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MEDEZEGGENSCHAP

Bijzondere Commissie Koninklijke Landmacht

Aanbieding concept BMD

Op donderdag 12 juli 2007 vond de laatste vergadering voor het zomerreces plaats van de Bijzondere Commissie Koninklijke landmacht. Daarin
passeerde weer een breed scala aan onderwerpen de revue.

Bij brief van de staatssecretaris van Defensie van 25 juni 2007 werd het
Concept Besluit Medezeggenschap Defensie aangeboden aan het georganiseerd overleg. Aangezien het CAO-overleg alle tijd opslokte is het
overleg over het BMD verschoven tot na het zomerreces
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Sanering woningvoorziening
Duitsland
Besproken werd het ‘Plan van Aanpak
resttaken Woondiensten’, waarbij geconstateerd kan worden dat de sluiting
van de legerplaats Seedorf definitief is
en de terugkeer van het personeel op
succesvolle wijze heeft plaatsgevonden.
Reden waarom er geen obstakels meer
zouden zijn om de resttaken van het Bureau Woondiensten onder te brengen in
het Dienstencentrum Buitenland. De periode gelegen tussen de beslissing tot
sluiting van de Legerplaats Seedorf en
heden heeft wat betreft de situatie in de
overige regio’s in de Bondsrepubliek
echter een zodanige verschuiving c.q.
verandering teweeggebracht dat daarbij
de vraag gewettigd was of continuering
van het huidige beleid dan wel definitieve afbouw van het Duitsland-vastgoedbestand aan de orde is/moet zijn. Dit
heeft geleid tot het discussiestuk “Defensie (niet langer) als huurder van de
Contractwoningen”, bezien naar de regio’s Ramstein en Neustadt, Rheindahlen en Munster. Geconstateerd kan
worden dat op grond van optredende
structurele leegstand, aflopende
contracten en een voorhanden zijnd
bewonersvriendelijk alternatief er tot
afstoting kan worden overgegaan. Een
en ander zal nog formeel via een zgn.

“piepbrief” aan de centrales worden
aangeboden.

Rangsindeling Korps
Nationale Reserve
In een brief werd het volgende hierover
gesteld: “Na een evaluatie in 2002 van
het Fuhrungs Verstarkungs Konzept
(FVK) voor de parate eenheden van de
Koninklijke Landmacht zijn de rangen
van de functies CC, plv CC en OPC weer
neerwaarts bijgesteld. De huidige rangen van de officiers- en onderofficiersfuncties bij de bataljons van het Korps
Nationale Reserve (Natres) zijn (deels)
tot stand gekomen door het (vertraagd)
volgen van het FVK. Mede als gevolg
hiervan wijken de rangen van voornoemde functies bij de Natresbataljons nu af
t.o.v. andere eenheden van de CLAS. In
het kader van het huidige reservistenbeleid en verdere professionalisering van
de Natres volgt de Natres zoveel mogelijk de andere operationele eenheden
van de CLAS. Dit geldt onder meer voor
opleidingen, materieel en rechtspositie,
en dus ook voor de rangsindeling.”
Gelet hierop lag het besluit van de Commandant Landstrijdkrachten voor om de
rangen bij de Natres voor de functies CC,
pl CC en OPC aan te passen en vast te
stellen op het niveau van resp. kapitein

Bij de aanbieding van de conceptwijziging van de Algemene Maatregel Van Bestuur van het Besluit Medezeggenschap
Defensie, met de daarbij behorende regelingen conceptregeling ‘Voorbeeldreglement BMD’, conceptwijziging ‘AMVB
van het Besluit georganiseerd overleg
voor de sector Defensie’ (Besluit GO) en
conceptregeling ‘Mandaatbesluit instellen medezeggenschapscommissies’
wordt het volgende gesteld:

Oprichting Defensie Inlichtingen en
Veiligheidsinstituut (DIVI)
Niet zo zeer de oprichting van het instituut, als wel de vertraging in de planning
m.b.t. de infrastructuur was de reden
dat dit onderwerp op de agenda stond.
Gezien het feit dat vertragingen in oplevering van infrastructuur steeds meer
aan de orde zijn hebben de centrales
reeds eerder een brief gestuurd waarin
zij aangaven van mening te zijn dat defensiepersoneel, voor de duur van de
vertraging, gecompenseerd dient te
worden. Zeker indien dit personeel zijn
eigen verantwoordelijkheid reeds in een
vroeg stadium genomen heeft. Afgesproken is dat de centrales worden geïnformeerd over de afdoening van de verzoeken die in dit kader zijn ingediend.

“In het nieuwe BMD is gekozen voor de
hoofdlijn dat daar waar mogelijk het
BMD conform de Wet op de ondernemingsraden (WOR) is gemaakt met inachtneming van het bijzondere karakter
van de defensieorganisatie. Zo zijn
onder meer de bepalingen omtrent
werkgroepen, reglement, deskundigen,
voorzieningen, faciliteiten, kosten en
geheimhoudingsplicht zoveel als mogelijk overeenkomstig de WOR opgesteld.
Daarnaast is de geschillenregeling op
punten aangepast waaronder de introductie van een spoedprocedure.”
Vervolgens wordt in de aanbiedingsbrief
ingegaan op de door de centrales gemaakte opmerkingen en worden tenslotte nog - naar de mening van Defensie - openstaande geschilpunten behan-

Vaktechnische opleidingen (VTO)
Dit onderwerp was op verzoek van de
FVNO/MHB op de agenda geplaatst.
Op pagina 8/9 in dit bulletin wordt hier
apart op ingegaan.

Regeling
overlegprocedure

In een eerder aangeboden concept-BMD
was voorgesteld om de Regeling overlegprocedure bij reorganisaties te incorporeren in het BMD en het besluit GO.
Met deze incorporatie werd enerzijds
beoogd de vroege betrokkenheid van de

Tot slot

Beide partijen zijn het er ook over eens
dat in het komende overleg over het
concept-BMD tevens afspraken gemaakt
moeten worden over de implementatie
van het BMD en verbetermaatregelen
die zijn gericht op een verandering van
de cultuur en houding van de medezeggenschap. De implementatie van het
BMD ziet daarbij onder meer op de wijze

er moeten afspraken gemaakt worden
over maatregelen die de cultuur en houding
m.b.t. medezeggenschap verbeteren

medezeggenschap bij reorganisaties in
het BMD vast te leggen en anderzijds de
regelingen te vereenvoudigen en te verminderen. De centrales maakten hiertegen bezwaar. Zij zijn van mening dat
door de nadruk te leggen op een van de
voorgenomen maatregelen (in casu reorganisaties) de discussie omtrent het
BMD minder zuiver zou worden. Defen-

In het rapport “Nadere uitwerking aanbevelingen onderzoeksrapport
Medezeggenschap bij Defensie” uit 2005, zegt prof. dr. ir. Goodijk over
kiesgroepen:

Bedrijfstakpensioenfondsen: wat doen ze en wat niet?
Het ABP is een zogenaamd bedrijfstakpensioenfonds. Pensioenfondsen zijn
gebaseerd op solidariteit en een collectieve pensioenregeling. Eind 2006 verscheen het wetenschappelijke boek
‘Kosten en baten van collectieve pensioensystemen'. De tekst van de brochure ‘Bedrijfstakpensioenfondsen: wat
doen ze, en wat niet?' is op deze uitgave
gebaseerd.

“Ook hebben wij geconstateerd dat MC’s
over het algemeen te eenzijdig zijn samengesteld, met nauwelijks carrièreofficieren, hogere burgerambtenaren of
jongere militairen. Daarom verdient het
aanbeveling om bij de eerstvolgende
MC- verkiezingen met “kiesgroepen” te
werken en op basis daarvan (bijvoorbeeld een indeling naar functiegroepen)
de representativiteit van de MC’s te vergroten.”

Het verschil met het boek is dat deze
brochure goed te lezen is als u zich niet
dagelijks met pensioenzaken bezig
houdt. U kunt er in lezen wat uw bedrijfstakpensioenfonds u biedt.
Op de website van de Vereniging van
Bedrijfstakpensioenfondsen kunt u de
brochure downloaden: www.vb.nl
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deld. Aangezien het overleg hierover
nog moet plaatsvinden, wordt hier op
een later moment in het bulletin ingegaan.

waarop het nieuwe BMD wordt gecommuniceerd, de invulling van het
ambtelijk secretariaat en de gefaseerde
invoering van de nieuwe medezeggenschapsstructuur.

Kiesgroepen gesneuveld?

ABP
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sie heeft daarom de voorstellen met betrekking tot reorganisaties uit het BMD
gehaald, waarbij zij aangetekende dat
beide partijen de intentie hebben uitgesproken om volgend jaar te komen tot
een defensiebreed toepasbaar beleid
omtrent reorganisaties.

BMD

(CC), eerste-luitenant (plv CC) en sergeant-majoor (CA en OPC). Hierbij werd wel
een overgangsbeleid aangeboden. De
centrales waren eensgezind van mening
dat bij het een en ander wel wat vraagtekens waren te plaatsen, waarna werd
besloten dit onderwerp opnieuw te
agenderen in de eerstkomende vergadering na het zomerreces.

lid worden? www.fvno.nl

1

lid worden? www.fvno.nl

Verder in dit rapport staat: “Ook de representativiteit en daarbij de legitimiteit
van de medezeggenschap staat ter
discussie, vanwege de veelal geringe
animo voor het MC-werk en de sterke
ondervertegenwoordiging van carrièreofficieren, hogere burgerambtenaren en
jonge militairen in de MC’s.”
De staatssecretaris van Defensie meld-

de in zijn nota van 12 oktober 2005, getiteld ‘Appreciatie rapport Goodijk over
medezeggenschap bij Defensie’, aan de
voorzitters van de Tweede en Eerste
Kamer: “De aanbeveling met betrekking
tot de kiesgroepen raakt een terecht
punt. De medezeggenschap is traditioneel het domein van de onderofficier
en de burgerambtenaar. Als iedere
medewerker van Defensie zich vertegenwoordigd wil kunnen voelen in een
medezeggenschapscommissie, dan
moet die commissie een afspiegeling zijn
van het personeelsbestand. Er moet een
manier worden gevonden om de groe-
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