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Inlichtingen op het adres van den Voorzitter en den secretaris namens het bestuurder af deeling Soesterberg, enz. 

273. 2. 

VERSLAG DER COMMISSIE. 

De Commissie, in wier handen zijn gesteld de inlichtingen 
op het adres van den voorzitter en den secretaris namens het 
bestuur der afdeeling Soesterberg van de Vereeniging van 
onderofficieren enz. „Ons Belang", houdende verzoek te willen 
bevorderen, dat aan het personeel der luchtvaartafdeeling, te 
rekenen van den datum van intrekking der z.g. isolements-
toelage af, weder worde toegekend de toelage, welke bij de 
oprichting dier afdeeling aan het daarbij dienende personeel 
werd toegekend, heeft overwogen, dat wel in den brief van 
3 October 1918 van den Minister van Oorlog is gezegd, dat 
het personeel, dat op 1 October 1918 in het genot van de 
destijds geldende verblijfstoelage was, daarin zou worden ge-
handhaafd, maar uit het verband zeer duidelijk op te maken 
valt, dat hier niets anders bedoeld werd dan een overgangs-
bepaling; 

dat immers vooraf werd medegedeeld, dat het in de be-
doeling van den Minister lag de by aanschrijving van 20 Juli 
1918 vastgestelde verblijfstoelage bij de definitieve regeling 
der bezoldiging te laten vervallen en te voren werd bepaald, dat 
aan de nieuwaankomende militairen deze toelagen niet meer 
mochten worden uitbetaald; 

dat, nu de nieuwe regeling der bezoldiging in werking is 
getreden op 1 Januari 1920, de overgangsbepaling vanzelf 
als vervallen moet worden beschouwd; 

dat derhalve adressant ten onrechte meent, dat er voor de 
betrokkenen recht zou bestaan op een toelage als in het ver-
zoekschrift bedoeld. 

De Commissie heeft mitsdien de eer aan de Kamer voor te 
stellen den Minister dank te betuigen voor de verstrekte 
inlichtingen. 

Aldus vastgesteld 27 Maart 19«5. 
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