van het Kadaster naar een flexibele en 

duurzame organisatie, waarin aan medewerkers een grote mate van werk en inkomenszekerheid kan worden 

geboden, geen proces is dat van vandaag op morgen gerealiseerd kan zijn, maar dat daarvoor een langere 

periode nodig is. Vanuit dat besef zijn partijen overeengekomen om voor het uitvoering geven aan de in dit 

kader gemaakte afspraken, de periode uit te trekken van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2017. 

Artikel 2 Salarisontwikkeling 

Centrales en Kadaster stellen vast dat de economische realiteit en de aanhoudende crisis op de 

vastgoedmarkt, de resultaten van het Kadaster uiterst negatief beïnvloeden en voorzien daarin op korte 

termijn, in positieve zin weinig verandering. Tegelijkertijd realiseren partijen zich dat de afspraken die nu 

gemaakt kunnen worden om het Kadaster de komende jaren om te vormen tot een flexibele, op de toekomst 

voorbereide organisatie, veel zullen vragen van alle kadastennedewerkers. Dit overwegende komen partijen 

overeen, dat de totale personeelslasten van het Kadaster, gedurende de looptijd van deze CAO, op basis van 

de omvang op het moment van ondertekening van deze CAO, in beginsel niet zullen stijgen. Binnen die 

bandbreedte komen partijen overeen om in diezelfde periode het reëel besteedbare inkomen van de 

medewerkers, met een aanstelling in dienst van het Kadaster op peil te houden, hetgeen in de maand 

november van elk contractjaar in het GOAAK definitief zal worden vastgesteld. 

Artikel 3 AOW-gerechtigde leeftijd 

Met ingang van 1 januari 2013 is de AOW-leeftijd verhoogd. Om de overgang te versoepelen wordt de 

verhoging geleidelijk ingevoerd. Een overbruggingsprobleem doet zich voor bij mensen die op of voor 1 

januari 2013 reeds deelnemen aan een VUT-, prépensioen- of een vergelijkbare regeling die eindigt bij het 

bereiken van de leeftijd van 65 jaar, die zich niet hebben kunnen voorbereiden op de voor hen geldende 

verhoging van de AOW-leeftijd en voor wie het AOW-pensioen het belangrijkste deel van het besteedbaar 

inkomen is. Het wegvallen van één of meer maanden AOW-inkomen zal voor deze groep een substantiële 

inkomensachteruitgang betekenen. De Tijdelijke Overbruggingsregeling AOW (31 mei 2013, Staatscourant 

2013 nr. 15137) beoogt compensatie te bieden voor het inkomensverlies tussen het einde van de VUT-. of 

prépensioenregeling en de verhoogde AOW-leeftijd. Om toegang te krijgen tot de overbruggingsregeling vindt 

een inkomens- en vermogenstoets plaats. 

Mensen waarvan de VUT- of prépensioenuitkering ingaat na 1 januari 2013 worden door de regering geacht 

op tijd op de hoogte te zijn van de AOW-leeftijdsverhoging en daarop te anticiperen. 

De Centrales en het Kadaster realiseren zich dat naast de voormalig medewerkers die aanspraak kunnen 

maken op de Tijdelijke Overbruggingsregeling, er een categorie van medewerkers is, die weliswaar formeel 

nog een dienstverband heeft bij het Kadaster maar die de actieve dienst hebben verlaten voor 1 januari 2013 

dan wel afspraken hebben gemaakt om dat in de nabije toekomst te gaan doen. Deze categorie behoort niet 
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tot de doelgroep van de Overbruggingsregeling maar zou uit coulance-overwegingen toch aanspraak moeten 

kunnen maken op compensatie. 

Dit overwegende komen Centrales en het Kadaster het volgende overeen. 

1. Kadastermedewerkers die voor 1 januari 2013 reeds een schriftelijk vastgelegde afspraak hadden om

voorafgaand aan het uit dienst treden op 65-jarige leeftijd voor hun volledige diensttijd te ontsparen, worden 

gecompenseerd door het toekennen van extra verlofuren tot een maximum van 6 maanden, dit conform de op 

4 oktober 2012 in het GOAAK gemaakte afspraken. 

2. Kadastermedewerkers die binnen afzienbare termijn met FPU of ABP-keuzepensioen de organisatie gaan

verlaten en aantonen dat ze aan de voorwaarden van de Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW 

voldoen*, kunnen tot 31 december 2013 een schriftelijk verzoek indienen bij het bestuur om in aanmerking te 

komen voor uitkering conform de Overbruggingsuitkering gedurende maximaal 6 maanden. Het is aan het 

bestuur om na consultatie van de bonden te beoordelen, of toekenning van compensatie redelijk is, waarbij 

het bestuur onder meer betrekt of de betreffende medewerker voldoende in de gelegenheid is geweest om op 

de AOW gerechtigde leeftijdsverhoging per 1 januari 2013 te anticiperen. 

* uitgezonderd de voorwaarde dat ze op of voor 1 januari 2013 reeds deelnamen aan een FPU- of keuzepensioenregeling 

Artikel 4 Tegemoetkoming kosten zorgverzekering 

De tegemoetkoming in de zorgkosten wordt met ingang van 1 januari 2013 verhoogd van €97 ,80 naar 

€107,80 per maand. 

Artikel 5 Afbouwregeling bij minder dan 35% arbeidsongeschiktheid 

Medewerkers die na 2 jaar ziekte minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn bevonden, kunnen niet altijd worden 

herplaatst in een functie waarvoor dezelfde salarisschaal geldt. Voor deze medewerkers zal in de regelgeving 

worden opgenomen dat een afbouwregeling wordt ingevoerd, waarin het salaris in een periode van 3 jaar 

wordt afgebouwd naar het salaris dat hoort bij de nieuwe functie. Deze afbouw wordt gerealiseerd door het 

verschil tussen de oude en de nieuwe bezoldiging (vermeerderd met de vakantie-uitkering) vast te stellen. In 

het eerste jaar ontvangt de medewerker 75% van dat verschil, in het tweede jaar 50% en in het derde jaar 

25%. Eventuele periodieke verhogingen na herplaatsing worden op de aanvulling in mindering gebracht. 

Artikel 6 Uitkering bij overlijden 

In de regelgeving zal worden opgenomen dat niet alleen in geval van ontslag van een medewerker, maar ook 

in geval van overlijden een eindafrekening wordt opgemaakt waarin de door de medewerker (pro rata) 

opgebouwde vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering wordt meegenomen. Dit, als aanvulling op hetgeen in 

KANS, artikel 9.2.3 is bepaald. 

Art.ikel 7 Werkkostenregeling 

De Centrales en het Kadaster komen overeen om de invoering van de werkkostenregeling vooralsnog uit te 

stellen. 

Artikel 8 De ontwikkelingen op de lange termijn. 

Het toewerken naar een flexibel en duurzaam Kadaster wordt de komende jaren een belangrijk aandachtspunt 

om gezamenlijk aan te werken. Dit heeft zowel een organisatorisch als een personeel belang. Als organisatie 
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moet het Kadaster goed kunnen blijven inspelen op de wensen van de klant en van de markt. Individueel 

gezien is flexibele inzetbaarheid van de kadastermedewerker een belangrijke voorwaarde voor duurzame 

inzetbaarheid en de daaraan gekoppelde inkomenszekerheid en werk. Om brede en flexibele inzetbaarheid 

van medewerkers te kunnen realiseren, zal de komende jaren worden gewerkt aan een programma, waarvan 

de actielijnen hieronder op hoofdlijnen staan vermeld. 

8A. Matchpoint 

Het realiseren van een werkwijze waarin alle vraag en aanbod van personele capaciteit binnen het Kadaster 

op een punt (het Matchpoint) gecoördineerd wordt. Het doel hiervan is het optimaal benutten van het 

personele potentieel en het zoveel mogelijk voorkomen van externe (inhuur)kosten. 

88. Opleiding en (continue) scholing

Opleiding, scholing en andere vormen van ontwikkeling worden een zaak van continue aandacht, waarbij de 

persoonlijke opleidingsbudgetten zo optimaal mogelijk zullen worden benut. Het management zal worden 

gestimuleerd en geschoold om de randvoorwaarden voor een flexibel en duurzaam Kadaster in hun 

managementstijl op te nemen. 

8C. Loopbaanbeleid, loopbaanontwikkeling, duur functievervulling 

Er zal meer accent komen te liggen op de loopbaan in plaats van op de functie, waarbij de TAO een belangrijk 

instrument is om dit op basis van gelijkwaardigheid tussen medewerker en leidinggevende te bespreken. 

Hierin zal ook ruimte moeten komen voor uitwisselingsinitiatieven met andere organisaties. 

80. Functiegebouw

Het functiegebouw wordt aan een nadere analyse onderworpen, waarbij met name zal worden gekeken naar 

eventuele belemmerende factoren die het functiegebouw heeft op de interne mobiliteit. 

8E. Aanstelling algemene dienst 

In samenhang met eventuele veranderingen in het functiegebouw, zal ook worden onderzocht of aanstelling 

van medewerkers in algemene dienst bevorderend werkt op meer flexibiliteit in takenpakketten van 

medewerkers, waarmee de interne mobiliteit kan worden bevorderd. 

8F. Transparantie werk en kwaliteit medewerker 

Het werk zal zo transparant mogelijk worden gemaakt. Daarbij zal een duidelijke relatie worden gelegd tussen 

het MBP en de uitvoerende taken. In dat kader zal ook de kwaliteit van de TAO onder de loep worden 

genomen en het kennismanagement verder vorm worden gegeven. Dit alles zal uitmonden in een nieuw 

strategisch personeelsplan en duidelijker loopbaanmogelijkheden voor de kadastermedewerkers. 

8G. Flexibele inzetbaarheid van medewerkers 

Flexibele inzetbaarheid leidt o.a. tot een meer duurzame bijdrage van medewerkers aan de taken van het 

Kadaster. Daarbij zal, mede in het licht van leeftijdsfasebewust beleid, onder andere worden gekeken naar 

mogelijkheden van zowel horizontale als verticale mobiliteit. Het flexibel inzetten van medewerkers houdt ook 

in dat wordt gekeken naar mogelijkheden om medewerkers (tijdelijk) buiten het Kadaster in te zetten. Dat kan 

ook in de vorm van het leveren van een bijdrage aan niet betaalde functies, die maatschappelijk gezien 
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meerwaarde hebben. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan bestuurs- en vrijwilligerswerk. Dit laatste 

sluit aan bij de doelstellingen van het Kadaster in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. 

8H. Opnemen verlof 

Regelingen rond het sparen en opnemen van verlof, als instrument om de personele capaciteit te laten 

aansluiten op het werkaanbod, zullen nader worden geanalyseerd en waar nodig worden uitgebouwd. 

81. Arbeidsvoorwaarden/Rechtspositie

In dit kader zal onderzoek plaatsvinden of er als gevolg van hiervoor beschreven actielijnen aanpassingen in 

de bestaande arbeidsvoorwaarden/rechtspositie van het Kadaster gewenst zijn. Daaraan gekoppeld zal 

worden onderzocht of er als gevolg van bovenstaande acties er aanpassingen in de beloningsstructuur nodig 

zijn. 



Aldus overeengekomen en in zevenvoud ondertekend, 

1. De Dienst voor het kadaster en de openbare registers,

(G.J. M. Barnasconi) 

2. De Centrales voor Overheidspersoneel,

AC/bvK 

(J.A. van der Valk) 

ACOP/ABVAKABO/FNV 

(BE.R. Slot) 

CMHF/VVK 

(O.H. Hoole) 
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CCOOP/CNV PZ

(L. Schueler)




