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ARBEIDSVOORWAARDEN Kadaster 2010 
(kenmerk 09.058276) 
 
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers, rechtspersoon ingevolge artikel 2, eerste lid, van de 
Organisatiewet Kadaster, gevestigd te Apeldoorn en kantoorhoudend te 7311 KZ Apeldoorn, Hofstraat 110, te 
dezen gelet op artikel 8 van voornoemde wet rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer G.J.M. Barnasconi, 
lid van de Raad van Bestuur van voornoemde dienst, 
 
hierna te noemen: 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/ABVAKABO/FNV, gevestigd te Zoetermeer, te dezen vertegenwoordigd door mevrouw B.E.R. Slot; 
c CCOOP/CNV/Publieke Zaak, gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door mevrouw I.M. 

Bakker; 
d CMHF/VVK, gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de heer O.H. Hoole; 
 
hierna gezamenlijk te noemen: de Centrales; 
 
GELET OP: 
Artikel 11:1, 1e lid, van het Algemeen Kadaster Ambtenarenreglement Nieuw, hierna te noemen Akarn; 
 
ZIJN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN: 
 

Artikel 1 Looptijd 

Onderstaande arbeidsvoorwaardelijke afspraken gaan in op 1-1-2010 en lopen af per 31-12-2010. 

Artikel 2 Eenmalige uitkering 

Het Kadaster kijkt op 1 januari 2010 terug op een periode, waarin de organisatie enkele jaren volop in 
ontwikkeling is geweest. Er zijn directies opgeheven, vestigingen gesloten en er is een traject van personele 
plaatsing afgerond. Dit heeft bij velen tot onrust en onzekerheid geleid. In 2009 is het Kadaster bovendien 
geconfronteerd met een periode van financiële recessie, waarin het werkaanbod en de inkomsten drastisch 
zijn teruggelopen. Desondanks is het Kadaster er samen met de medewerkers in geslaagd om de kosten te 
beheersen en de klanten naar tevredenheid te bedienen. Daarom en om te zorgen voor behoud van 
koopkracht krijgen alle medewerkers, met een aanstelling bij het Kadaster op 1-1-2010, met het salaris van de 
maand januari 2010 eenmalig een extra uitkering van €175, - netto. Deze uitkering werkt niet door in het 
pensioen, de 13e maand en het vakantiegeld. 
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Artikel 3 Regeling tegemoetkoming zorgverzekering 

De Regeling tegemoetkoming zorgverzekering wordt verlengd tot 1-1-2011. De tegemoetkoming wordt 
conform deze regeling geïndexeerd en bedraagt in 2010 € 93,55 bruto per maand.  

Artikel 4 Inzetbaarheid van alle medewerkers 

Het Kadaster stuurt op duurzame inzetbaarheid van alle medewerkers van alle leeftijden. Vanwege het 
mogelijk discriminatoire karakter neemt de druk op het in stand houden van leeftijdgebonden regelingen toe 
en uit demografische ontwikkelingen vloeit de noodzaak voort om langer aan het arbeidsproces deel te 
nemen. Daarom zal een paritaire werkgroep worden samengesteld die zich in 2010 over deze materie gaat 
buigen. Het gaat daarbij concreet om alle leeftijdsgerelateerde regelingen, zoals leeftijdsdagen, de KSR en 
RWS, de 57+-regeling uit het SPK, de verlofstuwmeren en mogelijkheden om door te werken na 65 jaar. Dit 
zal leiden tot een nieuw pakket aan voorwaarden en mogelijkheden. Hiermee wordt specifiek voor het 
Kadaster een regeling ontwikkeld met elementen van levensfasen, levensloop en individuele 
keuzemogelijkheden. 

Artikel 5 Verdere flexibilisering van de arbeidsduur 

De mogelijkheid om, vanuit het initiatief van werkgever of werknemer, de arbeidsduur in de periode 1 april 
2009 tot 1 april 2010 te verhogen naar 38 of 40 uur wordt met 1 jaar verlengd. De in dit kader 
overeengekomen voorwaarden blijven ongewijzigd, met dien verstande dat een ieder die in de periode 1 april 
2010 tot 1 april 2011 (opnieuw) voor een uitbreiding van de arbeidsduur in aanmerking wenst te komen 
hiervoor een (nieuw) verzoek moet indienen. Deze verzoeken hebben een uiterlijke ingangsdatum van 1 
januari 2011 en een vaste einddatum van 31 maart 2011. Eind 2010 vindt een evaluatie van deze 
flexibilisering van de arbeidsduur plaats. 

Artikel 6 Nieuwe werkkostenregeling 

Het Kabinet heeft aangekondigd dat er op termijn fiscale maatregelen worden doorgevoerd op het gebied van 
vergoedingen en verstrekkingen door de werkgever. De consequenties daarvan kunnen ingrijpende gevolgen 
hebben voor onze huidige arbeidsvoorwaarden. Er zal een paritair samengestelde werkgroep worden 
ingesteld die de opdracht krijgt om in 2010 te komen tot een volledige inventarisatie van de consequenties van 
de door het Kabinet aangekondigde maatregelen en waar mogelijk aanbevelingen hoe hiermee in de 
toekomst om te gaan. 
 


