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

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

110, te dezen gelet op artikel 8 van voornoemde wet rechtsgeldig vertegenwoordigd door 

mevrouw Th.A.J. Burmanje, voorzitter Raad van Bestuur van voornoemde dienst, 

hierna te noemen: het Kadaster; 

en 

De Centrales voor Overheidspersoneel; 

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

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

c CCOOP/CNV Overheid , gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de heer B. Schnoor; 

d CMHFIVVK, gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door mevrouw G.G. ten Have; 

hierna te noemen: de Centrales; 

en hierna gezamenlijk te noemen: Partijen; 

GELET OP: 

Hoofdstuk 1 en bijlage J van de Arbeidsvoorwaarden en Rechtspositie Kadaster, hierna te noemen ARK: 

OVERWEGENDE: 

Dat partijen het belang van een vitale en wendbare Kadaster organisatie in combinatie met vitale en 

duurzame inzetbaarheid van medewerkers ten volle onderschrijven . Dit vormt dan ook de kern van de 

afspraken die in het onderhavige akkoord zijn gemaakt. 

Vitaal organiseren van het werk bij het Kadaster en van medewerkers die continu aan hun eigen inzetbaarheid 

werken, dragen eraan bij dat medewerkers tijdig kunnen inspelen op verwachte veranderingen en dat zij 

werkzaamheden kunnen verrichten die passen bij hun talenten en ontwikkeling . 

Wij geven vorm aan een verschuiving van een meer reactief vangnet van maatregelen, mocht de 

inzetbaarheid van de medewerker structureel onder druk komen te staan, naar een proactieve aanpak waarin 

continu gewerkt wordt aan vitale en duurzame inzetbaarheid. 

Het Kadaster, de leidinggevenden en de medewerkers zijn er samen verantwoordel ijk voor om productief, 

gezond , gemotiveerd en betrokken te blijven. Medewerkers nemen daarbij zelf hun verantwoordelijkheid. 

Hierbij worden ze optimaal ondersteund door het Kadaster. 

Aandacht voor de eigen ontwikkeling, de loopbaan en het werkplezier staan centraal , gericht op de 

toekomstige inzetbaarheid zowel binnen als buiten het Kadaster. 

Nadere concretisering wordt in de loop van 2019 in onderling overleg verder uitgewerkt en waarmee deze 

onderwerpen vanaf 1-1-2020, naar verwachting de datum van invoering van de Wet Normalisering 

Rechtspositie Ambtenaren {hierna genoemd WNRA), operationeel zullen zijn . 
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ZIJN DE VOLGENDE AFSPRAKEN OVEREENGEKOMEN: 

Artike11 Duurzame inzetbaarheid 

Partijen hebben in het kader van duurzame inzetbaarheid de volgende tien uitgangspunten vastgesteld: 

1. Doel is het bereiken van duurzame inzetbaarheid van de medewerker. zodat de medewerker in staat 

is haar/zijn inkomen via arbeid binnen of buiten het Kadaster te verwerven . Dit is een gedeelde 

verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer. 

2. Hierbij is het essentieel dat zowel de werkgever als de medewerker hun focus verleggen van 

"nazorg" (wat gebeurt er als de medewerker niet meer inzetbaar is of ingezet kan worden omdat het 

werk vermindert of wegvalt) naar gedegen "voorzorg· (hoe kunnen we voorkomen dat deze situaties 

ontstaan). Dit ontslaat de werkgever en medewerker niet van de verpl ichtingen in het kader van 

nazorg. 

3. Het betreft nadrukkelijk een gezamenlijke verantwoordelijkheid van partijen. Nader afgesproken zal 

worden hoe die verantwoordelijkheid door beide partijen genomen wordt en wat er gebeurt als een 

van de twee partijen die verantwoordelijkheid niet neemt. 

4. Het is van belang dat zowel bij de medewerker als bij de manager een verandering in mindset zal 

plaatsvinden (continue aandacht voor duurzame inzetbaarheid met de bijbehorende inspanningen 

van zowel organisatie als medewerker). Partijen hebben hierbij een belangrijke stimulerende en 

initiërende rol. Manager en medewerker zijn met elkaar in dialoog om afspraken te maken over de 

(nabije) toekomst, inclusief de daarbij behorende faciliteiten en methodieken (zoals continuous 

performance management, opleidingsbudget en loopbaangesprekken). 

5. Het kader en vertrekpunt voor bovenstaande vijf onderwerpen wordt gevormd door het MBP en het 

SPP. In het MBP worden de ontwikkelingen (zowel intern als extern) voor het Kadaster geschetst. 

6. In het SPP zal zo mogelijk meer in detail vermeld worden welke functiegroepen welke veranderingen 

zullen ondergaan. En daarmee hebben het management en de medewerker een handvat om te zien 

of de ontwikkeling van de medewerker gaat passen binnen of buiten het Kadaster. 

7. In een vroegtijdig stadium zullen het MBP en SPP regulier worden besproken tussen partijen. 

8. Het ter beschikking staande instrumentarium zal meer dan nu het geval is een coherent geheel 

moeten gaan vormen, waarbij de belangrijkste focus zal komen te liggen op de ontwikkeling van de 

medewerker en haar/zijn duurzame inzetbaarheid binnen of buiten het Kadaster. Onderdeel hiervan 

is het informeren van de manager en medewerker over het bestaan van het instrumentarium. Dit zal 

gedurende 2019 verder worden uitgewerkt. 

9. Al het bovenstaande, "de voorzorg·, is van toepassing op alle medewerkers. Uiteraard zal er extra 

aandacht zijn voor medewerkers waarvan aantoonbaar is dat hun huidige werk op termijn komt te 

vervallen . Dit geldt ook voor medewerkers die niet mee kunnen gaan met de ontwikkelingen in hun 

huidige werk. Voor medewerkers die niet mee willen gaan met de ontwikkelingen geldt bovenstaande 

niet. 

10. Voor medewerkers waarvan de verwachting is dat op termijn het werk komt te vervallen of verandert 

dan wel vermindert, geldt de extra aandacht zoals in punt 9 vermeld , en waarvan de contouren in 

een drie fasen programma worden opgenomen zoals in artikel 2 van dit akkoord is opgenomen. 
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Artikel2 Drie fasen 

Fase 1 Ontwikkelfase 

Fase 1 is de fase die op alle medewerkers van het Kadaster van toepassing is. In deze fase zijn er geen 

concrete aanwijzingen dat op (korte) termijn grote veranderingen in de organisatie van het Kadaster te 

verwachten zijn . In deze fase is het van belang dat de medewerker aandacht heeft voor zijn duurzame 

inzetbaarheid en vitaliteit middels leven lang leren en ontwikkelen. Dit is een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer. De medewerker en zijn leidinggevende zijn continu met 

elkaar in dialoog over de duurzame inzetbaarheid van de medewerker. De (ontwikkel)afspraken worden 

vastgelegd in een inzetbaarheidsovereenkomst. 

Faciliteiten , die in deze fase beschikbaar zijn , zijn onder andere: 

opleidingsbudget, 

loopbaantools, 

vitaliteitsprogramma. 

Fase 2 Werkgelegenheid onder druk 

Fase 2 is van toepassing als het Kadaster ontwikkelingen in de organisatie en het werk op termijn verwacht 

door onder andere kabinetsmaatregelen , organisatorische, bedrijfseconomische of technologische 

veranderingen, die tot gevolg kunnen hebben dat voor een (groep) medewerker(s) het werk dusdanig 

verandert resp. vermindert resp. beëindigt dat extra inspanningen nodig zijn voor hun inzet of om hen van 

werk naar werk te begeleiden zowel binnen als buiten het Kadaster. Deze veranderingen zullen veelal blijken 

uit het MBP en meer specifiek uit het SPP. In het overleg tussen partijen zal worden bepaald op welke groep 

medewerkers en vanafwanneer (circa anderhalf jaar voorafgaand aan de feitelijke veranderingen) deze fase 

van toepassing is. 

Het doel van deze fase is om mobiliteit extra te stimuleren en faciliteren. Om de medewerkers in deze fase te 

begeleiden, worden onder andere de volgende extra faciliteiten ter beschikking gesteld: 

mobiliteits- /actieplan, 

extra opleidingsbudget, 

assessment (TMA), arbeidsmarktwaardescan . 

Fase 2 eindigt wanneer het werk feitelijk verandert/vermindert/eindigt. 

Fase 3 Boventalligheid en opheffing functie 

Fase 3 gaat in op het moment dat een (groep) medewerker(s) boventallig wordt verklaard dan wel een (groep 

van) functie(s) wordt opgeheven. In deze fase zal aanvullend op datgene wat reeds is geïnvesteerd in de 

inzetbaarheid van de medewerker extra inspanningen worden gepleegd. Het doel is het vinden van ander 

werk, binnen of buiten het Kadaster. De medewerker (mobiliteitskandidaat) is volledig beschikbaar voor het 

vinden van werk naar werk. Dit is niet vrijblijvend. Deze fase duurt maximaal zes maanden. 

Mocht dit traject in fase 3 niet leiden tot ander werk, dan zal aan het einde van deze zes maanden, in geval 

van reorganisatie, door een paritaire toetsingscommissie (bestaande uit een evenredige vertegenwoordiging 

van vakbonden en werkgever) de inspanningen van zowel werkgever als medewerker worden getoetst. De 

paritaire toetsingscommissie brengt een zwaarwegend advies uit aan het bestuur van het Kadaster. De 

toetsingscommissie beoordeelt of zowel de werkgever als de medewerker al het mogelijke hebben gedaan om 

de medewerker van werk naar werk te begeleiden. 

Vervolgens neemt het bestuur een besluit dat tot een ontslagaanvraag bij UWV (ontslagvergunning) of bij de 

kantonrechter kan leiden. 
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Artikel3 Bovenwettelijke sociale zekerheid 

Gelijktijdig met de invoering van de WNRA, naar verwachting per 1-1-2020, wordt de huidige Regeling 

bovenwettelijke uitkering bij werkloosheid Kadaster {hiema genoemd Regeling BWW), zoals vastgelegd in 

bijlage G van ARK, ingetrokken. 

Partijen hebben met elkaar afspraken gemaakt over aanvullende voorzieningen in het kader van 

werkloosheid. 

Deze afspraken over bovenwettelijke sociale zekerheid binnen het Kadaster zien er als volgt uit: 

1. In plaats van de huidige Regeling BWW komt er een nieuwe aanvulling op de WW. Hierbij is sprake 

van volledige reparatie van het derde WW-jaar {opbouw en duur), aanvullend op een ontslaguitkering 

van maximaal twee jaar op grond van de WW, waardoor de totale uitkeringsduur op maximaal 38 

maanden komt. 

2. Een aanvulling op de uitkering tot 70% van het engemaximeerde dagloon gedurende de gehele 

uitkeringsperiode. 

3. Een transitievergoeding, op basis van de artikelen 7:673 tot en met 7:673d van het Burgerlijk 

Wetboek. 

4. Een extra ontslagvergoeding ter hoogte van een half bruto jaarsalaris {incl.17% IKB) voor een 

medewerker die wegens boventalligheid of het opheffen van de functie is ontslagen . 

5. Indien een medewerker vroegtijdig in fase 3 besluit het Kadaster te verlaten, dan wordt het 

resterende salaris {incl. 17% IKB) middels een staffel en formule uitgekeerd in een extra geldelijke 

vergoeding . Deze geldelijke vergoeding is de uitbetaling van het aantal maanden nog resterende 

begeleiding gedeeld door de factor 2. Ter illustratie: een medewerker verlaat binnen de termijn van 

zes maanden na twee maanden het Kadaster, dan blijven nog vier maanden over wat recht geeft op 

{4/2 =) 2 bruto maandsalarissen. 

6. Een voorziening voor medewerkers bij het Kadaster met ten minste tien dienstjaren, voor zover 

geldig voor pensioen , waarbij de uitkering zo nodig wordt verlengd tot de AOW-leeftijd indien de 

medewerker bij ontslag maximaal acht jaar is verwijderd van de voor haar/hem geldende AOW

leeftijd. De monitoring en evaluatie bij de sector rijk zal ten aanzien van deze groep worden gevolgd. 

7. Met inachtneming van de afspraken in deze overeenkomst blijft de huidige Regeling BWW van kracht 

voor medewerkers die voor 1-1-2020 herplaatsingskandidaat zijn geworden, voor medewerkers met 

een ontslagbesluit genomen voor 1-1-2020, alsmede ex-medewerkers die een uitkering hebben op 

grond van de huidige Regeling BWW. 

8. De medewerkers genoemd in lid 6 en 7 van dit artikel komen niet in aanmerking voor de in lid 4 en lid 

5 van dit artikel genoemde voorzieningen {transitievergoeding en extra ontslagvergoeding), omdat 

partijen de huidige Regeling BWW conform artikel 7:673b van het Burgerlijk Wetboek als een 

individueel gelijkwaardige voorziening aanmerken. 

9. Voor gevallen waarin deze aanvullende voorziening bij werkloosheid niet of niet naar billijkheid 

voorziet, kan het bestuur een bijzondere voorziening treffen {hardheidsclausule). 
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Artikel4 Generatiepact 

In het kader van duurzame inzetbaarheld wordt gelijktijdig met de mvoering van de WNRA een generatiepact 

geïntroduceerd Een generatiepact houdt in dat de oudere medewerker vrijwillig mmder kan gaan werken door 

een deel van haar/ZIJn arbeidsuren 1n te leveren met daarbij de verplichting aan de werkgever om de hierdoor 

vrijgekomen loonrUimte te gebruiken voor het in dienst nemen van JOngeren en het stimuleren van doorstroom 

binnen de organisatie. 

PartiJen hebben de volgende uitgangspunten afgesproken : 

• Deelname IS mogelijk vanaf 60 jaar en ouder, mits ten mmste vijf Jaar 1n d1enst bij het Kadaster 

• 80% werken tegen 90% salaris en 1 00% pensioenopbouw 

• Deelname aan de regeling loopt door tot de AOW-gerechtigde leeftiJd van de deelnemer 

• Combinatie met andere {senioren)regelingen zoals KSR en RWS is met mogeliJk. 

Deze uitgangspunten zullen door partijen in de loop van 2019 nader worden uitgewerkt. 

ArtikelS Vitaliteitsbalans 

In het kader van duurzame inzetbaarheid en vitaliteit vinden partijen het van belang dat er voor een 

medewerker die de ontwikkelingen van de functie niet meer voldoende kan volgen of voor wie de functie te 

belastend is geworden, mogelijkheden en voorzieningen zijn om een minder belastende functie te gaan 

uitoefenen. Oe voorwaarden waaronder dit kan plaatsvinden, zullen door partijen in de loop van 2019 nader 

worden uitgewerkt. 

Artikel6 Invoering WNRA 

Aanvullend op de voorgaande afspraken zullen partijen in het kader van de invoering van de WNRA op korte 

termijn nadere afspraken maken over onder andere het overlegmodel, geschillen en het opnemen van een 

incorporatiebeding en andere bedingen. 

Artikel7 Regeling tegemoetkoming zorgverzekering 

De Regeling tegemoetkoming zorgverzekering zoals opgenomen in bijlage B van ARK blijft in stand 

gedurende de looptijd van deze CAO. De tegemoetkoming wordt conform artikel 3 Bijlage B ARK 

geïndexeerd . 

ArtikelS Opleidingsbudget 

De huidige afspraken over het opleidingsbudget {te weten € 1000,= per medewerker per jaar) worden voor de 

duur van deze CAO gehandhaafd . 

Gedurende de looptijd van deze CAO zal onderzoek worden gedaan naar het gebruik van het 

opleidingsbudget over de afgelopen twee jaar. 

Artikel9 Beleidsbu ndel 

Partijen hebben afgesproken dat bij de invoering van de WNRA naast de CAO voor het Kadaster er een 

beleidsbundel zal komen met daarin opgenomen het voor de medewerker van het Kadaster geldende beleid 

en regelgeving op het gebied van personeel {HRM). 
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Artikel10 Jaaragenda 

Partijen hebben afgesproken in de eerstvolgendeGOAAK-vergadering een jaaragenda vast te stellen , met 

onder andere de volgende onderwerpen: 

- MBP en SPP 

- Duurzame inzetbaarheid 

- Beoordelen 

- Langdurige arbeidsongeschiktheid . 

Artikel11 looptijd 

Partijen zijn overeengekomen met elkaar een nieuwe CAO af te sluiten voor een periode van twee en een half 

jaar van 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2020. 

Artikel12 Salarisontwikkeling 

Partijen hebben de volgende afspraken over de salarisontwikkeling gemaakt: 

In de maand december 2018 zal aan elke medewerker die op 1 december 2018 in dienst is bij het Kadaster 

een eenmalige uitkering worden verstrekt ter hoogte van € 575,= bruto. Dit bedrag wordt naar rato berekend 

van de arbeidsduur. Voor deelnemers aan KSRIRWS geldt de formele aanstellingsomvang. 

Met ingang van 1 januari 2019 vindt een algemene salarisverhoging plaats van 3%. 

Met ingang van 1 januari 2020 vindt een algemene salarisverhoging plaats van 3%. 

In het GOAAK van 29 november 2018 zijn afspraken gemaakt over de salarisontwikkeling vanaf 1 januari 

2021 . Deze zijn verwoord in het verslag van het GOAAK van 29 november 2018. 

Aldus overeengekomen in Apeldoorn op datum 11 december 2018 en in vijfvoud ondertekend , 

De Dienst voor het Kadaster en de openbare registers , 

J 

De Centrales voor Overheidspersoneel; 

de heer J .A . van der Valk 
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ACOP/FNV Overheld 

mevrouw 8 E R Slot 

CMHFWK 

mevrou.N G G ten Have 


