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De CMHF heeft naar aanleiding van het deelresultaat een uitgebreide ledenraadpleging
gehouden. Van Leeuwarden tot aan De Peel, van Woensdrecht tot aan Den Helder en via Den
Helder met VTC naar De West. Alle 16 sessie stonden open voor al het defensiepersoneel.
Met dien verstande dat alleen CMHF-leden mochten stemmen.
Uit alle sessies is gebleken dat het defensiepersoneel zich zorgen maakt. Ze maken zich niet
allen zorgen over hun koopkracht en overige rechtspositie, maar ook over de algehele
toestand waarin Defensie verkeert. Ze zijn zeer sceptisch en krijgen er steeds minder
vertrouwen in dat het met Defensie en haar personeel goed gaat komen. In deze sfeer heeft de
CMHF haar ledenraadplegingen in het veld gehouden.
Het heeft de CMHF niet geholpen dat de ACOP op 2 april jl. de publiciteit heeft opgezocht
met de mededeling dat de ACOP het deelresultaat afwijst. In onderling overleg met de HDP is
in Mali met alle voorzitter afgesproken dat zij op een nader te bepalen datum in de week van
13 april uitsluitsel zouden gegeven over de ledenraadpleging onder hun leden. Wij eisen van
Defensie dat zij hun woord gestand doen, dan moeten wij dat zelf ook doen.
Door het vroegtijdige signaal heeft zij ook de mogelijkheid van het gezamenlijk optrekken
van de bonden doorkruist. De hoeksteen van Defensie, “Kameraadschap” is schijnbaar niet
meer voor haar van belang. Voor wat betreft de CMHF is de gevoerde strategie dan ook
onbegrijpelijk.
Ondanks de bedrukte stemming heeft de CMHF haar leden kunnen overtuigen om in te
stemmen met het deelresultaat. Zij heeft dit gedaan op basis van het feit dat er in het resultaat
alleen sprake is van denkrichtingen. De uitwerking hiervan komt in een volgend resultaat aan
de orde en dit zal dan wederom ter goedkeuring aan de achterban worden voorgelegd.
Ondanks het instemmen met het deelresultaat is de CMHF hierover slechts gematigd positief.
Ook wij maken ons zorgen over de rechtpositie van het defensiepersoneel. Een rechtpositie
die sinds jaar en dag door algemeen en specifiek kabinetsbeleid zwaar onder vuur ligt. De
komende maanden zal blijken of en hoe het fragiele evenwicht tussen aan de ene kant de
lasten van de bijzondere positie en aan de andere kant de lusten voor de militair en het
thuisfront in stand wordt gehouden. Zoals eerder aangegeven door de CMHF zal zoet en zuur
een evenwicht moeten kennen, wil Defensie een goede en aantrekkelijke werkgever worden,
zijn en blijven. Goed en aantrekkelijk zal namelijk een vereiste zijn om in het verdere proces
wederom de instemming van de CMHF-leden te kunnen verkrijgen.
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