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1 Algemene bepalingen 
 
Inleiding        
 
Deze regeling geeft u onder meer inzicht in uw arbeidsvoorwaarden, rechten en verplichtingen. Voor een aantal 
onderwerpen is ervoor gekozen om deze in de bijlagen op te nemen. Wijzigingen in dit reglement en de daarbij 
behorende bijlagen zijn slechts mogelijk nadat daarover overeenstemming is bereikt met het Georganiseerd Overleg 
Arbeidsvoorwaardelijke Aangelegenheden Kadaster (GOAAK).  
 
Begripsbepalingen 
 
Artikel 1:1 
In deze regeling en de daarbij behorende bijlagen wordt verstaan onder:  
- AAOP-uitkering: ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen als bedoeld in hoofdstuk 11 van het pensioenreglement; 
- ambtenaar: degene die door of namens het bestuur is aangesteld om in dienst van het Kadaster werkzaam te zijn. 

Hieronder wordt tevens verstaan een lid van de Raad van Bestuur indien en voorzover de toepassing van dit 
reglement, de daarop berustende bepalingen en de overige regelingen niet in strijd zijn met het bepaalde in de 
Organisatiewet Kadaster; 

- arbeidsduur: het aantal uren waarop het salaris van de ambtenaar is gebaseerd; 
- arbeidsongeschiktheid: volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de 

WIA of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid als bedoeld in artikel 5 van de WIA; 
- arbodienst: een dienst als bedoeld in de Arbeidsomstandighedenwet; 
- ATW: Arbeidstijdenwet; 
- AW: Ambtenarenwet; 
- beroepsziekte: een ziekte, welke in overwegende mate haar oorzaak vindt in de aard van de aan u opgedragen 

werkzaamheden of in de bijzondere omstandigheden, waaronder deze moesten worden verricht en niet aan uw 
schuld of onvoorzichtigheid is te wijten; 

- bestuur: de Raad van Bestuur van het Kadaster; 
- bevoegd gezag: het bestuur dan wel de door het bestuur aangewezen functionaris; 
- dagloon:  het jaarloon gedeeld door het aantal werkbare dagen in het betreffende jaar; 
- dienstongeval: een ongeval, welke in overwegende mate zijn oorzaak vindt in de aard van de aan u opgedragen 

werkzaamheden of in de bijzondere omstandigheden, waaronder deze moesten worden verricht, en niet aan uw 
schuld of onvoorzichtigheid is te wijten; 

- dienstreis: een naar het oordeel van het bevoegd gezag noodzakelijke verplaatsing van een ambtenaar vanwege 
het verrichten van werkzaamheden buiten de standplaats, alsmede het hiermee verband houdende verblijf buiten 
deze plaats; 

- functie: het geheel van werkzaamheden dat uit de vastgelegde doelstelling en taken van het Kadaster is af te 
leiden en dat door een of meer ambtenaren is te verrichten en is neergelegd in de functiebeschrijving; 

- gewezen ambtenaar: degene wiens aanstelling is geëindigd, met ingang van de dag waarop het einde van deze 
aanstelling is ingetreden; 

- Kadaster: de Dienst voor het kadaster en de openbare registers; 
- KSR: Kadaster Senioren Regeling; 
- maximumsalaris: het hoogste bedrag van een salarisschaal; 
- passende arbeid: alle arbeid die voor uw krachten en bekwaamheden is berekend, tenzij aanvaarding 

om redenen van lichamelijke, geestelijke of sociale aard niet van u kan worden gevergd; 
- pensioenreglement: het Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP; 
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- RWS: Regeling Werktijdvermindering Senioren; 
- salaris: het bedrag, dat met inachtneming van de bepalingen van dit reglement voor u is vastgesteld aan de hand 

van bijlagen A1 en A2 Regeling Salarisschalen van dit reglement; 
- salaris per uur: 1/156 deel van het salaris bij een volledige werktijd; 
- salarisnummer: een aanduiding, bestaande uit een getal, dat in een salarisschaal voor een salaris is vermeld; 
- salarisschaal: een als zodanig in de bijlagen A1 en A2 Regeling Salarisschalen vermelde reeks van genummerde 

salarissen; 
- salaristoelage(n): de toelagen bedoeld in de artikelen 5:11 tot en met 5:13 en 5:15 en de toelagen als bedoeld in 

de artikelen 7 tot en met 9 van bijlage N Regeling chauffeurs leden Raad van Bestuur; 
- standplaats: de gemeente of het bij name genoemde deel daarvan, waarin het gebouw is gelegen waar u 

gewoonlijk uw werkzaamheden verricht, danwel de door het bevoegd gezag aangewezen plaats; 
- Stichting Pensioenfonds ABP: de Stichting Pensioenfonds ABP, als bedoeld in artikel 6 van de Wet privatisering 

ABP; 
- trede: het verschil tussen twee opeenvolgende salarisnummers in een salarisschaal; 
- u: degene die door of namens het bestuur is aangesteld om in dienst van het Kadaster werkzaam te zijn. 

Hieronder wordt tevens verstaan een lid van de Raad van Bestuur indien en voorzover de toepassing van dit 
reglement, de daarop berustende bepalingen en de overige regelingen niet in strijd zijn met het bepaalde in de 
Organisatiewet Kadaster; 

- UWV: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet SUWI; 
- vakantie-uitkering: jaarlijkse toelage van 8% van het salaris en de toegekende salaristoelage(n), hetgeen met 

ingang van 1 januari 2017 een vast onderdeel van het Individueel Keuzebudget vormt; 
- volledige werktijd: een werktijd welke gemiddeld 36 werkuren per week omvat; 
- Waz: Wet arbeid en zorg; 
- werktijd: het aantal uren dat u gemiddeld per dag of per week werkt; 
- Wet SUWI: Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen; 
- WIA: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen; 
- WIA-uitkering: een uitkering op grond van de WIA; 
- WW: Werkloosheidswet; 
- WW-uitkering: een uitkering op grond van de WW; 
- ZW: Ziektewet; 
- ZW-uitkering: een uitkering als bedoeld in artikel 19 van de ZW. 
  
Artikel 1:2 
De bepalingen van deze regeling en de daarbij behorende bijlagen zijn alleen van toepassing, voor zover niet bij of 
krachtens een wet anders is of wordt bepaald. 
 
Elektronische salarisspecificatie en jaaropgave 
 
Artikel 1:3  
1. De salarisspecificatie en de jaaropgave worden uitsluitend elektronisch aan u verzonden.  
2. In afwijking van het eerste lid worden de salarisspecificatie en de jaaropgave niet uitsluitend elektronisch 

verzonden: 
a. als u geen mogelijkheid heeft om elektronisch kennis te nemen van uw salarisspecificatie en jaaropgave; 
b. bij uw ontslag; 
c. bij overlijden van de ambtenaar; 
d. als u daarom verzoekt.   

3. Het bestuur kan nadere regels stellen over de wijze waarop de elektronische verzending plaatsvindt. 



 Datum 
1 januari 2019 
Titel 
Arbeidsvoorwaarden en Rechtspositie 
Kadaster (ARK) 
Blad 
8 van 47 

2 Aanstelling en ontslag        
 
Algemeen 
 
Uw aanstelling en ontslag vindt plaats door of namens het bestuur. U bent ambtenaar in de zin van de Ambtenarenwet 
(AW) en daarom zijn de bepalingen van de AW op u van toepassing. Uw aanstelling is voor bepaalde tijd of voor 
onbepaalde tijd. Bij een aanstelling voor onbepaalde tijd wordt u aangesteld in algemene dienst van het Kadaster. Bij 
indiensttreding ontvangt u een aanstellingsbesluit en een besluit tot plaatsing in de functie. 
 
Onderzoek naar bekwaamheid en geschiktheid 
 
Artikel 2:1 
1. Aanstelling vindt niet eerder plaats dan nadat van u, op basis van een daartoe gehouden onderzoek, kan worden 

aangenomen dat u in voldoende mate beschikt over de hoedanigheden tot het verrichten van de u op te dragen 
werkzaamheden. 

2. Het bestuur treft maatregelen waardoor de vertrouwelijkheid van de gegevens, ontvangen op grond van het eerste 
lid, te allen tijde wordt gegarandeerd. 

3. Voor aanstelling kan als vereiste worden gesteld, dat u in het bezit bent van een verklaring omtrent het gedrag als 
bedoeld in de Wet op justitiële en strafvorderlijke gegevens.  

4. De vreemdeling, zoals omschreven in de Vreemdelingenwet 2000, komt slechts voor een aanstelling in 
aanmerking indien hij beschikt over een tewerkstellingsvergunning tenzij hij van deze verplichting is uitgesloten 
krachtens artikel 3 van de Wet arbeid vreemdelingen. 

 
Geneeskundig onderzoek 
 
Artikel 2:2 
1. Het bestuur kan bepalen dat voor bepaalde functies, waarbij aan de vervulling van de functie bijzondere eisen op 

het punt van de medische geschiktheid worden gesteld, aanstelling alleen mogelijk is na een geneeskundig 
onderzoek gericht op de te vervullen functie, waaruit blijkt dat tegen het vervullen van de functie uit medisch 
oogpunt geen bezwaren bestaan. Het geneeskundig onderzoek wordt uitgevoerd door de geneeskundige(n), 
daartoe aangewezen door het bestuur. 

2. De kosten van het geneeskundig onderzoek komen ten laste van het Kadaster. 
 
Duur van de aanstelling 
 
Artikel 2:3 
1. U krijgt een aanstelling voor bepaalde of onbepaalde tijd. 
2. Een aanstelling voor bepaalde tijd is een aanstelling waarbij op voorhand duidelijk is op welke dag de aanstelling 

eindigt. Eveneens een aanstelling voor bepaalde tijd is een aanstelling waarbij de einddatum objectief bepaalbaar 
is (bijvoorbeeld voor de duur van een project of ter vervanging van een zieke) en niet afhankelijk is van ingrijpen 
door één van de bij de aanstelling betrokken partijen. 

3. De aanstelling voor bepaalde tijd geldt als een aanstelling voor onbepaalde tijd vanaf de dag waarop: 
a. aanstellingen voor bepaalde tijd elkaar met tussenpozen van niet meer dan drie maanden hebben opgevolgd 

en een periode van 36 maanden, deze tussenpozen inbegrepen, hebben overschreden; 
b. meer dan drie aanstellingen voor bepaalde tijd elkaar hebben opgevolgd met tussenpozen van niet meer dan 

drie maanden. 
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4. Het derde lid is van overeenkomstige toepassing, indien u voorafgaande aan een aanstelling voor bepaalde tijd bij 
het Kadaster dan wel tussen twee aanstellingen voor bepaalde tijd bij het Kadaster op een andere titel dan een 
aanstelling binnen het Kadaster dezelfde werkzaamheden heeft verricht. 

5. Dat een aanstelling voor bepaalde tijd geldt als een aanstelling voor onbepaalde tijd vanaf de dag dat de 
aanstelling voor bepaalde tijd een periode van 36 maanden overschrijdt, is niet van toepassing wanneer een 
aanstelling voor bepaalde tijd wordt aangegaan waarbij de einddatum objectief bepaalbaar is en niet afhankelijk is 
van ingrijpen door één van de bij de aanstelling betrokken partijen. 

 
Ontstaan aanstelling voor onbepaalde tijd wanneer u de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt 
 
Artikel 2:4 
1. Wanneer u de in artikel 7, onderdeel a, van de Algemene Ouderdomswet bedoelde leeftijd heeft 

bereikt en u heeft een aanstelling voor bepaalde tijd, dan geldt die aanstelling als een aanstelling voor onbepaalde 
tijd vanaf de dag waarop: 
a. de door het Kadaster verleende aanstellingen voor bepaalde tijd elkaar met tussenpozen van niet meer dan 

zes maanden hebben opgevolgd en een periode van 48 maanden, deze tussenpozen inbegrepen, hebben 
overschreden; 

b. meer dan zes door het Kadaster verleende aanstellingen voor bepaalde tijd elkaar hebben opgevolgd met 
tussenpozen van niet meer dan zes maanden. 

2. Voor de vaststelling of de in het eerste lid bedoelde periode of het aantal opvolgende aanstellingen is 
overschreden, geldt dat slechts de aanstellingen voor bepaalde tijd in aanmerking worden genomen die zijn 
aangegaan na het bereiken van de in het eerste lid bedoelde leeftijd.  

 
Algemene dienst  
 
Artikel 2:5 
1. De aanstelling voor onbepaalde tijd geschiedt in algemene dienst van het Kadaster. 
2. Het bestuur kan nadere regels stellen ter uitvoering van de aanstelling in algemene dienst.  
 
Bericht van aanstelling en plaatsing  
 
Artikel 2:6     
1. In uw aanstellingsbesluit staat in ieder geval het volgende opgenomen: 

a. uw naam, voornamen en geboortedatum; 
b. de ingangsdatum van uw aanstelling; 
c. of uw aanstelling voor bepaalde of onbepaalde tijd is en in geval de aanstelling voor bepaalde tijd is, de duur 

ervan; 
d. de toepasselijkheid van deze regeling en de daarbij behorende bijlagen. 

2. In uw plaatsingsbesluit staat in ieder geval het volgende opgenomen: 
a. uw functie; 
b. de directie en afdeling waarin u werkzaam zult zijn en uw standplaats; 
c. de ingangsdatum van uw plaatsing en in geval de plaatsing voor bepaalde tijd is, de duur ervan; 
d. uw salaris en de salarisschaal die op u van toepassing is; 
e. de gemiddelde arbeidsduur per week. 
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Ontslag op verzoek 
 
Artikel 2:7 
1. Op uw verzoek wordt aan u ontslag verleend. Het ontslag wordt in beginsel niet verleend met ingang van een 

datum gelegen binnen een maand na de datum waarop het verzoek om ontslag is binnengekomen. 
2. Indien een strafrechtelijke vervolging tegen u aanhangig is of indien overwogen wordt om u in aanmerking te 

brengen voor de disciplinaire straf van ontslag, dan kan het nemen van een beslissing op een verzoek om ontslag 
worden aangehouden totdat de uitspraak van de strafrechter of de beslissing inzake de disciplinaire straf 
onherroepelijk is geworden. 

 
Ontslag aanstelling voor bepaalde tijd 
 
Artikel 2:8 
1. Wanneer u een aanstelling voor bepaalde tijd heeft, eindigt deze van rechtswege zodra de duur van de aanstelling 

is verstreken.  
2. Indien de aanstelling voor bepaalde tijd na het verstrijken van deze tijd stilzwijgend wordt voortgezet, wordt de 

aanstelling geacht op dezelfde voorwaarden te zijn verlengd voor dezelfde tijd, maar telkens ten hoogste voor een 
jaar.  

3. Indien u voor bepaalde tijd bent aangesteld, kan tussentijds ontslag worden verleend, mits een opzegtermijn van  
twee maanden in acht wordt genomen.  

4. Tussentijds ontslag van een aanstelling voor bepaalde tijd kan niet plaatsvinden: 
a. gedurende uw zwangerschap, niet gedurende uw bevallingsverlof en niet gedurende een periode van zes 

weken volgend op uw bevallingsverlof. Het bevoegd gezag kan als bewijs van de zwangerschap een 
verklaring van een arts of van een verloskundige verlangen; 

b. wegens het aanvragen of het opnemen van ouderschapsverlof; 
c. vanwege de omstandigheid dat u in of buiten rechte een beroep heeft gedaan op het beginsel van gelijke 

behandeling van mannen en vrouwen; 
d. vanwege het feit dat u door een vakorganisatie bent aangewezen om bestuurlijke of vertegenwoordigende 

activiteiten te ontplooien binnen de vakorganisatie of binnen het Kadaster; 
e. vanwege de omstandigheid dat u bent geplaatst op de kandidatenlijst voor een lidmaatschap van de 

ondernemingsraad dan wel vanwege het lidmaatschap van de ondernemingsraad of van een commissie van 
die raad. 

 
Ontslag wegens het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd 
 
Artikel 2:9  
1. Aan u wordt ontslag verleend met ingang van de dag waarop u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. 
2. Het bestuur kan in bijzondere gevallen, indien u hiermee instemt, van het bepaalde in het eerste lid afwijken. 
3. Indien u na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd in dienst bent getreden of indien uw aanstelling na het 

bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd wordt voortgezet, wordt de aanstelling beëindigd wanneer u of het 
Kadaster dat wenselijk acht. Hierbij wordt een opzegtermijn van één maand in acht genomen. 
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Ontslag aanstelling onbepaalde tijd 
 
Artikel 2:10 
1. In de volgende situaties heeft het Kadaster de bevoegdheid om aan u ontslag te verlenen:  

a. vanwege het vervallen van uw functie of wegens boventalligheid als gevolg van een reorganisatie, waarbij het 
na een zorgvuldig onderzoek niet mogelijk is gebleken om u binnen het Kadaster in een passende functie te 
plaatsen, of wanneer u deze passende functie weigert te aanvaarden; 

b. indien u binnen een periode van uiterlijk één jaar als gevolg van een reorganisatie een functie bent gaan 
vervullen, waarvan de werkzaamheden niet passend voor u blijken te zijn; 

c. vanwege het bij of in verband met indiensttreding en/of keuring verstrekken van onjuiste of onvolledige 
informatie, zonder welke handelwijze niet tot indienstneming of goedkeuring zou zijn overgegaan, tenzij u 
aannemelijk maakt dat u te goeder trouw heeft gehandeld; 

d. vanwege een onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak, waarbij u onder curatele bent gesteld, dan wel 
vanwege het ondergaan van lijfsdwang wegens schulden krachtens een onherroepelijk geworden rechterlijke 
uitspraak;  

e. vanwege een onherroepelijk geworden veroordeling tot vrijheidsstraf wegens een misdrijf; 
f. vanwege onbekwaamheid of ongeschiktheid voor de door u vervulde functie, anders dan op grond van ziels- 

of lichaamsgebreken; 
g. vanwege ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid wegens ziekte. 

2. Een ontslag vanwege ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid wegens ziekte kan alleen plaatsvinden indien: 
a. er sprake is van ongeschiktheid tot het verrichten van uw arbeid wegens ziekte gedurende een 

ononderbroken periode van twee jaar; 
b. herstel van uw ziekte niet binnen een periode van zes maanden na de in onderdeel a genoemde termijn van 

twee jaar te verwachten is, en  
c. het bevoegd gezag van oordeel is dat duurzame re-integratie in arbeid die aansluit bij uw benutbare 

mogelijkheden, niet binnen een redelijke termijn te verwachten is. 
Een uitzondering hierop geldt wanneer u de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. In dat geval gelden de 
artikelen 127c, 127ca en 127d van de AW. 

3. Bij de beoordeling of ontslag kan worden verleend vanwege ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid wegens 
ziekte betrekt het bevoegd gezag het resultaat van de claimbeoordeling van de WIA en de resultaten van een 
mogelijke herbeoordeling. Indien deze beoordeling niet of langer dan een jaar geleden heeft plaatsgevonden, 
vraagt het bevoegd gezag aan het UWV een deskundigenoordeel als bedoeld in artikel 32, derde lid, van de Wet 
SUWI en betrekt die bij zijn beoordeling. Het deskundigenoordeel hoeft niet te worden aangevraagd indien er 
overeenstemming bestaat over het ontslag.  

4. Voor het bepalen van het tijdvak van ononderbroken periode van twee jaar worden perioden van ongeschiktheid 
tot het verrichten van arbeid wegens ziekte tengevolge van zwangerschap voorafgaand aan het zwangerschaps- 
en bevallingsverlof en de periode van zwangerschaps- of bevallingsverlof, bedoeld in artikel 3:1, tweede en derde 
lid, van de Waz, niet in aanmerking genomen. 

5. Perioden van ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid, anders dan bedoeld in het vierde lid, worden 
samengeteld indien zij elkaar met een onderbreking van minder dan vier weken opvolgen, of indien zij direct 
voorafgaan aan en aansluiten op een periode waarin zwangerschaps- of bevallingsverlof wordt genoten 
overeenkomstig artikel 3:1, tweede en derde lid, van de Waz, tenzij ongeschiktheid redelijkerwijs niet geacht kan 
worden voort te vloeien uit dezelfde oorzaak. 

6. De termijn van twee ononderbroken jaren van arbeidsongeschiktheid wordt verlengd: 
a. met de duur van de vertraging indien het bevoegd gezag de aangifte, bedoeld in artikel 38, eerste lid, van de 

ZW later doet dan op grond van dat artikel van de ZW is voorgeschreven; 
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b. met de duur van de verlenging van de wachttijd, bedoeld in artikel 23, eerste lid van de WIA, indien de 
wachttijd op grond van artikel 24, eerste lid van de WIA wordt verlengd; 

c. met de duur van het tijdvak, dat het UWV op grond van artikel 25, negende lid, van de WIA heeft vastgesteld.  
7. Indien herplaatsing in passende arbeid plaatsvindt in een betrekking voor minder uren dan het aantal waarvoor u 

was aangesteld, heeft het ontslag uitsluitend betrekking op het meerdere aantal uren. 
 
Ontslag op andere gronden 
 
Artikel 2:11 
1. Indien u bent aangesteld voor onbepaalde tijd dan kan ontslag worden verleend op andere gronden dan de in 

artikel 2:10 genoemde gronden.   
2. Indien u wordt ontslagen op andere gronden, dan wordt hierbij een voorziening getroffen waarbij aan u een 

uitkering wordt verleend, die naar het oordeel van het bevoegd gezag met het oog op de omstandigheden redelijk 
wordt geacht. Deze uitkering zal tenminste gelijk zijn aan het voor u geldende totaal van de uitkeringen berekend 
op basis van de WW en bijlage G Regeling bovenwettelijke uitkering bij werkloosheid Kadaster, als ware als 
gevolg van het ontslag geen sprake van verwijtbare werkloosheid als bedoeld in artikel 24 WW. Voor zover door 
het bevoegd gezag ten gunste van u niet anders is beslist, zijn op de uitkering voor het overige de WW en bijlage 
G Regeling bovenwettelijke uitkering bij werkloosheid Kadaster van overeenkomstige toepassing. 

3. Indien u vanwege uw ontslag op andere gronden recht heeft op een uitkering krachtens de WW of bijlage G 
Regeling bovenwettelijke uitkering bij werkloosheid Kadaster, wordt de in het tweede lid bedoelde uitkering met 
die uitkering verminderd.   

 
Opzeggingstermijn 
 
Artikel 2:12 
Bij de beëindiging van een aanstelling door het Kadaster op grond van artikel 2:10 of 2:11 wordt een 
opzeggingstermijn van twee maanden in acht genomen.  
 
Ontslag als disciplinaire straf 
 
Artikel 2:13 
Als disciplinaire straf kan aan u ontslag worden opgelegd. 
 
Ontslag uit een vertrouwensfunctie 
 
Artikel 2:14 
Voor de ontslagverlening als bedoeld in artikel 125e tweede lid van de AW is het bestuur gehouden het advies in te 
winnen van een daartoe door het bestuur ingestelde of aangewezen adviescommissie. 
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Re-integratie bij werkloosheid 
 
Artikel 2:15 
Als u aan de voorwaarden voldoet, kunt u, bij werkloosheid, in aanmerking komen voor een WW-uitkering en een 
bovenwettelijke WW-uitkering. U kunt een WW-uitkering aanvragen bij het UWV. Nadere informatie over de 
bovenwettelijke WW-uitkering vindt u in bijlage G Regeling bovenwettelijke uitkering bij werkloosheid Kadaster. Op 
grond van artikel 72a WW is het Kadaster ook wettelijk verantwoordelijk voor de re-integratie van de werkloze ex-
werknemers. In dit kader zullen met u afspraken worden gemaakt met betrekking tot uw re-integratie. 
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3 Schorsing, plichtsverzuim en disciplinaire straffen  
 
Schorsing als ordemaatregel 
 
Artikel 3:1 
1. Onverminderd de mogelijkheid om u de disciplinaire straf van schorsing op te leggen, kunt u worden geschorst:  

a. wanneer aan u het voornemen tot bestraffing met onvoorwaardelijk ontslag te kennen is gegeven of aan u 
van de oplegging van deze straf mededeling is gedaan; 

b. wanneer tegen u volgens de bepalingen van het Wetboek van Strafvordering een bevel tot 
inverzekeringstelling of voorlopige hechtenis ten uitvoer wordt gelegd; 

c. indien een strafrechtelijke vervolging wegens een misdrijf tegen u wordt ingesteld; 
d. in andere gevallen waarin schorsing wordt gevorderd door het belang van het Kadaster. 

2. Tijdens de schorsing wegens het voornemen tot bestraffing met onvoorwaardelijk ontslag kan tot de in de 
strafaanzegging genoemde datum van ingang tot ontslag de doorbetaling van het salaris, toegekende 
salaristoelage(n) en de opbouw van het IKB geheel of gedeeltelijk worden gestaakt, behoudens het bedrag gelijk 
aan het op u verhaalbare gedeelte van de premies voor pensioen. Met ingang van de datum van het ontslag wordt 
de gehele doorbetaling gestaakt. 

3. Tijdens de schorsing wegens een bevel tot inverzekeringstelling, het ten uitvoer leggen van een voorlopige 
hechtenis of tegen u ingestelde strafrechtelijke vervolging wegens een misdrijf kan het salaris, toegekende 
salaristoelage(n) en de opbouw van het IKB voor een derde worden ingehouden. Na een termijn van zes weken 
kan een verdere vermindering van het uit te keren bedrag, ook tot het volle bedrag, plaatsvinden, behoudens het 
bedrag gelijk aan het op u verhaalbare gedeelte van de premies voor pensioen. 

4. Indien niet tot bestraffing van u met onvoorwaardelijk ontslag wordt overgegaan, worden het niet uitgekeerde 
salaris, de niet toegekende salaristoelage(n) en de opbouw van het IKB alsnog uitbetaald. 

5. Indien u wordt vrijgesproken bij onherroepelijk vonnis of arrest worden alsnog het niet uitgekeerde salaris, de niet 
toegekende salaristoelage(n) en de opbouw van het IKB uitbetaald. 

6. Het niet ingehouden gedeelte van uw salaris, de toegekende salaristoelage(n) en de opbouw van het IKB tijdens 
uw schorsing kan aan anderen worden uitbetaald. 

7. In geval van schorsing tijdens ziekte van u wordt onder salaris verstaan, hetgeen daaronder in de betreffende 
bepalingen over ziekte wordt verstaan. 

 
Plichtsverzuim 
 
Artikel 3:2 
1. Indien u uw verplichtingen niet nakomt of u zich overigens aan plichtsverzuim schuldig maakt, kunt u disciplinair 

worden gestraft. 
2. Plichtsverzuim omvat zowel het overtreden van een voorschrift als het doen of nalaten van iets dat een goed 

ambtenaar in gelijke omstandigheden behoort na te laten of te doen. 
 
Disciplinaire straffen 
 
Artikel 3:3 
1. Naast het opleggen van disciplinair ontslag kunnen de volgende disciplinaire maatregelen worden opgelegd:  

a. een schriftelijke berisping; 
b. arbeid zonder beloning of tegen een lagere dan de normale beloning; 
c. een geldboete tot ten hoogste 1% van het bedrag van het salaris per jaar; 
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d. niet-betaling van het salaris tot ten hoogste het voor u geldende bedrag over een halve maand; 
e. vermindering van het salaris met ten hoogste het bedrag van de laatste twee toegekende salarisverhogingen, 

of indien aan de door u beklede functie geen schaal is verbonden, vermindering van het salaris met ten 
hoogste 5%, een en ander voor de tijd van niet langer dan twee jaren; 

f. stilstand van verhoging van salaris, met uitzondering van verhogingen als gevolg van algemene 
loonmaatregelen, voor ten hoogste vier jaren; 

g. andere functie met of zonder eventuele vermindering van salaris en toegekende salaristoelage(n); 
h. schorsing voor een bepaalde tijd met gehele of gedeeltelijke inhouding van salaris, toegekende 

salaristoelage(n) en de opbouw van het IKB. 
2. Er kan een combinatie van straffen worden opgelegd.  
3. Bij het opleggen van een straf kan worden bepaald, dat zij niet ten uitvoer zal worden gelegd, indien u zich 

gedurende een vastgestelde termijn niet schuldig maakt aan soortgelijk plichtsverzuim, als waarvoor de 
bestraffing plaatsvindt, noch aan enig ander ernstig plichtsverzuim en u zich houdt aan bij het opleggen van de 
straf eventueel gestelde bijzondere voorwaarden. 

4. De straf, behalve die van schriftelijke berisping, wordt niet ten uitvoer gelegd zolang zij niet onherroepelijk is 
geworden, tenzij bij de strafoplegging onmiddellijke tenuitvoerlegging is bevolen. 

5. De verantwoording door u gebeurt, indien deze niet schriftelijk plaatsvindt, ten overstaan van het gezag dat tot de 
voorgenomen strafoplegging bevoegd is of ten overstaan van een door dit gezag aangewezen vertegenwoordiger. 

6. Vindt de verantwoording mondeling plaats, dan wordt hiervan zo spoedig mogelijk een verslag gemaakt, dat door 
u wordt ondertekend. Weigert u de ondertekening, dan wordt daarvan in het verslag, indien mogelijk met 
vermelding van de redenen, melding gemaakt. Een kopie van het verslag wordt aan u uitgereikt of toegestuurd. 

 
Straf wegens overtreding artikel 125a, eerste lid, van de AW 
 
Artikel 3:4 
U kunt niet gestraft worden wegens overtreding van artikel 125a, eerste lid, van de AW, dan nadat daarover advies is 
ingewonnen van een daartoe door het bestuur ingestelde of aangewezen commissie. 
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4 Overige rechten en verplichtingen 
 
Wederzijdse verplichting  
 
Artikel 4:1 
Het Kadaster en u zijn verplicht zich als een goed werkgever en een goed ambtenaar te gedragen.  
 
Eed en belofte 
 
Artikel 4:2 
U bent verplicht de eed of belofte af te leggen, die bij instructie of bij besluit van het bestuur is voorgeschreven.  
 
Dragen van dienstkleding  
 
Artikel 4:3 
1. U bent verplicht om tijdens de vervulling van uw functie de door het Kadaster voor die functie of voor bepaalde 

werkzaamheden voorgeschreven kleding te dragen. 
2. Het is verboden om tijdens de vervulling van uw functie bedrijfskleding te dragen die niet door het Kadaster zijn 

verstrekt of voorgeschreven. 
 
Verhuisplicht  
 
Artikel 4:4 
1. U kunt worden verplicht te gaan wonen in de nabije omgeving van uw standplaats indien dit naar het oordeel van 

het bevoegd gezag noodzakelijk is voor de goede vervulling van uw functie. 
2. Nadat aan u vorengenoemde verhuisplicht is opgelegd bent u gehouden om zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 

binnen twee jaar nadat die verplichting is opgelegd, daaraan gevolg te geven. 
 
Andere functie of tijdelijk andere werkzaamheden 
 
Artikel 4:5 
1. Wanneer het Kadasterbelang dit vergt, dan kunt u worden verplicht een andere passende functie te aanvaarden. 
2. U kunt worden verplicht bij het Kadaster, een ander zelfstandig bestuursorgaan dan wel een openbare dienst in de 

zin van artikel 1 AW, tijdelijk andere werkzaamheden te verrichten dan de werkzaamheden die u gewoonlijk 
verricht. Het moet daarbij wel gaan om werkzaamheden die redelijkerwijs aan u kunnen worden opgedragen. 

3. U bent verplicht om in tijden van oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden andere 
werkzaamheden te verrichten dan de werkzaamheden die u gewoonlijk verricht. U bent te allen tijde verplicht 
lessen te volgen en deel te nemen aan oefeningen die hiermee verband houden.  

 
Nevenwerkzaamheden 
 
Artikel 4:6 
1. Het is verboden nevenwerkzaamheden te verrichten waardoor de goede vervulling van de functie of de goede 

functionering van het Kadaster, voor zover deze in verband staan met uw functievervulling, niet in redelijkheid zou 
zijn verzekerd.  
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2. U bent verplicht aan het bestuur opgave te doen van nevenwerkzaamheden die u verricht of voornemens bent te 
gaan verrichten die de belangen van het Kadaster, voor zover deze in verband staan met uw functievervulling, 
kunnen raken. Op basis van deze opgave kan worden besloten dat gemelde werkzaamheden worden verboden of 
dat aan gemelde werkzaamheden voorwaarden worden verbonden. 

3. Het verrichten van de gemelde nevenwerkzaamheden is in ieder geval toegestaan als het bestuur, binnen acht 
weken na de melding van nevenwerkzaamheden, u niet heeft verboden de nevenwerkzaamheden te verrichten, of 
u heeft toegestaan de nevenwerkzaamheden te verrichten onder nader in acht te nemen voorwaarden.   

4. Het Kadaster voert een registratie op basis van de opgaven die medewerkers hebben gedaan van de 
voorgenomen dan wel de te verrichten nevenwerkzaamheden.  

5. Het bestuur regelt de openbaarmaking van de nevenwerkzaamheden van de secretaris van het bestuur, de 
directeuren alsmede van andere ambtenaren aangesteld in een functie waarvoor ter bescherming van de 
integriteit van het Kadaster openbaarmaking van nevenwerkzaamheden noodzakelijk is. 

 
Melding financiële belangen 
 
Artikel 4:7  
1. Het bestuur wijst ambtenaren aan die zijn aangesteld in een functie waaraan in het bijzonder het risico van 

financiële belangenverstrengeling of het risico van oneigenlijk gebruik van koersgevoelige informatie verbonden is.  
2. Indien u bent aangewezen door het bestuur, zoals bedoeld in het eerste lid, meldt u aan het bestuur uw financiële 

belangen respectievelijk bezit van en transacties in effecten, die de belangen van het Kadaster, voor zover deze in 
verband staan met de functievervulling, kunnen raken. 

3. Er wordt een registratie gevoerd van de meldingen bedoeld in het tweede lid. 
4. Het is verboden om financiële belangen te hebben, effecten te bezitten en transacties in effecten te verrichten 

waardoor de goede vervulling van uw functie of de goede functionering van het Kadaster, voor zover deze in 
verband staat met uw functievervulling, niet in redelijkheid zou zijn verzekerd. 

 
Deelname aannemingen en leveringen 
 
Artikel 4:8 
1. Het is verboden middellijk of onmiddellijk deel te nemen aan aannemingen en leveringen ten behoeve van het 

Kadaster, tenzij toestemming is verleend. 
2. Het bestuur kan regels vaststellen ten aanzien van het deelnemen van u, middellijk of onmiddellijk, aan 

aannemingen en leveringen ten behoeve van anderen. 
 
Aanname geschenken en steekpenningen 
 
Artikel 4:9 
Het is verboden om:  
a. in verband met uw functie vergoedingen, beloningen, giften of beloften van derden te vorderen, te verzoeken of 

aan te nemen, anders dan met toestemming van het bestuur; 
b. steekpenningen aan te nemen. 
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Vergoeding schade  
 
Artikel 4:10 
1. U kunt worden verplicht tot gehele of gedeeltelijke vergoeding van door het Kadaster geleden schade, voor zover 

deze aan uw schuld of nalatigheid is te wijten. 
2. Het bedrag van de schadevergoeding en de wijze van inhouding daarvan op uw salaris worden vastgesteld nadat 

u in de gelegenheid bent gesteld om u schriftelijk of mondeling te verantwoorden en ter zake van de wijze van 
inhouding uw wensen kenbaar te maken. 
 

Schadeloosstelling 
 
Artikel 4:11 
1. Het bestuur kan u naar billijkheid schadeloos stellen, kosten vergoeden of overigens een geldelijke 

tegemoetkoming verlenen. 
2. Het bestuur kan regels vaststellen ten aanzien van schadeloosstelling, kostenvergoedingen en overige geldelijke 

tegemoetkomingen aan groepen ambtenaren. 
 

Beoordeling 
 
Artikel 4:12 
1. Aan de wijze waarop u uw functie vervult wordt regelmatig aandacht besteed. 
2. Het bestuur kan hieromtrent regels vaststellen. In dit verband wordt verwezen naar bijlage F waarin de Regeling 

Terugkijken, Afspraken maken en Ontwikkelen (TAO) is opgenomen. 
 

Telewerken 
 
Artikel 4:13 
Het bestuur kan regels vaststellen ten aanzien van telewerken. In dit verband wordt verwezen naar bijlage K waarin de 
Regeling vrijwillig thuiswerken is opgenomen. 
 
Huisregels en ontzegging toegang 
 
Artikel 4:14  
1. U bent verplicht u te gedragen naar de maatregelen van orde die ten aanzien van het verblijf in de kantoren, 

werkplaatsen of op andere arbeidsterreinen zijn vastgesteld. 
2. Aan u kan door of namens het bestuur de toegang tot de kantoren, werkplaatsen of andere arbeidsterreinen, dan 

wel het verblijf daar worden ontzegd. 
 
Alcohol 
 
Artikel 4:15 
Het is verboden om tijdens werktijd alcoholhoudende dranken te gebruiken, bij u te hebben of op het werk te bewaren. 
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Borstvoeding 
 
Artikel 4:16 
Indien u borstvoeding geeft, dan wordt de gelegenheid geboden uw kind te voeden dan wel de borstvoeding te kolven. 
 
Infectieziekten 
 
Artikel 4:17 
1. Indien u in contact staat of kort geleden heeft gestaan met een persoon, die een ziekte heeft, waarvoor op grond 

van de Wet publieke gezondheid een nominatieve aangifteplicht geldt, mag u uw werkzaamheden niet verrichten 
en heeft u geen toegang tot Kadastergebouwen en –terreinen voor zolang het bevoegd gezag hiervoor geen 
toestemming heeft gegeven. Deze toestemming kan slechts worden verleend na positief medisch advies van een 
daartoe deskundig persoon of de arbodienst. 

2. Wanneer u verkeert in de in het vorige lid omschreven situatie, bent u verplicht daarvan zo spoedig mogelijk 
kennis te geven aan de bedrijfsgeneeskundige dienst. U bent gehouden zich te gedragen naar de door de 
deskundige persoon of de arbodienst, bedoeld in hoofdstuk 10 en bijlage M Regeling voorschriften bij ziekte en 
aanspraken bij overlijden, gegeven aanwijzingen, waaronder die met betrekking tot het ondergaan van een 
arbeidsgezondheidskundig onderzoek. 

3. Over de periode dat u als gevolg van het bepaalde in dit artikel uw werkzaamheden niet verricht, ontvangt u uw  
volle bezoldiging. 
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5 Arbeidsvoorwaarden       
 
Toepassingsbereik 
 
Artikel 5:1 
Het bestuur kan voor (groepen van) ambtenaren de toepassing van dit hoofdstuk of gedeelten daarvan uitzonderen. 
 
Loopbaanvorming 
 
Artikel 5:2 
Het bestuur kan regels vaststellen over loopbaanvorming in het algemeen en over daarmee verband houdende 
bijzondere regelingen ter bepaling van de voor u geldende salarisschaal. 
 
Functies en functiewaardering 
 
Artikel 5:3 
1. Het bestuur stelt de functies vast die door ambtenaren binnen het Kadaster kunnen worden verricht. 
2. Elke functie wordt beschreven op basis van een functiewaarderingssysteem. 
3. Voor elke functie stelt het bestuur een salarisschaal vast op basis van een functiewaarderingssysteem. De 

salarisschalen zijn opgenomen in bijlagen A1 en A2 Regeling Salarisschalen. 
 
Uitbetaling salaris, vergoedingen, toelagen en uitkeringen 
 
Artikel 5:4 
1. De uitbetaling van het salaris, de vergoedingen, de toelagen en de uitkeringen vindt plaats per maand, tenzij in 

deze regeling of in de daarbij behorende bijlagen anders is bepaald. 
2. Wanneer het salaris, een vergoeding, een toelage of een uitkering moet worden berekend over een gedeelte van 

een kalendermaand, dan wordt het bedrag berekend op basis van het dagloon. 
 
Vaststelling salaris 
 
Artikel 5:5   
1. Uw salaris wordt bepaald aan de hand van de voor uw functie geldende salarisschaal, op grond van uw ervaring, 

geschiktheid en bekwaamheid. Het salaris wordt vastgesteld op een trede in de in de eerste zin bedoelde 
salarisschaal. 

2. Wanneer u in een functie wordt geplaatst zonder dat u al voldoet aan alle daarvoor geldende eisen ten aanzien 
van opleiding, ervaring en bekwaamheid, kan uw salaris op een lagere salarisschaal dan de voor uw functie 
geldende salarisschaal worden vastgesteld.  

3. Indien uw arbeidsduur minder of meer dan 36 uur bedraagt, wordt uw salaris naar evenredigheid vastgesteld. 
4. Indien het salaris minder is dan het maandbedrag van het minimumloon, dat krachtens de artikelen 7, 8 en 14 van 

de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag geldt voor werknemers van dezelfde leeftijd als u, wordt aan u 
een toelage toegekend ten bedrage van het verschil. 
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Salarisverhoging 
 
Artikel 5:6 
1. Per 1 januari van elk jaar wordt aan u één hogere trede toegekend totdat het maximum bedrag van de schaal is 

bereikt, tenzij: 
a. u naar het oordeel van het bevoegd gezag niet naar behoren functioneert; 
b. u zes maanden of langer uw functie niet uitoefent en hierdoor niet kan worden beoordeeld;  
c. u in de loop van een kalenderjaar in dienst bent getreden en met u is afgesproken om op 1 januari van het 

jaar erna aan u geen tredeverhoging toe te kennen; of 
d. u naar het oordeel van het bevoegd gezag voortreffelijk functioneert op grond waarvan het bevoegd gezag 

aanleiding ziet aan u meer dan één hogere trede toe te kennen. 
2. Van het bepaalde in het eerste lid kan worden afgeweken indien nog geen twaalf maanden zijn verstreken sinds 

uw aanstelling of promotie. 
3. Eerste lid onder b is niet van toepassing wanneer de periode van afwezigheid wordt veroorzaakt door ziekte of 

zwangerschap en aan u op 1 januari van het jaar ervoor een hogere trede is toegekend. 
 
Lagere salarisschaal 
 
Artikel 5:7 
Zonder voorafgaand ontslag kan voor u geen salarisschaal gaan gelden met een lager maximumsalaris, tenzij: 
a. aan u een lagere salarisschaal is toegekend vanwege een disciplinaire straf; 
b. u in verband met ongeschiktheid tot het verrichten van uw werkzaamheden wegens ziekte wordt herplaatst in een 

andere functie waarvoor een salarisschaal geldt met een lager maximumsalaris; 
c. bij het bepalen van de salarisschaal, bedoeld in het eerste lid van artikel 5:5, tevens is bepaald dat uw functie een 

tijdelijk karakter heeft en de salarisschaal in verband daarmee slechts tijdelijk zal gelden; 
d. u met instemming wordt herplaatst in een functie waaraan een lagere salarisschaal is verbonden; of 
e. u in het kader van een reorganisatie wordt herplaatst in een functie met een lager maximumsalaris en de gevolgen 

hiervan geregeld zijn in een sociaal plan of sociaal statuut. 
 
Geen salaris 
 
Artikel 5:8  
U ontvangt geen salaris over de periode waarin u opzettelijk nalaat uw werkzaamheden te verrichten. 
 
Vakantie-uitkering 
 
Artikel 5:9        
1. U heeft aanspraak op een vakantie-uitkering voor elke maand waarover u als zodanig salaris en de toegekende 

salaristoelage(n) heeft ontvangen. Indien u in de loop van een maand uw functie gaat vervullen dan wel wordt 
ontslagen, ontvangt u een evenredig deel van de vakantie-uitkering over die maand.  

2. De vakantie-uitkering bedraagt per kalendermaand 8% van het voor u geldende salaris inclusief de toegekende 
salaristoelage(n). Deze uitkering maakt onderdeel uit van het Individueel Keuzebudget (IKB). 
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Waarnemingstoelage 
 
Artikel 5:10       
1. Indien u wordt aangewezen om tijdelijk, maar in elk geval gedurende een periode van tenminste een maand, een 

functie te vervullen waarvoor een hogere salarisschaal is vastgesteld, wordt voor de duur van de waarneming het 
verschil tussen uw huidige salaris en het salaris dat u zou krijgen indien u op de tijdelijke functie zou worden 
geplaatst, als toelage aan u uitgekeerd.  

2. Wanneer waarneming plaatsvindt voor een gedeelte van een functie waarvoor een hogere salarisschaal is 
vastgesteld, wordt door het bevoegd gezag een toelage vastgesteld die overeenkomt met de mate van 
waarneming. 

3. Het waarnemen van een functie, waarvoor werving plaatsvindt of plaats moet vinden, mag niet langer duren dan 
één jaar. 

 
Toelage bereikbaarheid en/of beschikbaarheid 
 
Artikel 5:11     
1. Indien u schriftelijk wordt aangewezen buiten uw gebruikelijke werktijden bereikbaar en/of beschikbaar te zijn om 

zo nodig direct werkzaamheden te verrichten, ontvangt u een toelage. 
2. De toelage bedraagt 5% van uw uurloon voor de uren op maandag tot en met vrijdag en 10% van uw uurloon voor 

de uren op zaterdag, zondag en op de vrije dagen genoemd in artikel 6:6. 
3. Het uurloon is voor de toepassing van dit artikel gelijk aan het uurloon dat behoort bij het maximumsalaris van 

salarisschaal 7. 
4. Als uw salaris hoger is dan het maximum van schaal 11 heeft u geen recht op een toelage bereikbaarheid en/of 

beschikbaarheid. 
5. In bijzondere gevallen kan een regeling worden getroffen welke het bepaalde in dit artikel aanvult of daarvan 

afwijkt. 
 
Afbouwtoelage bereikbaarheid en/of beschikbaarheid 
 
Artikel 5:12 
1. Wanneer u voor een periode van minimaal twee jaar, zonder onderbreking van twee maanden of meer, een 

toelage voor bereikbaarheid en/of beschikbaarheid heeft ontvangen dan wordt aan u een afbouwtoelage 
toegekend indien deze toelage buiten uw toedoen wordt beëindigd of verminderd. Als het een vermindering 
betreft, dient het te gaan om een vermindering van ten minste 3% van de som van het salaris en eventuele 
toelagen. 

2. De hoogte van de afbouwtoelage bedraagt de helft van de gemiddelde maandelijkse toelage die u in de twee jaar 
voorafgaand aan het eindigen van de diensten heeft ontvangen. Als sprake is van wijziging van bereik- en 
beschikbaarheidsdiensten naar bereikbaarheidsdiensten, bedraagt de hoogte van de afbouwtoelage de helft van 
het verschil tussen de hoogte van de nieuwe maandelijkse toelage en de hoogte van de gemiddelde maandelijkse 
toelage die u in de twee jaar voorafgaand aan de wijziging van de diensten heeft ontvangen. 

3. De afbouwtoelage gaat in per de eerste van de maand nadat de toelage is beëindigd of verminderd en eindigt na 
zes maanden. 

4. Indien uw salaris wordt verhoogd doordat u een functie aanvaardt waaraan een hogere salarisschaal is 
verbonden, wordt de afbouwtoelage verrekend met de salarisverhoging. 
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Arbeidsmarkttoelage 
 
Artikel 5:13       
1. Indien de omstandigheden dit noodzakelijk maken, kan aan u een arbeidsmarkttoelage worden toegekend. 
2. Het bestuur stelt de hoogte en de duur vast van de arbeidsmarkttoelage. 
 
Intrekken arbeidsmarkttoelage 
 
Artikel 5:14  
Een arbeidsmarkttoelage wordt ingetrokken indien de gronden waarop de toelage werd toegekend, niet meer 
aanwezig zijn, tenzij het bevoegd gezag van oordeel is dat er omstandigheden zijn om de toelage geheel of 
gedeeltelijk te handhaven. 
 
Structurele toelage (oud) 
 
Artikel 5:15 
1. Indien u een functie vervult waaraan salarisschaal 11 of hoger is verbonden en u het maximumsalaris van de voor 

u geldende salarisschaal heeft bereikt, kan vanaf 1 januari 2001, maar voor de laatste maal naar aanleiding van 
een PMC-beoordeling over het jaar 2007, eenmalig een structurele toelage worden toegekend. 

2. De toelage wordt toegekend indien het eindoordeel over de functievervulling op de resultaatbeoordeling ‘stijgt 
nadrukkelijk boven de functie-eisen en contractafspraken uit’, dan wel ‘excelleert in het nakomen van de functie-
eisen en contractafspraken’ luidt.  

3. De toelage bedraagt twee naast hogere delta’s in de naast hogere schaal en wordt toegekend voor onbepaalde 
tijd. 

 
Overwerkvergoeding 
 
Artikel 5:16 
1. Wanneer u de opdracht krijgt om buiten uw gebruikelijke werktijden meer dan een half uur extra werkzaamheden 

te verrichten, wordt deze tijd volledig in de vorm van verlofuren aan u toegekend. Indien het opnemen van verlof 
niet mogelijk of niet gewenst is, worden deze uren aan u uitbetaald.  

2. Naast de vergoeding als bedoeld in het eerste lid ontvangt u voor ieder uur een vergoeding ter hoogte van het 
volgende percentage van het voor u geldende uurloon: 

Overwerk verricht tussen Op zondag Op maandag Op dinsdag t/m vrijdag Op zaterdag 
00.00 en 06.00 uur 100% 100% 50% 50% 
06.00 en 18.00 uur 100% 25% 25% 50% 
18.00 en 20.00 uur 100% 25% 25% 75% 
20.00 en 24.00 uur 100% 50% 50% 75% 

3. Indien u een functie uitvoert met salarisschaal 11 of hoger heeft u geen recht op een overwerkvergoeding. 
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BHV vergoeding 
 
Artikel 5:17       
1. Indien u bent aangewezen als bedrijfshulpverlener als bedoeld in artikel 15 van de Arbeidsomstandighedenwet 

dan ontvangt u per jaar een vergoeding conform bijlage D Regeling BHV. Daarnaast zijn er in deze bijlage een 
aantal vergoedingen opgenomen die per gebeurtenis worden toegekend. 

2. De voorwaarden voor toekenning van de in het eerste lid bedoelde vergoedingen zijn: de BHV-taken naar behoren 
vervullen, voldoende inzetbaar zijn, minimaal een jaar lang inzetbaar zijn en in voldoende mate deelnemen aan de 
BHV-(herhalings)lessen, BHV-wedstrijden en BHV-oefeningen. 

 
Jubileumgratificatie 
 
Artikel 5:18         
1. U ontvangt eenmalig een jubileumgratificatie zodra u 12,5, 25, 40 of 50 jaar in overheidsdienst bent. Onder 

overheidsdienst wordt verstaan de tijd die u in dienst bent geweest bij een bij het ABP aangesloten werkgever. 
2. Bij 12,5 jaar overheidsdienst bedraagt de gratificatie 25% van het maandsalaris van jubileren, vermeerderd met 

het IKB, bedoeld in artikel 9:2, lid 2, onderdeel a en b, de in deze maand toegekende salaristoelagen als bedoeld 
in artikel 5:10, 5:11, 5:12, 5:13 en 5:15 en een eventuele toelage als bedoeld in de artikelen 7 tot en met 9 van 
Bijlage N Regeling chauffeurs leden Raad van Bestuur. Bij 25, 40 of 50 jaar overheidsdienst bedraagt de toelage 
het maandsalaris over de maand van jubileren, vermeerderd met het IKB, bedoeld in artikel 9:2, lid 2, onderdeel a 
en b, de in deze maand toegekende salaristoelagen als bedoeld in artikel 5:10, 5:11, 5:12, 5:13 en 5:15 en een 
eventuele toelage als bedoeld in de artikelen 7 tot en met 9 van Bijlage N Regeling chauffeurs leden Raad van 
Bestuur. 

3. Wanneer aan u ontslag wordt verleend op grond van reorganisatie, ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid 
wegens ziekte, vanwege het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd of vanwege deelname aan het ABP 
Keuzepensioen, u op de datum van ontslag minimaal tien jaar onafgebroken in dienst bent van het Kadaster en u 
binnen vijf jaar na de datum van ontslag recht zou hebben gehad op een jubileumgratificatie, ontvangt u een 
evenredig deel van de gratificatie. In dat geval wordt de laatste maand vóór de datum van ingang van het ontslag 
als de maatgevende maand aangemerkt. 

 
Beloning vanwege zeer goede prestaties 
 
Artikel 5:19 
Vanwege zeer goede prestaties kunt u worden beloond met een gratificatie. 
 
Loopbaan gerelateerde activiteiten op verzoek Kadaster 
 
Artikel 5:20       
Loopbaan gerelateerde activiteiten zoals opleiding, training, scholing en coaching die ten behoeve van uw ontwikkeling 
op verzoek van het Kadaster worden gevolgd, komen zowel in kosten als in tijd volledig voor rekening van het 
Kadaster. 
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Loopbaan gerelateerde activiteiten die leiden tot bredere inzetbaarheid 
 
Artikel 5:21 
1. Voor loopbaan gerelateerde activiteiten zoals opleiding, training, scholing en coaching gericht op vergroting van 

uw inzetbaarheid op de arbeidsmarkt binnen of buiten het Kadaster, kunt u vooraf bij het bevoegd gezag een 
verzoek voor toekenning indienen van een tegemoetkoming in de kosten daarvan tot maximaal het per jaar 
hiervoor beschikbare persoonlijk loopbaanbudget. Om duurdere activiteiten te bekostigen, kunt u verzoeken om 
uw persoonlijke loopbaanbudgetten van maximaal drie jaar samen te voegen.  

2. De tegemoetkoming in de kosten omvat: 
a. de noodzakelijk gemaakte kosten voor de loopbaan gerelateerde activiteiten, de examen- en diplomakosten 

en de kosten van het verplicht gestelde studiemateriaal; 
b. de ten behoeve van de activiteiten of voor het afleggen van (het) examen(s) noodzakelijk te maken reiskosten 

op basis van (tweede klas) OV; en 
c. voor het bijwonen van de activiteiten noodzakelijk te maken kosten voor maaltijden en overnachtingen 

conform artikel 8:5, eerste en tweede lid.  
3. De resultaten van uw activiteiten worden minimaal eenmaal per jaar met u besproken aan de hand van een door u 

aan het bevoegd gezag gedane opgave van (studie)vorderingen tot dat tijdstip.  
 
Terugbetaling kosten 
 
Artikel 5:22  
1. U kunt worden verplicht tot terugbetaling van de aan u betaalde tegemoetkoming in de kosten, zoals bedoeld in 

artikel 5:20 en artikel 5:21, tweede lid onder a: 
a. bij onvoldoende (studie)vorderingen; 
b. indien de (studie)activiteit niet binnen de toegekende termijn met goed gevolg is afgesloten als gevolg van 

oorzaken of omstandigheden die naar de mening van het bevoegd gezag aan de uzelf te wijten zijn; of 
c. in geval van beëindiging van de aanstelling voordat de betreffende activiteit is afgerond en bij beëindiging van 

de aanstelling binnen een termijn van drie jaren na afronding van de betreffende activiteit. De terugbetaling 
wordt in dat geval beperkt tot 1/36 deel voor elke maand die ontbreekt aan de termijn van drie jaren. 

2. Verleende vergoedingen hoeven niet te worden terugbetaald indien de beëindiging van de aanstelling geschiedt 
met recht op WW of direct ingaand pensioen. 
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6 Arbeidsduur, werktijden en seniorenregelingen      
 
Arbeidsduur 36 uur 
 
Artikel 6:1       
1. Bij een volledig dienstverband bedraagt uw arbeidsduur (dit is het aantal uren waarop uw salaris gebaseerd is) 36 

uur per week.  
2. De werktijd (het aantal uren dat u werkt) per dag wordt onderbroken door de pauze die van toepassing is volgens 

de ATW.  
 
Arbeidsduur tijdelijk op 38 of 40 uur  
 
Artikel 6:2 
1. U kunt voor de periode 1 januari van het lopende jaar tot 1 januari van het daarop volgende jaar eenmaal bij het 

bevoegd gezag een aanvraag indienen om uw arbeidsduur tijdelijk vast te stellen op gemiddeld 38 of 40 uur per 
week. De vermeerdering van uw arbeidsduur begint altijd per de eerste van een maand, heeft betrekking op de 
eerder genoemde periode en geldt voor een aaneengesloten tijdvak van minimaal drie maanden. 

2. U moet de vermeerdering van uw arbeidsduur ten minste twee maanden voor het beoogde tijdstip van ingang 
aanvragen.  

3. Uiterlijk één maand voor het beoogde tijdstip van ingang van de aanpassing wordt op uw aanvraag beslist, waarbij 
geldt dat positief wordt beslist als het dienstbelang zich daartegen niet verzet.  

4. Een aanvraag tot het tijdelijk vermeerderen van uw arbeidsduur op meer dan gemiddeld 36 uur wordt niet 
toegewezen wanneer: 
a. u deelneemt aan de seniorenregeling KSR of RWS (afbouwregeling); 
b. u betaald ouderschapsverlof of buitengewoon verlof van lange duur geniet; 
c. aan u gedeeltelijk ontslag is verleend wegens deelname aan de FPU of het ABP KeuzePensioen;  
d. u arbeidsgehandicapt bent in de zin van artikel 2 van de Wet op de (re)integratie 

arbeidsgehandicapten, waarbij een verminderde arbeidsprestatie is vastgesteld; 
e. u op de beoogde aanvangsdatum minder dan 26 weken in dienst bent. 

5. De beslissing op uw aanvraag wordt schriftelijk aan u meegedeeld. Wanneer het bevoegd gezag uw verzoek niet 
inwilligt of op uw aanvraag beslist in afwijking van uw wensen, wordt die aan u onder schriftelijke opgave van 
redenen meegedeeld. 

6. Elkaar opvolgende afspraken over een tijdelijke verhoging van de arbeidsduur kunnen niet leiden tot een 
aanstelling met een vermeerdering van de arbeidsduur. 

 
Deeltijd 
 
Artikel 6:3 
Als voor u de arbeidsduur op meer dan gemiddeld 36 uur per week is vastgesteld en u wilt in deeltijd gaan werken dan 
wordt de arbeidsduur eerst teruggebracht naar 36 uur per week. 
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Aanpassing arbeidsduur 
 
Artikel 6:4      
Onverminderd artikel 6:2 heeft u het recht om binnen de kaders van de Wet flexibel werken meer of minder uren per 
week te gaan werken. 
 
Werktijden 
 
Artikel 6:5       
1. Met inachtneming van het bepaalde in dit hoofdstuk en van het bepaalde in of krachtens wetten kan het bevoegd 

gezag een werktijdenregeling vaststellen. Hieronder wordt verstaan een voor een periode van langer dan een 
week opgesteld en van tevoren bekendgemaakt schema met het begin en einde van de dagelijkse werktijden. 

2. Van een voor u vastgestelde werktijdenregeling kan worden afgeweken indien het dienstbelang dit vereist.  
 
Vrije dagen 
 
Artikel 6:6 
Er wordt niet gewerkt op zondagen, nieuwjaarsdag, Hemelvaartsdag, tweede paas- en tweede pinksterdag, 
Bevrijdingsdag in de lustrumjaren, beide kerstdagen en Koningsdag. Hiervan kan worden afgeweken indien het 
dienstbelang dit vereist. 
 
Werkpatronen bij 36-, 38-, of 40-urige werkweek 
 
Artikel 6:7 
1. In overleg met uw leidinggevende spreekt u een van de hieronder genoemde werkpatronen af. Een uitzondering 

hierop is mogelijk indien uw leidinggevende ermee instemt en de variant past binnen de grenzen van de ATW. 
2. De volgende varianten van werkpatronen zijn mogelijk in het kader van de 36-urige werkweek (dit is het aantal 

uren dat u per week werkt): 
a. vier werkdagen van negen uur per werkweek; 
b. vier werkdagen van acht uur en één werkdag van vier uur per werkweek; 
c. een werkweek van vijf werkdagen van acht uur afgewisseld met een werkweek van vier werkdagen van acht 

uur. In deze variant wordt dus per periode van twee weken een vrije dag aangehouden. 
3. De volgende varianten van werkpatronen zijn mogelijk in het kader van een 38-urige werkweek (dit 

is het aantal uren dat u per week werkt): 
a. een werkweek van vier werkdagen van acht uur en één werkdag van zes uur; 
b. een werkweek van vier werkdagen van acht uur en één werkdag van zes uur met opbouw van 100 

compensatie-uren per jaar (bij een arbeidsduur van 36 uren). 
4. De volgende varianten van werkpatronen zijn mogelijk in het kader van de 40-urige werkweek (dit 

is het aantal uren dat u per week werkt): 
a. vijf werkdagen van acht uur per werkweek; 
b. vijf werkdagen van acht uur per werkweek met opbouw van 100 compensatie-uren per jaar (bij een 

arbeidsduur van 38 uren); 
c. vijf werkdagen van acht uur per werkweek met opbouw van 200 compensatie-uren per jaar (bij een 

arbeidsduur van 36 uren). 
5. De variant van het werkpatroon wordt in beginsel voor onbepaalde tijd afgesproken. Als daartoe aanleiding 

bestaat, kan de variant tussentijds aangepast worden.  
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6. Bij de vaststelling van de variant van het werkpatroon worden de belangen betreffende goede bedrijfsvoering 
(bestaande uit belangen van de klant en organisatie) en uw persoonlijke belangen afgewogen, waarbij uiteindelijk 
de belangen betreffende de goede bedrijfsvoering de doorslag geven.  

 
Compensatie-uren 
 
Artikel 6:8 
1. U bouwt in de varianten, genoemd in artikel 6:7, derde lid, onder b en vierde lid onder b van de werkpatronen een 

totaal aan compensatie-uren op van 100 per jaar. In de variant, genoemd in artikel 6:7, vierde lid, onder c vijf 
werkdagen van acht uur per week, bouwt u een totaal aan compensatie-uren op van 200 per jaar. Als u in deeltijd 
werkt, kunt u naar evenredigheid compensatie-uren per jaar opbouwen. Hierbij wordt een rekenfactor van 0,9 
toegepast.  

2. Over een periode waarin u helemaal niet of gedeeltelijk werkt, bouwt u geen of gedeeltelijke compensatie-uren op. 
Dit geldt niet wanneer: 
a.    u vakantie-uren opneemt; 
b.   u gedurende de eerste 26 weken niet kunt werken omdat u ziek bent (waarbij een herstelperiode 

 van vier weken of minder niet zorgt voor een nieuwe periode van 26 weken); 
c. u zwangerschaps- en bevallingsverlof geniet; 
d. u adoptieverlof geniet; 
e. u zorgverlof geniet; 
f. u niet hoeft te werken omdat het Kadaster gesloten is; 
g. u buitengewoon verlof voor vakbondsactiviteiten heeft; of 
h. u calamiteiten- en ander kort verzuimverlof heeft. 

3. U dient uw compensatie-uren zoveel mogelijk op te nemen in tijd in het kalenderjaar waarin u ze heeft 
opgebouwd, met een minimum van 50% van uw compensatie-uren per kalenderjaar. Bij opbouw van 100 
compensatie-uren is dat minimaal 50 compensatie-uren per kalenderjaar en bij opbouw van 200 compensatie-
uren is dat minimaal 100 compensatie-uren per kalenderjaar. Bij deeltijd bouwt u compensatie-uren naar 
evenredigheid op, waarvan u minimaal 50% per kalenderjaar dient op te nemen in tijd. Wanneer u deze uren niet 
heeft opgenomen, komen ze op het einde van hetzelfde kalenderjaar te vervallen. 

4. Per kalenderjaar kunt u ten hoogste 50% van uw compensatie-uren sparen of verkopen. Bij opbouw van 100 
compensatie-uren is dat maximaal 50 compensatie-uren per kalenderjaar en bij opbouw van 200 compensatie-
uren is dat maximaal 100 compensatie-uren per kalenderjaar. Bij deeltijd bouwt u compensatie-uren naar 
evenredigheid op, waarvan u maximaal 50% per kalenderjaar kunt sparen of verkopen. Uren die eenmaal zijn 
gespaard kunnen in de kalenderjaren daaropvolgend uitsluitend nog in tijd worden opgenomen. Verkoop van 
compensatie-uren kan alleen in het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd. 

5. In geval van ziekte tijdens een compensatiedag is het mogelijk om deze dag in overleg met uw leidinggevende 
opnieuw in te plannen en op te nemen.  

 
Seniorenregelingen 
 
Artikel 6:9 
1. Het Kadaster kent de seniorenregelingen: KSR en RWS (afbouwregelingen). Voor deze regelingen geldt dat ze 

worden afgebouwd. U kunt dan ook alleen deelnemen aan een van deze regelingen wanneer u op 1 januari 2012 
in dienst was van het Kadaster, ten minste vijf jaar achtereen bij het Kadaster in dienst bent op het moment dat de 
regeling voor u in moet gaan en u aan de overige voorwaarden voldoet die hieronder genoemd zijn. 
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2. Deelname aan een van de regelingen kan worden geweigerd, indien het Kadasterbelang zich hiertegen verzet. 
Een eenmaal toegestaan verzoek kan niet meer ongedaan worden gemaakt of worden gewijzigd, tenzij u en het 
Kadaster hiermee instemmen of indien sprake is van een zwaarwegend Kadasterbelang. 

 
KSR 
 
Artikel 6:10         
1. De KSR kan worden aangevraagd door ambtenaren die geboren zijn vóór 1 januari 1953.  
2. Bij een arbeidsduur van meer dan 36 uur per week wordt de arbeidsduur eerst teruggebracht tot 36 uur. Indien u 

een werkpatroon heeft met opbouw van compensatie-uren dan wordt dit eerst omgezet naar een werkpatroon 
zonder opbouw van compensatie-uren. Vervolgens wordt de wekelijkse werktijd, met behoud van de formele 
arbeidsduur, teruggebracht tot 23 uur per week. U kunt ervoor kiezen om 24 uur per week te werken en per week 
1 uur compensatieverlof op te bouwen. In afwijking van artikel 6:8, derde en vierde lid, dienen opgebouwde 
compensatie-uren in hetzelfde kalenderjaar opgenomen te worden anders komen ze op het einde van het 
kalenderjaar te vervallen.  

3. Voor het verschil in uren tussen uw formele arbeidsduur en uw werktijd wordt u geacht met verlof te zijn. 
4. Bij deeltijdarbeid wordt uw werktijd overeenkomstig het tweede lid naar rato teruggebracht in uren. 
5. Tot en met salarisschaal 6 wordt 7,5% van het vaste salaris ingehouden. Voor schaal 7 en hoger bedraagt de 

inhouding 10%. 
6. De van het salaris afgeleide uitkeringen, te weten het ABP keuzepensioen en het IKB, bedoeld in artikel 9:2, lid 2, 

onderdeel a en b, blijven gebaseerd op de situatie van voor deelname aan de KSR.  
 
RWS 
 
Artikel 6:11         
1. De RWS kan worden aangevraagd door ambtenaren die geboren zijn op of na 1 januari 1953 en uiterlijk op 31 

december 1957.  
2. Bij een arbeidsduur van meer dan 36 uur per week wordt de arbeidsduur eerst teruggebracht tot 36 uur. Indien u 

een werkpatroon heeft met opbouw van compensatie-uren dan wordt dit eerst omgezet naar een werkpatroon 
zonder opbouw van compensatie-uren. Vervolgens wordt de wekelijkse werktijd, met behoud van de formele 
arbeidsduur, teruggebracht naar 29,5 uren per week.  

3. Voor het verschil in uren tussen uw formele arbeidsduur en uw werktijd wordt u geacht met verlof te zijn. 
4. Bij deeltijdarbeid wordt uw werktijd overeenkomstig het tweede lid naar rato teruggebracht in uren. 
5. Tot en met salarisschaal 6 wordt 3,75% van het bruto salaris ingehouden. Voor schaal 7 en hoger bedraagt de 

inhouding 5%. 
6. De van het salaris afgeleide uitkeringen, te weten het ABP keuzepensioen en het IKB, bedoeld in artikel 9:2, lid 2, 

onderdeel a en b, blijven gebaseerd op de situatie van voor deelname aan de RWS. 
 
RWS afbouwregelingen 
 
Artikel 6:12 
1. Voor de RWS afbouwregelingen geldt dat bij een arbeidsduur van meer dan 36 uur per week de arbeidsduur eerst 

wordt teruggebracht tot 36 uur. Indien u een werkpatroon heeft met opbouw van compensatie-uren dan wordt dit 
eerst omgezet naar een werkpatroon zonder opbouw van compensatie-uren. Vervolgens wordt de wekelijkse 
werktijd, met behoud van de formele arbeidsduur, teruggebracht naar 32 uren per week.  

2. Voor het verschil in uren tussen uw formele arbeidsduur en uw werktijd wordt u geacht met verlof te zijn. 
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3. Bij deeltijdarbeid wordt uw werktijd overeenkomstig het eerste lid naar rato teruggebracht in uren. 
4. Als u geboren bent in 1958 of 1959 kunt u een 32-urige werkweek realiseren, waarbij u de keuze heeft tussen: 

a. deel gaan nemen aan de RWS afbouwregeling ingaande de dag dat u de 56-jarige leeftijd heeft bereikt, met 
een inhouding op het bruto salaris van 2% voor salarisschaal 6 en lager of 3% voor salarisschaal 7 en hoger. 
Bij deze keuzemogelijkheid is het mogelijk om deel te nemen aan de spaarvariant. 

b. deel gaan nemen aan de RWS afbouwregeling ingaande de dag dat u de 55-jarige leeftijd heeft bereikt, onder 
inlevering van 200 IKB-uren als u in 1958 geboren bent en 400 IKB-uren als u in 1959 geboren bent. Op uw 
bruto salaris vindt een inhouding plaats van 3,75% voor salarisschaal 6 en lager of 5% voor salarisschaal 7 
en hoger. Bij deze keuzemogelijkheid is geen spaarvariant mogelijk. 

5. Als u geboren bent in 1960 of 1961 kunt u een 32-urige werkweek realiseren door deel te nemen aan de RWS-
afbouwregeling ingaande de dag dat u de 56-jarige leeftijd heeft bereikt, onder inlevering van 800 IKB-uren als u 
in 1960 geboren bent en 1000 IKB-uren als u in 1961 geboren bent. Op uw brutosalaris vindt een inhouding plaats 
van 3,75% voor salarisschaal 6 en lager of 5% voor salarisschaal 7 en hoger. Bij deze keuzemogelijkheid is geen 
spaarvariant mogelijk. 

6. De RWS afbouwregelingen worden alleen toegekend ingaande de dag van het bereiken van de daarvoor 
bestemde leeftijd. Een aanvraag voor een afbouwregeling die wordt gedaan na het bereiken van die bestemde 
leeftijd wordt niet gehonoreerd. Een aanvraag dient derhalve tijdig te worden ingediend.     

7. De van het salaris afgeleide uitkeringen, te weten het ABP keuzepensioen en het IKB, bedoeld in artikel 9:2, lid 2, 
onderdeel a en b, blijven gebaseerd op de situatie van voor deelname aan de RWS afbouwregelingen. 

 
Spaarvariant 
 
Artikel 6:13        
1. Tenzij in de betreffende regeling anders vermeld, kunt u op verzoek gebruik maken van de spaarvariant indien en 

zolang het Kadasterbelang zich hiertegen niet verzet. In overleg met uw leidinggevende werkt u dan voor 
minimaal vier uur en maximaal twaalf uur op (een van) de dag(en) dat u KSR- of RWS-verlof zou hebben. Op die 
manier kunt u verlof sparen (spaaruren).  

2. De door u opgebouwde spaaruren kunt u in overleg met uw leidinggevende opnemen of op het moment van 
ontslag laten uitbetalen.  
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7 Vakantie en overige vormen van verlof       
 
Vakantie-uren 
 
Artikel 7:1 
1. Bij een arbeidsduur van 36 uur heeft u ieder kalenderjaar recht op ten minste 144 (wettelijke) vakantie-uren met 

behoud van salaris en toegekende salaristoelage(n).  
2. Bij deelname aan de KSR bedraagt uw aanspraak op vakantie bij een arbeidsduur van 36 uur per week 92 uur per 

kalenderjaar. Bij deelname aan de RWS bedraagt uw aanspraak op vakantie bij een arbeidsduur van 36 uur per 
week 118 uur per kalenderjaar. Bij deelname aan de RWS-afbouwregeling bestaat uw aanspraak bij een 
arbeidsduur van 36 uur per week 128 uren per kalenderjaar.  

3. In aanvulling op het bepaalde in lid 1 geldt dat wanneer u op 31 december 2011, op grond van de op dat moment 
geldende regelgeving, recht had op meer dan 20 leeftijdsuren het aantal vastgestelde uren boven de 20 per 1 
januari 2017 jaarlijks aan u worden toegekend. 

4. Werkt u in deeltijd dan wordt uw aanspraak op vakantie-uren naar rato vastgesteld. 
5. Bij beëindiging of aanvang van uw aanstelling in de loop van een kalenderjaar, wordt de aanspraak op vakantie 

vastgesteld naar rato van de tijd dat u uw functie verricht. 
6. Indien uw arbeidsduur wordt gewijzigd, wordt de aanspraak op vakantie over een eventueel resterend gedeelte 

van het desbetreffende kalenderjaar opnieuw vastgesteld, rekening houdend met uw nieuwe arbeidsduur. 
7. Over een periode waarin u helemaal niet of gedeeltelijk werkt, bouwt u geen of gedeeltelijk vakantie-uren op.  
8. Een uitzondering op het bepaalde in zevende lid geldt wanneer: 

a. u vakantie-uren opneemt; 
b. u zwangerschaps- en bevallingsverlof geniet; 
c. u adoptieverlof geniet; 
d. u zorgverlof geniet; 
e. u niet hoeft te werken omdat het Kadaster gesloten is; 
f. u buitengewoon verlof voor vakbondsactiviteiten heeft; of 
g. u calamiteiten- en ander kort verzuimverlof heeft. 

9. Een uitzondering op het bepaalde in het zevende lid geldt ook wanneer u vanwege ziekte geheel of gedeeltelijk 
niet kunt werken.  

 
Maximaal 1800 uur verlof 
 
Artikel 7:2 
1. Het totaal aan opgebouwde verlofuren in welke vorm dan ook (zoals vakantie-uren, compensatie- uren, KSR/RWS 

spaaruren,), mag bij een arbeidsduur van 36 uur of meer per week op 31 december van enig jaar niet meer 
bedragen dan 1800 uur, met uitzondering van uren die zijn opgebouwd vóór 1 januari 2001.  

2. Heeft u in enig jaar meer dan 1800 uur opgebouwd en heeft u het meerdere niet vóór 31 december van dat jaar 
opgenomen, dan komt het meerdere te vervallen. 

3. Bij een arbeidsduur van minder dan 36 uur per week wordt het maximum aantal op te bouwen uren per jaar naar 
rato berekend.   
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Opname en verval van vakantie-uren 
 
Artikel 7:3 
1. Het staat u vrij om te bepalen wanneer u vakantie-uren opneemt, zolang het niet in strijd is met de belangen van 

het Kadaster. 
2. Wettelijk vakantie-uren dient u op te nemen in het kalenderjaar dat deze aan u worden toegekend. Niet 

opgenomen wettelijke vakantie-uren komen te vervallen als ze niet binnen de eerste zes maanden van het daarop 
volgende kalenderjaar zijn opgenomen.  

3. Een uitzondering op het bepaalde in het tweede lid geldt voor de situatie waarin u gedurende het gehele 
opbouwjaar en de daarop volgende zes maanden om medische redenen of in verband met andere bijzondere 
omstandigheden niet in staat bent geweest om uw wettelijke vakantie-uren op te nemen. In dat geval geldt dat niet 
opgenomen wettelijke vakantie-uren komen te vervallen als ze niet binnen vijf jaren na het kalenderjaar waarin ze 
zijn toegekend, zijn opgenomen. 

4. Op grond van een zwaarwegend bedrijfsbelang kan worden besloten om de toestemming tot het opnemen van 
vakantieverlof in te trekken. Indien u daardoor geldelijke schade lijdt, wordt deze vergoed. 

 
Vakantie en ziekte 
 
Artikel 7:4 
Wanneer u tijdens het opnemen van uw vakantie-uren ziek wordt of een ongeval krijgt en u kunt dit aan uw 
leidinggevende aantonen, dan kan aan u worden toegestaan om het opnemen van vakantie-uren niet voort te zetten. 
 
Uitbetalen van vakantie-uren en andersoortige verlofuren  
 
Artikel 7:5 
1. Bij beëindiging van uw dienstverband worden uw eventueel resterende vakantie-uren en andersoortige verlofuren 

uitgekeerd tegen uw laatstgenoten salaris per uur.   
2. Eventueel te veel opgenomen vakantie-uren en/of andersoortige verlofuren worden op gelijke wijze verrekend met 

uw laatste salarisbetaling.  
 
Feestdagen 
 
Artikel 7:6 
1. Op de in artikel 6:6 genoemde feestdagen geniet u verlof, tenzij het dienstbelang dit vereist. 
2. Indien u op een feestdag werkzaamheden verricht, geniet u dit verlof op een andere dag. 
 
Non-activiteit 
 
Artikel 7:7 
1. Bij non-activiteit, bedoeld in artikel 125c, eerste lid, AW, bestaat geen recht op doorbetaling van het salaris, 

toegekende salaristoelage(n) en de opbouw van het IKB. 
2. Indien u uit hoofde van uw benoeming of verkiezing, bedoeld in artikel 125c, tweede lid, AW, aanspraak heeft op 

een vaste vergoeding – niet zijnde een onkostenvergoeding – wordt op uw salaris en de toegekende 
salaristoelage(n) over de tijd dat u het op grond van dat artikellid verleende verlof geniet een inhouding toegepast. 
Deze inhouding gaat hetgeen u geacht kan worden te hebben ontvangen als vergoeding voor de met het verlof 
overeenkomende tijd niet te boven. 
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Overige vormen van verlof     
 
Artikel 7:8 
De Waz maakt inzichtelijk welke verlofrechten er zijn. Hoofdregel is dat waar de Waz spreekt van werknemer, dit ook 
geldt voor u als ambtenaar. Verder is per verlofvorm aangegeven aan welke voorwaarden voldaan moet zijn voor het 
recht op verlof en inkomensbescherming. Voor de hieronder vermelde verlofvormen geldt dat sprake is van een 
afwijking van de Waz in gunstige zin of van een verlofvorm die de Waz niet kent. Voor wat betreft de verlofvormen die 
in gunstige zin van de Waz afwijken, is hieronder zoveel mogelijk volstaan met het vermelden van de gunstige 
afwijking. 
 
Calamiteiten- en ander kort verzuimverlof 
 
Artikel 7:9 
1. U heeft recht op verlof van korte duur met behoud van uw salaris, toegekende salaristoelage(n) en de opbouw van 

het IKB wanneer u uw werkzaamheden niet kunt uitvoeren vanwege bijvoorbeeld onvoorziene omstandigheden, 
bijzondere gebeurtenissen of zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden zoals de bevalling van uw 
echtgenote/geregistreerd partner of de persoon met wie u samenwoont of het overlijden van een huisgenoot of 
een bloed- en aanverwant.  

2. Het totale verlof zoals bedoeld in het eerste lid bedraagt in elk kalenderjaar ten hoogste tien dagen. Het opnemen 
van het verlof wordt vooraf, en alleen als dat niet mogelijk is achteraf, gemeld bij de leidinggevende, waarbij u 
aangeeft wat de reden is waarom u het verlof opneemt. Achteraf kunt u gevraagd worden om de aangegeven 
reden aan te tonen. 

 
Buitengewoon verlof van lange duur 
 
Artikel 7:10 
1. In bijzondere omstandigheden kan op uw aanvraag verlof van lange duur in het persoonlijk en/of algemeen belang 

worden verleend, al dan niet onder bepaalde voorwaarden. In vrijwel alle gevallen zal dit verlof zonder behoud van 
salaris, toegekende salaristoelage(n) en de opbouw van het IKB zijn. 

2. Wanneer u uw werkzaamheden aan het einde van dit verlof niet hervat, dan wordt u geacht het bevoegd gezag te 
hebben gevraagd om met onmiddellijke ingang aan u ontslag op verzoek te verlenen 

 
Buitengewoon verlof van korte duur 
 
Artikel 7:10a 
1. Buitengewoon verlof van korte duur met behoud van uw salaris, toegekende salaristoelage(n) en de opbouw van 

het IKB, kan, naast de in dit hoofdstuk en de Waz genoemde situaties, worden verleend in de gevallen waarin het 
bevoegd gezag oordeelt dat daartoe aanleiding bestaat.  

2. Het bestuur kan ter uitvoering van het eerste lid zo nodig nadere regels vaststellen. 
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Buitengewoon verlof voor vakbondsactiviteiten 
 
Artikel 7:11 
 
3. Tenzij de belangen van het Kadaster zich daartegen verzetten, wordt jaarlijks ten hoogste 120 uur buitengewoon 

verlof met behoud van salaris, toegekende salaristoelage(n) en de opbouw van het IKB verleend aan leden van 
vakorganisaties die toegelaten zijn tot het Georganiseerd Overleg Arbeidsvoorwaardelijke Aangelegenheden 
Kadaster (GOAAK) voor het bijwonen van vergaderingen en andere bijeenkomsten van de betreffende organisatie 
dan wel de centrale waarbij de betreffende organisatie is aangesloten. 

4. Tenzij de belangen van het Kadaster zich daartegen verzetten, wordt jaarlijks ten hoogste 208 uur per jaar 
buitengewoon verlof met behoud van salaris, toegekende salaristoelage(n) en de opbouw van het IKB verleend 
aan leden van vakorganisaties die toegelaten zijn tot het GOAAK en zijn aangewezen om bestuurlijke en/of 
vertegenwoordigende activiteiten te ontplooien binnen de betreffende organisatie en/of binnen het Kadaster. 

 
Zwangerschaps- en bevallingsverlof 
 
Artikel 7:12 
Gedurende uw zwangerschaps- en bevallingsverlof behoudt u uw aanspraak op salaris, toegekende salaristoelage(n) 
en de opbouw van het IKB. 
 
Adoptieverlof 
 
Artikel 7:13 
Gedurende het adoptieverlof heeft u recht op verlof met behoud van salaris, toegekende salaristoelage(n) en de 
opbouw van het IKB. 
 
Ouderschapsverlof 
 
Artikel 7:14 
1. De eerste helft van het ouderschapsverlof (de eerste 468 uur bij een 36 urige werkweek) is voor 75% met behoud 

van salaris en de toegekende salaristoelage(n) en kan worden opgenomen tot het betreffende kind vier jaar is 
geworden. De tweede helft van het ouderschapsverlof (de tweede 468 uur) is onbetaald verlof en kan worden 
opgenomen tot het betreffende kind acht jaar is geworden.  

2. Het ouderschapsverlof dient, onder opgave van de periode en de spreiding van uren, minimaal twee maanden van 
tevoren te worden aangevraagd bij uw leidinggevende.  

3. Wordt u tijdens of binnen één jaar na het door u genoten betaald ouderschapsverlof op eigen verzoek ontslagen 
of wordt aan u als disciplinaire straf ontslag opgelegd, dan dient u het door u genoten betaald ouderschapsverlof 
terug te betalen. 

 
Kortdurend zorgverlof 
 
Artikel 7:15 
Voor de noodzakelijke verzorging tijdens ziekte van een persoon, indien het een persoon betreft als genoemd in het 
betreffende artikel van de Waz, heeft u per jaar recht op kortdurend zorgverlof voor de duur van ten hoogste twee maal 
de arbeidsduur per week tegen doorbetaling van 90% van uw salaris en toegekende salaristoelage(n).  
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Langdurend zorgverlof 
 
Artikel 7:16 
Voor de verzorging van een levensbedreigend zieke persoon of de noodzakelijke verzorging van een persoon die ziek 
of hulpbehoevend is, heeft u per jaar recht op langdurend zorgverlof voor de duur van ten hoogste zes maal de 
arbeidsduur per week tegen doorbetaling van 75% van uw salaris en toegekende salaristoelage(n), indien het een 
persoon betreft als genoemd in het betreffende artikel van de Waz.  
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Regeling Levensloop: algemeen 
 
Artikel 7:17      
 
Bijlage C Regeling levensloop is met ingang van 1 januari 2012 ingetrokken en deze regeling is alleen nog van 
toepassing op ambtenaren die vóór het beëindigen van deze regeling reeds daaraan deelnamen en eindigt op 31 
december 2021.  
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8 Verplaatsingskosten  
      
Woon-werkverkeer 
 
Artikel 8:1       
1. Wanneer u voor het woon-werkverkeer gebruik maakt van het openbaar vervoer (OV), dan worden alle kosten van 

het meest efficiënte OV (2e klasse) vergoed. Het gaat hierbij om vervoer “van deur tot deur”, oftewel het vervoer 
van de zone van de woonplaats naar de zone van de standplaats volgens www.9292ov.nl en weer terug. 

2. Indien u geen gebruik maakt van het OV maar van eigen vervoer, dan heeft u recht op een tegemoetkoming in de 
kosten gebaseerd op € 0,14 per kilometer, tot een maximum van € 175,- netto per maand. Het gaat hierbij om de 
kortste route met het vervoermiddel waarmee gereisd wordt volgens www.routenet.nl, waarbij:  
a. de tegemoetkoming voor het gehele traject kan gelden;  
b. of voor het gedeelte van het traject waarvoor geen gebruik wordt gemaakt van OV maar van eigen vervoer 

(bijvoorbeeld eigen auto of fiets).  
3. De tegemoetkoming in de kosten vindt plaats op basis van het afgesproken werkpatroon. Wanneer met OV wordt 

gereisd, verstrekt het Kadaster de vervoerbewijzen of de abonnementen. Ook dit vindt plaats op basis van het 
afgesproken werkpatroon. 

4. Wanneer u langer dan vier weken achter elkaar geen werkzaamheden heeft verricht of zult gaan verrichten, wordt 
de tegemoetkoming in de kosten uiterlijk na afloop van eerder genoemde periode van vier weken aangepast. 

 
Lease auto 
 
Artikel 8:2       
1. Een lease auto wordt alleen ter beschikking gesteld indien en zolang dit uit bedrijfsmatige motieven noodzakelijk 

wordt geacht voor de uitoefening van de werkzaamheden.  
2. Het bestuur kan ten aanzien van het ter beschikking stellen en het gebruik van een lease auto nadere regels 

stellen.   
 
Vergoeding verhuiskosten 
 
Artikel 8:3        
1. Indien u vanwege indiensttreding of herplaatsing in opdracht van het Kadaster bent verhuisd dan wordt aan u een 

vergoeding verleend ter hoogte van de werkelijke kosten voor het overbrengen van de boedel. Daarnaast wordt 
aan u een verhuiskostenvergoeding verleend ter hoogte van het door de fiscus vastgestelde bedrag voor een 
onbelaste vergoeding, indien door het bevoegd gezag is vastgesteld dat aan de hiervoor door de fiscus 
vastgestelde voorwaarden is voldaan.  

2. Indien aan u een verhuisplicht op grond van artikel 4:4 is opgelegd, kunnen aan u onder voorwaarden eveneens 
de vergoedingen als bedoeld in het eerste lid worden verleend.  

3. Wordt u binnen twee jaar na verhuizing vanwege indiensttreding op eigen verzoek ontslagen of wordt aan u als 
disciplinaire straf ontslag opgelegd, dan dient u de toegekende vergoedingen terug te betalen.  

  

http://www.9292ov.nl
http://www.routenet.nl
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Dienstreizen in Nederland: vervoer 
 
Artikel 8:4 
1. Als u in opdracht van het bevoegd gezag een dienstreis maakt dan worden de hiermee verband houdende 

reiskosten vergoed. 
2. De dienstreis wordt, tenzij u vanuit het Kadaster de beschikking heeft over een lease auto, gemaakt per openbaar 

vervoer (1e klasse, waarbij vervoerbewijzen/abonnementen vanuit het Kadaster worden verstrekt of waarbij de 
gemaakte kosten na overlegging van de betaalbewijzen worden vergoed) of met een ander vervoermiddel dat 
door het Kadaster beschikbaar wordt gesteld.  

3. Indien, naar het oordeel van uw leidinggevende, de in het tweede lid genoemde middelen van vervoer niet 
mogelijk of reëel zijn, kunt u gebruik maken van eigen vervoer. De vergoeding daarvoor bedraagt € 0,37 per 
kilometer, welk bedrag gedeeltelijk belast en gedeeltelijk onbelast is. 

4. Indien het naar het oordeel van het bevoegd gezag noodzakelijk is dat tijdens een dienstreis gebruik wordt 
gemaakt van een gehuurd vervoermiddel of een taxi, dan worden de aan dat gebruik verbonden kosten na 
overlegging van de betaalbewijzen volledig vergoed. 

 
Dienstreizen in Nederland: Overige kosten 
 
Artikel 8:5       
1. De in verband met een dienstreis gemaakte kosten voor maaltijden en overnachtingen worden na overlegging van 

de betaalbewijzen vergoed, voor zover de gedane uitgaven als redelijk kunnen worden beschouwd.  
2. Naast de in het eerste lid genoemde vergoedingen ontvangt u een forfaitair bedrag van € 5,07 voor kleine 

uitgaven overdag en een forfaitair bedrag van € 15,12 voor kleine uitgaven ’s avonds, indien sprake is van een 
overnachting.  

3. Wanneer u in verband met een dienstreis twee of meer nachten achter elkaar van huis bent, dan kan aan u een 
ongemakkentoeslag van € 15,- netto per etmaal worden verleend. Deze toeslag wordt in ieder geval niet 
toegekend als u van huis bent in het kader van een loopbaan gerelateerde activiteit zoals bedoeld in hoofdstuk 5, 
een teambuildingsactiviteit, seminar of congres. 

 
Dienstreizen buiten Nederland 
 
Artikel 8:6      
1. Als u in opdracht van het bevoegd gezag een dienstreis buiten Nederland maakt worden de hiermee verband 

houdende reiskosten na overlegging van de betaalbewijzen vergoed.  
2. Voor een dienstreis per trein geldt dat in de 1ste klasse mag worden gereisd. Wanneer de dienstreis vanwege de 

afstand per vliegtuig moet worden gemaakt, wordt binnen Europa economyclass gereisd en worden de op basis 
hiervan gemaakte kosten na overlegging van de betaalbewijzen vergoed. Voor vluchten buiten Europa geldt in 
beginsel hetzelfde, maar afhankelijk van de totale tijdsduur en fysieke belasting kan het bevoegd gezag 
anderszins besluiten. Voor het reizen met een ander vervoermiddel bepaalt het bevoegd gezag in welke 
vervoersklasse mag worden gereisd. 

3. Indien het naar het oordeel van het bevoegd gezag noodzakelijk is dat tijdens een dienstreis gebruik wordt 
gemaakt van een gehuurd vervoermiddel of een taxi, dan worden de aan dat gebruik verbonden kosten na 
overlegging van de betaalbewijzen volledig vergoed. 

4. Voor een binnen Nederland verlopend gedeelte van de dienstreis dat aansluit op het reisgedeelte in of naar het 
buitenland, gelden dezelfde regels ten aanzien van vervoer en overige kosten voor dienstreizen in Nederland. 
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5. Voor kosten van verblijf in het buitenland gelden dezelfde regels als voor dienstreizen in Nederland. Daarbij 
kunnen de naar het oordeel van het bevoegd gezag noodzakelijk gemaakte kosten voor bijvoorbeeld vaccinatie, 
een cursus, representatie en voor inschrijving voor een conferentie na overlegging van de betaalbewijzen volledig 
worden vergoed. 

6. Ten aanzien van het reizen of het verrichten van werkzaamheden op (Nederlandse) weekend- of feestdagen 
wordt de hieraan bestede tijd volledig in de vorm van verlofuren (tijd voor tijd) aan u toegekend. 

 
Tijdelijke tewerkstelling buitenland 
 
Artikel 8:7  
1. U kunt worden gevraagd om tijdelijk in het buitenland tewerkgesteld te worden waardoor u tijdelijk in het 

betreffende land woonachtig zult zijn. 
2. De in bijlage E Regeling tijdelijke tewerkstelling buitenland opgenomen voorzieningen zijn in dat geval op u van 

toepassing.   
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9 Individueel Keuzebudget en ABP 
 
Individueel Keuzebudget 
 
Artikel 9:1 
1. U heeft recht op een Individueel Keuzebudget, hierna te noemen IKB. 
2. Het Kadaster is beheerder van het IKB. 
3. Het IKB is een maandelijks, in geld uitgedrukt budget dat u naar keuze kunt gebruiken voor de doelen genoemd in 

artikel 9:3, op de wijze zoals vastgelegd in dit hoofdstuk.  
 
Opbouw IKB 
 
Artikel 9:2 
1. Het IKB wordt per maand opgebouwd en bestaat uit een deel waarover pensioen wordt opgebouwd en een deel 

waarover geen pensioen wordt opgebouwd. 
2. Het deel van het IKB waarover pensioen wordt opgebouwd bedraagt: 

a. 8% van het voor u in de maand van opbouw geldende salaris vermeerderd met eventuele salaristoelagen als 
bedoeld in de artikelen 5:10, 5:11, 5:12, 5:13 en 5:15, alsmede vermeerderd met een eventuele toelage als 
bedoeld in de artikelen 7 tot en met 9 van bijlage N Regeling chauffeurs leden Raad van Bestuur, en 

b. 8,33% van het voor u in de maand van opbouw geldende salaris vermeerderd met een eventuele toelage als 
bedoeld in artikel 5:15, vermeerderd met 8%. 

3. Het deel van het IKB waarover geen pensioen wordt opgebouwd bedraagt:  
a. 5,61% van het voor u in de maand van opbouw geldende salaris, en 
b. 2,39% van het voor u in de maand van opbouw geldende salaris. 

4. In afwijking van het in het derde lid onder a opgenomen percentage geldt bij deelname aan de KSR, RWS of RWS 
afbouwregeling voor u een percentage van respectievelijk 3,9%, 4,81% en 5,08%. 

5. In afwijking van het derde lid onder a, wordt het hierin genoemde percentage van 5,61%, vanaf de eerste dag 
volgend op een periode van 26 weken, waarin u vanwege ziekte geheel of gedeeltelijk niet heeft kunnen werken, 
berekend over het voor u in de maand van opbouw geldende fictieve salaris. Onder fictief salaris in dit lid wordt 
verstaan: het aantal uren dat u in deze maand werkt, vermenigvuldigd met het voor u in deze maand geldende 
uurloon. Onder het aantal uren dat u werkt worden ook de uren verstaan waarin werkzaamheden worden verricht 
als bedoeld in artikel 10:4 vierde lid, onderdeel a tot en met d. Voor wat betreft de periode van 26 weken geldt dat 
er bij een herstelperiode van vier weken of minder geen nieuwe periode van 26 weken ingaat.  

6. Ten aanzien van de uren dat u betaald ouderschapsverlof geniet op grond van artikel 7:14 eerste lid, wordt er bij 
de opbouw van het IKB als bedoeld in het derde lid, onderdeel a, uitgegaan van de situatie dat u over deze uren 
geen salaris geniet.  

7. Indien in een maand het salaris of de salaristoelagen niet volledig zijn uitbetaald dan wordt het IKB in die maand 
berekend op basis van het uitbetaalde salaris en de uitbetaalde salaristoelagen. Ontvangt u in een maand geen 
salaris dan wordt in die maand geen IKB opgebouwd. 

8. Indien in een maand het salaris en de salaristoelagen niet volledig zijn uitbetaald op grond van artikel 10:4 eerste 
lid, dan wordt, in afwijking van het voorgaande lid, het IKB, als bedoeld in het tweede lid, onderdeel a, in die 
maand berekend op basis van het volledige salaris en de volledige salaristoelage(n). 

9. Indien in een maand het salaris en de salaristoelagen niet volledig zijn uitbetaald op grond van artikel 7:15 of 7:16, 
dan wordt, in afwijking van het zevende lid, het IKB, als bedoeld in het derde lid, onderdeel a, berekend op basis 
van het volledige salaris. 
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10. Indien uw salaris en toegekende salaristoelage(n) zijn teruggebracht tot het bedrag van het op u te verhalen 
gedeelte van de pensioenbijdrage dan wordt er bij de opbouw van het IKB, als bedoeld in het tweede lid en het 
derde lid, uitgegaan van de situatie dat u geen salaris en salaristoelage(n) geniet. 

 
Doelen IKB  
 
Artikel 9:3 
Het IKB kan worden ingezet voor de volgende doelen: 
a. vakbondscontributie; 
b. werknemersbijdrage ABP; 
c. uitbetalen, extra inkomen;  
d. fiets; 
e. OV/NS jaarkaart; 
f. het kopen van vakantie-uren; 
g. reserveren voor keuzes of uitbetalen in een volgende maand. 
 
Werkwijze IKB 
 
Artikel 9:4 
1. Elke maand kunt u een keuze maken om uw IKB te gebruiken voor een of meerdere van de in artikel 9:3 

genoemde doelen. 
2. In verband met de salarisverwerking dient u vóór de achtste van elke maand uw keuze kenbaar te maken. 
3. Wanneer u geen keuze maakt, of bij uw keuze slechts een deel van uw IKB gebruikt, dan wordt het IKB over die 

maand, of het resterende deel daarvan gereserveerd. U kunt het gereserveerde IKB op een later moment in het 
lopende kalenderjaar besteden. 

4. Heeft u na de sluitingsdatum van de salarisverwerking in december nog een resterend IKB dan wordt dit bij de 
salarisbetaling van die maand uitbetaald. 

5. Besteding van het IKB kan alleen voor zover het beschikbare budget toereikend is. De keuze voor een doel heeft 
uitsluitend betrekking op hetzelfde kalenderjaar. 

6. Bedragen die uit het IKB zijn gebruikt, kunnen niet meer worden teruggestort in het IKB. 
 
Waarde van een vakantie-uur 
 
Artikel 9:5 
Wanneer u kiest voor het kopen van een vakantie-uren dan wordt het IKB per vakantie-uur verlaagd met het voor u 
geldende uurloon in de maand waarin u de vakantie-uren koopt. 
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Uitbetaling IKB bij einde dienstverband 
 
Artikel 9:6 
1. Bij beëindiging van het dienstverband wordt het resterende IKB bij uw laatste salarisbetaling uitbetaald. 
2. Bij overlijden van de ambtenaar wordt in aanvulling op de overlijdensuitkering het resterende IKB uitbetaald aan 

de nagelaten betrekkingen zoals omschreven in artikel 16 van bijlage M Regeling voorschriften bij ziekte en 
aanspraken bij overlijden. 

 
Wet- en regelgeving 
 
Artikel 9:7 
1. Het gebruik van het IKB kan gevolgen hebben voor loonheffingen, pensioen en sociale verzekeringen. 
2. Als blijkt dat een bedrag uit het IKB ten onrechte belastingvrij is uitgekeerd doordat de ambtenaar onjuiste of 

onvolledige gegevens heeft verstrekt, verhaalt het bevoegd gezag de verschuldigde loonheffing of eventuele 
boetes op de ambtenaar. 

3. Als een netto voordeel voor de ambtenaar vervalt door wijzigingen van wet- en regelgeving dan wordt dat niet 
gecompenseerd door het Kadaster. 

4. Alle transacties in het IKB moeten in overeenstemming zijn met geldende wet- en regelgeving. 
 
Vakantie-uitkering 2016 
 
Artikel 9:8 
Vervallen  
 
Verkoop van IKB verlofuren  
 
Artikel 9:9 
1. IKB verlofuren is een verzamelnaam en bestaat uit:  

a. compensatie-uren die zijn opgebouwd vóór 1 januari 2018; 
b. vakantie-uren die zijn gekocht op grond van artikel 9:3, onderdeel f; 
c. andersoortige verlofuren.  

2. IKB verlofuren kunnen niet worden verkocht. 
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Het Kadaster en het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) 
      
Artikel 9:10 
 
Het Kadaster is aangesloten bij het ABP, die voor u onder meer zorgdraagt voor de uitvoering van: 
- het OuderdomsPensioen (AOW) en het KeuzePensioen; 
- het NabestaandenPensioen (NP); 
- het ArbeidsongeschiktheidsPensioen (AOP): een aanvulling op de WIA.  
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10 Ongeschiktheid tot werken wegens ziekte of gebrek  
  
Ziek en hersteld melden 
 
Artikel 10:1 
1. Wanneer u wegens ziekte niet in staat bent om uw werkzaamheden te verrichten dan bent u verplicht om dit op 

uw eerste ziektedag voor 09.00 uur, of wanneer u op het werk ziek wordt dit zo spoedig mogelijk, bij uw 
leidinggevende of diens plaatsvervanger te melden. 

2. U bent verplicht bij uw ziekmelding te vermelden: 
a. wat de reden van de ziekmelding is (zoals ziekte of een ongeval); 
b. op welk (verpleeg)adres u tijdens uw ziekte verblijft en via welk telefoonnummer u te bereiken bent; 
c. in geval van een ongeval of u van mening bent dat de schuld van dit ongeval bij derden ligt (zie ook 

artikel 13 van bijlage M Regeling voorschriften bij ziekte en aanspraken bij overlijden); 
d. of uw ziekte verband houdt met een dienstongeval. 

3. Wanneer u weer hersteld bent dient u dit voor 09.00 uur aan uw leidinggevende of diens plaatsvervanger door te 
geven op de eerste dag waarop u uw werkzaamheden hervat.  

 
Oproep bedrijfsarts 
 
Artikel 10:2 
1. U bent verplicht na oproep van de bedrijfsarts te verschijnen op het spreekuur op het in de oproep vermelde 

tijdstip, mee te werken aan onderzoeken door of vanwege de bedrijfsarts, u op advies van de bedrijfsarts onder 
geneeskundige behandeling te stellen en de voorschriften van de behandelend arts nauwkeurig op te volgen. 

2. Aan een oproep om op het spreekuur van de bedrijfsarts te verschijnen dient u te allen tijde gehoor te geven, 
behalve wanneer: 
a. uw medische toestand dat onmogelijk maakt; 
b. u het werk volledig hervat vóór of op de datum waarop u op het spreekuur van de bedrijfsarts moet komen. 

  Wel dient u in beide gevallen schriftelijk een bericht van verhindering aan de bedrijfsarts door te geven. 
 
Huisbezoek bedrijfsarts 
 
Artikel 10:3  
U kunt vanaf het moment van ziekmelding op uw (verpleeg)adres bezocht worden door de bedrijfsarts of een 
rapporteur met het doel om over de aard en de mate van arbeidsongeschiktheid alle gewenste inlichtingen te ver-
strekken. 
 
Doorbetaling salaris bij ziekte 
 
 Artikel 10:4 
1. Bij ongeschiktheid tot het verrichten van uw werkzaamheden wegens ziekte heeft u recht op doorbetaling van uw 

salaris en de toegekende salaristoelage(n) tijdens de eerste 52 weken. Bij voortdurende ongeschiktheid heeft u 
vervolgens recht op doorbetaling van 70% van uw salaris en de toegekende salaristoelage(n).  

2. De laatste zin van het eerste lid is niet van toepassing indien u na het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd 
ongeschikt bent tot het verrichten van uw werkzaamheden. 

3. Perioden van ongeschiktheid worden samengeteld indien: 
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a. zij direct voorafgaan aan en aansluiten op een periode waarin u zwangerschaps- of bevallingsverlof geniet, 
tenzij de ongeschiktheid redelijkerwijs niet geacht kan worden voort te vloeien uit dezelfde oorzaak, of 

b. zij elkaar met een onderbreking van minder dan vier weken opvolgen. 
4. In afwijking van het eerste lid heeft u recht op doorbetaling van uw volledige salaris en de toegekende 

salaristoelage(n) over de uren waarop u: 
a. uw eigen werkzaamheden verricht; 
b. passende arbeid verricht; 
c. werkzaamheden in het kader van uw re-integratie verricht, 
d. scholing volgt in het kader van uw re-integratie. 

5. In afwijking van het eerste lid heeft u recht op doorbetaling van uw volledige salaris en de toegekende 
salaristoelage(n) na afloop van de eerste 52 weken indien uw ongeschiktheid wordt veroorzaakt door een 
dienstongeval of een door het verrichten van uw werkzaamheden opgelopen beroepsziekte. 

6. Het recht op doorbetaling van uw salaris en de toegekende salaristoelage(n) eindigt met ingang van de dag:  
a. waarop u bent herplaatst; 
b. waarop aan u ontslag is verleend; of 
c. volgend op die waarop de ambtenaar is overleden. 

 
Verplichtingen van het bevoegd gezag 
 
Artikel 10:5 
1. Het bevoegd gezag is verplicht zo tijdig mogelijk zodanige maatregelen te treffen en voorschriften te geven als 

redelijkerwijs nodig is zodat u in staat wordt gesteld om de eigen arbeid of passende arbeid te verrichten indien u 
in verband met ongeschiktheid vanwege ziekte verhinderd bent om uw werkzaamheden te verrichten. 

2. Indien vaststaat dat de eigen arbeid niet meer kan worden verricht en binnen het Kadaster geen passende arbeid 
voorhanden is, bevordert het Kadaster uw inschakeling in passende arbeid buiten het Kadaster. 

3. Uit hoofde van zijn verplichting, genoemd in het eerste en tweede lid, stelt het bevoegd gezag in 
overeenstemming met u een plan van aanpak op als bedoeld in artikel 25, tweede lid, van de WIA. Het plan van 
aanpak wordt met medewerking van u regelmatig geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. 

4. Indien u van mening bent dat het bevoegd gezag de in het eerste lid bedoelde verplichtingen niet of onvoldoende 
nakomt, dan legt u bij uw verzoek tot nakoming aan het bevoegd gezag een oordeel van het UWV als bedoeld in 
artikel 32, derde lid, onderdeel b, van de Wet SUWI over. Het bevoegd gezag beslist binnen zes weken op het 
verzoek en deelt daarbij mee tot welke aanpassingen in de re-integratie-inspanningen het verzoek hem aanleiding 
geeft. 

 
Nadere regels verzuim en begeleiding 
 
Artikel 10:6 
1. Het bestuur stelt nadere regels vast met betrekking tot de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de 

begeleiding van verzuim, de arbeidsgezondheidskundige begeleiding en de daarbij acht te nemen (overige) 
procedures alsmede de aanspraken bij overlijden. In dit kader wordt verwezen naar bijlage M Regeling 
voorschriften bij ziekte en aanspraken bij overlijden.  

2. Ook is er een Ziekteverzuimprotocol en een protocol Ziekteverzuimbegeleiding door de leidinggevende, waarin u 
kunt lezen wat u van uw leidinggevende mag verwachten wanneer u ziek bent. Beide protocollen kunt u op Inka 
vinden. 

3. Indien u zich niet houdt aan de verplichtingen genoemd in dit hoofdstuk en die voorvloeien uit de in het eerste en 
tweede lid bedoelde nader vastgestelde regels dan kunt u disciplinair gestraft worden wegens plichtsverzuim. 
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11 Hardheidsclausule 
 
Hardheidsclausule         
 
Artikel 11:1 
Voor gevallen waarin dit reglement niet of niet naar billijkheid voorziet, kan het bestuur een bijzondere voorziening 
treffen.  
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12 Versiehistorie 
 

Versie Datum besluit Nummer besluit Betreft Inwerkingtreding 

1.0 21-10-2016  Invoering Arbeidsvoorwaarden en 
Rechtspositie Kadaster en de bijbehorende 
bijlagen 

01-01-2017 
 

1.1 07-11-2017 17.035568 Besluit waarbij de Arbeidsvoorwaarden en 
Rechtspositie Kadaster (ARK) en de daarbij 
behorende bijlagen worden gewijzigd 
 

15-11-2017 

1.2 01-01-2017 17.040606 Besluit wijziging bedragen voor kleine 
uitgaven bij dienstreizen 

01-01-2018 

1.3 09-04-2018 18.016060 Compensatie-uren 01-01-2018 
1.4 12-07-2018 18.028029 Salarisstrook en jaaropgave digitaal 24-07-2018 
1.5 24-09-2018 18.041621 Buitengewoon verlof van korte duur 18-10-2018 
1.6 20-12-018 18.045544 Besluit wijziging bedragen voor kleine 

uitgaven bij dienstreizen 
01-01-2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


