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Ten vervolge op mijn schrijven no. 338065 d» d *«• Mei 1956
heb ik de eer uw© Excellentie het volgende te berichten.
Op 12 Mei jvl. werd te -Amsterdam in "Krasnapolsky1* d»
reeds eerder aangekondigde landelijke loonconferentie van de
Bond van Nederlands Overheids Personeel (B.H.O.P./E.V.C.) gehouden*
Ter voorbereiding daarvan was kort te voren een circulaire toegestuurd aan de leden van de Bondsraad en van het
hoofdbestuur der B.N.O.P., waarin zij werden uitgenodigd met
de afdelingen zo nodig maatregelen t» treffen, welke de deelneming van een zo groot mogelijk aantal leden van de A.B.V.A.
(N.V.V.) aan de conferentie zouden garanderen.
Op 12 Mei waren circa 60 personen in "Krasnapolsky" bijeen» Onder hen bevonden zich, naar schatting van een der Ë.Y.C.bestuurders, om en nabij 25 leden van het H.7.Y. D* overigen
waren E.?.C.-(kader)leden.
W. BRINKMAH, landelijk secretaris van de B.W.O.P., hield
«en betoog over de loonvorming in de overheidsbedrijven en de
op l Januari 1957 van kracht wordende ouderdomsvoorziening.
Zoals gebruikelijk in deze kringen stelde hij de feiten
in schrille kleuren voor, kennelijk met het doel een proteststemming onder de aanwezigen te wekken. Vooral met betrekking
tot de ouderdomsvoorziening gaf hij een gechargeerd beeld van
de onmiddellijke gevolgen, die deze voor de werknemers zouden
hebben.
Hij verklaarde, dat het overheidspersoneel 7~k% pensioenbijdrage moet betalen, vermeerderd met 7% voor de wet op de
ouderdomsvoorziening, hetgeen tezamen lH-è# beloopt. Voorts zouden particulieren d« vereveningsbelasting terugkrijgen, doch
deze regeling, aldus spreker, bestaat niet bij Rijk en Gemeente.
Spreker was van mening, dat zulks in strijd was met de wet. Het
B.N.0.P.-hoofdbestuur had dan ook overwogen de Staat middels
een procedure aan te grijpen, doch daarvan later om tactische
redenen hebben afgezien*
In dit verband kondigde hij een B.N.O.P.-actie onder gepensionneer den aan en verzocht de aanwezigen het hoofdbestuur
In het bezit te stellen van namen en adressen van gepensionneerden.
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Ten aanzien van de lonen verklaarde BRIHKHAN, dat de B.N.O.P.
in het algemeen vasthoudt aan zijn eis tot lo£ loonsverhoging. Indien de regering aan de ambtenaren in hogere rangen een grotere
verhoging dan 6$ zon willen toekennen, kan men de actie daarnaar
richten»
Momenteel zal de eis van 6% loonsverhoging - met terugwerkende kracht tot l Januari 1956 - als een minimum worden beschouwd.
In "De Waarheid" van 1-6-'56 wordt melding gemaakt van een
comité van gepensionnearde ambtenaren uit Ben Haag, Amsterdam en
Rotterdam, dat zich ten doel stelt de geldende pensioenrechten te
verdedigen»
Als initiatiefnemers worden genoemd de gepensionneerdent
Zuster A.M. BARNEVELD (vermoedelijk identiek aan Alida Hagdalena
BAMEVELD, geboren 15-5-1895 te Winschoten, wonende te Amsterdam)
en J.A. JACOBS (vermoedelijk identiek aan Johannes Abraham JACOBS,
geboren 7-3-1893 te Amsterdam, wonende aldaar), die dezerzijds
bekend staan als communistisch georiënteerd.
Wellicht is de oprichting van dit comité een gevolg van voormelde B.N.O.P.-aetie.
In dit vlak liggen waar schijnlijk tevens de petltionnemanten,
die door personeelsleden van verschillende Amsterdamse Gemeentebedrijven en -diensten aan de Minister van Binnenlandse Zaken zijn
of zullen worden gezonden*
Volgens "De Waarheid" van 5-6-'56 zouden zich onder de ondertekenaars leden van het H.V.V., de K.A.B, en het C.H.V. bevinden*
Ben doordruk van dit schrijven zond ik rechtstreeks aan
Zijne Excellentie de Minister-President» alsmede aan Uw ambtgenoten van Sociale Zaken en Volksgezondheid en van Verkeer en Waterstaat.
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