
ZITTING 1953—1954 — 3 2 5 6 

Machtiging tot het van Rijkswege garanderen van een 
geldlening ten behoeve van het aankopen en inrichten 
van een gebouw met terrein bestemd voor de stichting 

„Medisc h-Psychologische Kinderkliniek", 
gevestigd te Leiden 

KONINKLIJKE BOODSCHAP 

No. 1 

ONTWERP VAN WET 

No. 2 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp van 
Wet houdende machtiging tot het van Rijkswege garanderen van 
een geldlening ten behoeve van het aankopen en inrichten van 
een gebouw met terrein bestemd voor de stichting „Medisch-
Psychologische Kinderkliniek", gevestigd te Leiden. 

De toelichtende memorie, die het Wetsontwerp vergezelt, 
bevat de gronden waarop het rust. 

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. 

Soestdijk, 21 October 1953. 

JULIANA. 

WIJ JULIANA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDER
LANDEN, 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, dat het Rijk de betaling van rente en aflossing garandeert 
van een geldlening voor het aankopen, verbouwen en inrichU'ii 
van een gebouw met terrein bestemd voor de stichting 
„Medisch-Psychologische Kinderkliniek", gevestigd te Leiden; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen 
overleg der Staten-Gcneraai, hebben goedgevonden en verstaan, 
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

Enig artikel. I. Onze Ministers van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen en van Financiën worden gemachtigd ten be
hoeve van de Rijkspostspaarbank, de Rijksverzekeringsbank, het 
Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, alsmede van bank- en 
credietinstellingen, verzekeringsmaatschappijen, spaarbanken en 
pensioen- en waarborgfondsen, de rente en aflossing te waar
borgen van de geldlening, verstrekt voor het aankopen, ver
bouwen en inrichten van een gebouw met terrein bestemd voor 
de stichting „Medisch-Psychologische Kinderkliniek", gevestigd 
te Leiden. 

2. De in het voriee lid bedoelde machtiging geldt tot een 
bedrag van f190 000. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden 
geplaatst, en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, 
Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauw
keurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen, 

De Minister van Financiën, 

Aan 
de Tweede Kamer der Staten-Generadi 
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