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Beti Landelijke l-oonconferentie
1*W.Q.P. (E.V.C.).

Hiermede heb ik de eer öwe Excellentie het volgende te
berichten.

Tijdens een onlangs gehouden zitting van de bondsraad van
de bij de Ê.V.C, aangesloten Bond van Nederlands Overheids
Personeel (B.N.O.P.) stelde de landelijk secretaris van deze
bond, W. IBISKMAH (18-Wl? Amsterdam), voor binnenkort, moge-
lijk op 12 Mei a.a., in Amsterdam of Den Haag een landelijke
conferentie te organiseren ter bespreking van vraagstukken rond-
om de loon- en pensioenregeling voor net personeel in overheids-
dienst* De bedoeling is behalve B.R.O.P.-leden vooral leden van
de Algemene Bond van Ambtenaren (A.B.Y.A.), aangesloten bij het
N.V.V., voor deze conferentie te interesserea.

Ben soortgelijke conferentie, zij bet van locale aard,
organiseerde de B.N.O.P. op 20 Maart j.l. te Amsterdam. Daaraan
zouden toen behalve ca. 25 B.B.O.P.-leden tevens een vijftien-
tal A.B.V.A.-leden hebben deelgenomen.

De voorgenomen conferentie moet ongetwijfeld gezien wor-
den tegen de achtergrond van het huidige streven der communis-
ten om, zowel nationaal als internationaal, te komen tot een-
heid van actie en - zo mogelijk - zelfs van organisatie tossen
communisten en niet-communisten, met name tussen communisten
en socialisten.

De B.H.0.P.-leiding heeft met name haar Haagse afdeling
aangespoord leden van de A.B.V.A. (H.V.V.) te bewegen tot deel-
neming aan de ontworpen landelijke conferentie. Het hoofdbe-
stuur is te dien aanzien optimistisch gestemd, aangezien het
de overtuiging heeft, dat vele A.B.V.A.-leden ontevreden zijn
over hum hoofdbestuur, dat verzuimd zou hebben tijdig loon-
voorstellen te doen aai* de betrokken regeringsinstanties.

Be belangrijkste eis van de B.N.O.P. Is in dit verband»
een onmiddellijke loonsverhoging voor het overheidspersoneel
van 6# (het van regeringswege in het algemeen toegestane maxi-
mum) met de aantekening, dat de B.N.O.P. actie zal blijven
voeren voor een loonsverhoging van 10JC.
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Behalve deze kwestie irll d» B.N.O.P-leiding tijdens d»
landelijke conferentie de gevolgen van de nieuwe ouderdomswet
voor de pensioenen der rijksambtenaren aan de orde 9teilen*
Terzake vil het hoofdbestuur binnenkort een landelijk manifest
uitgeven*

Ben doordruk van dit schrijven zond ik rechtstreeks aan
Zijne Excellentie de Minister-President, alsmede aan Uw ambtge-
noten van Sociale Zaken en Volksgezondheid en van Verkeer en
Waterstaat*
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