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Nr. 1

KONINKLIJKE BOODSCHAP
Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp van wet tot
nadere wijziging van de Algemene Ouderdomswet en de Algemene
Kinderbijslagwet (beëindiging met ingang van 1 januari 1983 van de
bijdragen van het Rijk aan het Ouderdomsfonds en het Algemeen Kinderbijslagfonds, alsmede vaststelling van die bijdragen over enige voorgaande
jaren).
De toelichtende memorie (en bijlagen), die het Wetsontwerp vergezelt,
bevat de gronden waarop het rust.
En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.
's-Gravenhage, 13 december 1982

Nr. 2

Beatrix

ONTWERP VAN WET
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de rijksbijdrage als bedoeld in artikel 23, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet
en artikel 22 van de Algemene Kinderbijslagwet met ingang van 1 januari
1983 te beëindigen en de rijksbijdrage aan het Ouderdomsfonds en het
Algemeen Kinderbijslagfonds voor de jaren 1980, 1981 en 1982 vast te
stellen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg
der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij
goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I
In de Algemene Ouderdomswet (Stb. 1965, 429) worden de volgende
wijzigingen aangebracht.
A. In artikel 23, eerste lid, vervalt: , alsmede door een bijdrage van het
Rijk van 967 miljoen gulden per kalenderjaar.
B. Artikel 23a vervalt.
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