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Voorzitter 
 
 
De CMHF maakt zich, zoals u weet, grote zorgen over het huidige 
vertrouwen tussen de werkgever en de centrales van Overheidspersoneel 
enerzijds en de werkgever en het defensiepersoneel anderzijds. 
 
Het vertrouwen van het defensiepersoneel in de politieke- en militaire 
leiding is nog nooit zo laag geweest. Ook in dit dossier blijkt wederom dat 
zowel de politiek als ook de defensietop over de rug van het 
defensiepersoneel heen van mening is dat gemaakte afspraken niet 
hoeven te worden nagekomen. Een man een man een woord een woord is 
nu net dat wat het defensiepersoneel van de minister verwacht. Dit 
nieuwe defensie-voorstel zal het toch al broze vertrouwen in de werkgever 
Defensie geen goed doen. 
 
De CMHF twijfelt er niet aan dat de loyale Patriot militairen ‘de kastanjes 

voor zowel de minister als ook de politiek wel weer uit het vuur zullen 
halen’. Ook deze keer zal de ‘can do’ mentaliteit weer de reddende engel 
zijn, maar deze ‘can do’ mentaliteit komt telkenmale maar van éé n kant. 
 
Deze ‘can do’ mentaliteit van het personeel is de enige reden dat Defensie 
na 22 jaar bezuinigen zich nog staande weet te houden. 
Het lijkt wel of het personeel zich meer verantwoordelijk voelt voor 
Defensie dan de politieke- en militaire top. 
 
Een signaal richting de politiek dat er nog wel meer kan worden bezuinigd 
want die ‘sukkels’ bij Defensie zullen, zoals afgelopen week in het 
begrotingsdebat door een politicus werd verwoord, wel weer een stapje 
harder gaan lopen. 
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De CMHF begrijpt dat de Regering graag invulling wil geven aan de wens 
van bondgenoot Turkije. 
 
Echter, al voor het zomerverlof zijn de centrales van Overheidspersoneel 
voor het eerst geïnformeerd over een eventuele mogelijke verlenging van 
deze missie. In oktober heeft de CDS de Centrales wederom geïnformeerd 
dat er mogelijk sprake zou kunnen zijn van een verlenging van de missie. 
De CMHF heeft in het gesprek met de CDS geconstateerd dat er in de 
tussenliggende periode zo goed als niets is gebeurd. Vele kostbare 
maanden waarin Defensie had kunnen beginnen met het komen tot een 
oplossing zijn verloren gegaan. Het feit dat wij nu pas, bijna een jaar na 
aanvang van de missie, praten over de problemen die Defensie heeft met 
de vulling van deze missie, is dan ook een van de redenen voor onze 
grote teleurstelling. 
 
De CMHF maakt zich dan ook naar de toekomst toe grote zorgen. Vandaag 
zijn het de Patriot-militairen. Wie zijn de volgende? De Commando’s of het 
inlichtingpersoneel die we naar Mali sturen? Defensie dient er voor zorg te 
dragen dat er voldoende voortzettingsvermogen is, met name in de niche 
eenheden die zij aanbiedt. Is dit voorzettingsvermogen er niet dan zal zij 
dit richting haar partners moeten aangeven en vooraf duidelijk moeten 
maken voor welke periode deze capaciteit kan worden geboden. 
 
De CMHF verneemt graag van u of er binnen Defensie nog meer eenheden 
zijn te identificeren waar er op korte termijn voortzettingsproblemen 
worden verwacht é n wat u er aan gaat doen om deze problemen naar de 
toekomst toe te voorkomen. De CMHF wenst niet op korte termijn van de 
minister te horen dat zij wederom een voortzettingsprobleem heeft. 
 
Voor wat betreft uw voorstel. 
Hetgeen nu voor ligt betreft in de kern slechts een minimale plus op de 
vigerende regelgeving, maar dan ook nog eens versnipperd in de tijd. U 
zult begrijpen dat gezien de ernstige teleurstelling in hetgeen u nu 
voorstelt, dit voor de CMHF reden is om niet in te stemmen. 
 
Het is voor de CMHF onbestaanbaar dat het defensiepersoneel ook op dit 
vlak mag opdraaien voor de problemen die de politiek en de top van 
Defensie over de organisatie en over zichzelf heeft afgeroepen. 


