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Er staat namelijk ook nog een aantal “heikele” punten open in

het overleg tussen Defensie en de centrales. Dit betreft het

technisch vooroverleg en niet het officiële overleg op het

niveau van het Sectoroverleg Defensie. 

Stand van zaken
Hieronder volgt kort de stand van zaken van een aantal onder-

werpen en het zijn niet de onbelangrijkste:

• de gebruikershandleiding. Deze is bijna in het technisch

vooroverleg afgeprocedeerd, het wordt een omvangrijk

document (ca. 100 bladzijden);

• een defensiebreed uniform reorganisatie beleid. Dit beleid

staat weliswaar naast het BMD maar heeft zeer veel raak-

vlakken met het functioneren van de medezeggenschap.

Voorstellen zijn recent aangeboden en een eerste bespreking

zal op korte termijn plaatsvinden;

• structuur Bijzondere Commissie in relatie tot invoering DMC

en CMC. Van defensiezijde is toegezegd dat hierover op korte

termijn een eerste voorstel zal worden aangeboden.   

Het Besluit maken is één, maar de bijkomende maatregelen

zijn misschien nog wel belangrijker en zeker ingrijpender. Wij

houden u op de hoogte van de uitkomsten van dit – technische

– overleg.

Openstaande punten BMD
Per 1 september 2008 is, zoals bekend, het “nieuwe” Besluit Medezeggen-
schap in werking getreden; veel is daarover al gezegd en geschreven en dat
zal nog wel  een tijd doorgaan. 

medezeggenschap

De volgende medezeggenschapsverkiezingen zijn gepland:

Defensie-onderdeel

CZSK

CZSK

CZSK

CZSK

CDC

Eenheid

Marine Etablissement Amsterdam

Hr.Ms. Tromp

HOV-B (Hydrografisch Opwerkings Vaartuig)

Dienst der Hydrografie

Dienstencentrum Medische Keuringen

Uiterste datum 

24-11-2008

24-11-2008

19-11-2008

11-12-2008

31-12-2008

Kiesdatum

16-12-2008

05-01-2009

05-01-2009

22-01-2009

19-02-2009

indienen kandidatenlijst

Zijn er binnenkort bij uw eenheid MC-verkiezingen en heeft u belangstelling om zitting te nemen in een MC, meldt u zich dan ook

aan bij Peter van Sprang, medewerker Medezeggenschap en ARBO van de FVNO/MHB: 070-3839504. U kunt ook contact opnemen

met Piet Glas, aanspreekpunt FVNO/MHB bij het Marinebedrijf, 0223-651913 of met Jacques Huijbregts, aanspreekpunt vliegbasis

Woensdrecht, 0164-693560.
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