
G. R. 

THE UNION OF SOUTH AFRICA 

OillVtrnmtnt <lazttt~ a£~tratlr dinar!l + . 
PUBLISHED BY AUTHORITY. 

~nittngt1Ullnt ~taat5ltlltritnt 
VAN DE UNIE V AN ZUID.AFRIKA. 

UITGEGEVEN OP GEZAG. 

VOL. XXIV.] PRICE 6d. OAPE TOWN, 15TH JUNE, 1916. PRIJS 6d. [No. 741. 

PRIME MINISTER'S DEPARTMENT. 

T HE following Government Notice is published for general 
information. 

H. GORDON WATSON, 
Secretary to the Prime Minister. 

Prime Minister's Office, 
Cape Town, 13th June, 1916. 

No. 705.] . [13th June, 1916. 

I T is notified that His Exceller..cy the Governor-General has 
been pleased to assent to the following Acts which are 

hereby published for general information:-

No. 28, 1916. 
No. 29, 1916. 
No. 30, 1916. 
No. 31, 1916. 

No. 32, 1916. 
No. 33, 1916. 

No. 34, 1916. 
No. 35, 1916. 
No. 36,1916. 
No. 37, 1916. 

No. 38, 1916. 

Drought and Flood Distress Relief Act 
War Special Pensions Act 
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ment Act 
Insolvency Act ... 
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Amendment Act 
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Diamond Export Duty Act 
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EERSTE MINISTER'S KANTOOR. 

DE volgende Goevernements Kennisgeving wordt ter alge-
mene informatie gepubIiceerd. , 

H. GORDON WATSON, 
Sekretaris van de Eerste Minister. 

Kantoor van de Eerste Minister, 
Kaapstad, 13 Junie 1916. 

No. 705.] [13 Junie 1916. 

HIERMEDE wordt bekend gemaakt dat het Zijn Excellentie 
de Goeverneur-generaal behaagd heeft om zijn goed

keuring te hechten aan de volgende Wetten welke hiermede 
ter algemene informatie gepubliceerd worden:-

Bladz. 
No. 28, 1916. Droogte en Overstroming N oodlenigings 

Wet ii 
No. 29, 1916. Oorlog Biezondere Pensioen Wet vi 
No. 30,1916. Landbank Wet 1912 Wijzigingswet IX 

No. 31, 1916. Finallciewet 1911 Wijzigingswet Xll 

No. 32, 1916. Insolventie Wet ... . XIV 

No. 33, 1916. Transvaalse Dranklicentie Wetten 
Wijzigings Wet lxviii 

No. 34, 1916. Speciale Oorlogsbelasting (Goudmijnen) 
Wet lxix 

No. 35, 1916. Inkomstebelasting Wet ... lxx 
No. 36, 1916. Diamant Uitvoerbelasting Wet lxxiv 
No. 37, 1916. Doeane en Aksijnsbelasting Wijzigings 

Wet lxxix 
No. 38, 1916. Wet op Geestesgebreken . .. lxxxiv 

         Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer’s Copyright Authority No. 10505 dated 02 February 1998 



.. 
11 

Appointment 
of commis, 
sion tJ 
administer 
financial 
relief under 
this Act, 

.. 

UNION GAZETTE EX~RAORDINARY. 15TH .JUNE, 1916 . 

No, 28, 1916,J No, 28, 1916,] 

To. 

ACT 
provide for the. relief of distress causkd by Voorziening makend voor de leniging van de nood 

drought and flood in certain districts. veroorzaakt door de droogte en overstroming in 
zekere distrikten. 

BE IT ENACTED by the King's Most Excellent Majesty, ZIJ BET BEPAAI,D door Zijn Majesteit de Koning, de 
the Senate and the Bouse of Assembly of the Union of Senaat, en de Volksraad van de Unie van Zuid-Afrika, 

South Africa, as follows als volgt:-

1. (1) There shall be a commission of three members who 1. (1) Er zal een kommissie zijn van drie,leden, ?ie ,door de ~:~o~:!n:is_ 
shall be appointed by the Governor-General, to carry out in con- Goeverneur-generaal worden benoemd om m verbllldlllg met sie voor het 
junction with the general manager of the Land and Agricultural de .algem~ne be~tuurder van de Land en Lalldbouwbank va~ beheer van 
Bank of South Africa (hereinafter referred to as the general ZUld Afnka (Inerna genoemd de algem~n~ bestuurder) en Ult gel de like 

d f . d bPI' t f gelden daartoe door het Parlement bewllhgd, de maatregelen ondersteu-
manager) an lout 0 moneys

f 
afiPpr0l;lnlatel' fY a~dladmbenth~r van geldelike ondersteuning uit te voeren waarvoor deze Wet ninginge!,ol. 

the purpose, t Ie measures 0 nanma re Ie prov1 e Y IS ". . k' B" h t k db' .. t ge deze "et, 
Act. In making the appointments the Governor-General voorzIelllmg maa t. IJ e ma en :van e enoemmgen ~lJ~ 
shall designate the chairman of the commission, de Goeverneur-generaal de voorzltter van de kommlssle 

aan. 

(2) Two at least of the members of the commission shall be (2) T 't t dId d k ,. 
, h k d f f' d en mIns e wee van e e en van e ommlSSle moeten persons possessmg a thoroug nowle ge 0 armmg an "'. " 

, It 1 "t' "th d" t 't ' t f l' h person en zlJn dIe gro~dlge kenms bezltten van boere- en agncu ura conal Ions 111 e IS rIC S In respec 0 w llC 1 db t t d 'd d' t 'kt t ' 
this Act a lies. an ouw oes an en ,In ,e IS n en en aanZlen waarvan 

pp deze Wet van toepasslllg IS. 

(3) If by reason of death, resignation or other cause a W d "'d f d 
. b f th ' , t h" b h' h' 1 (3) anneer oor overhJ en, a tre en of andere reden het mem er 0 e commISSIOn vaca es IS mem ers Ip IS pace bt I'd d k " It d .. 

I 11 b :G 11 d b th G G 1 b' t t th . am van een 1 ·van e ommiSSIe openva , wor t zlJn 
s?a fe 1 be ty. (e

2
) overnor- enera, su Jec 0 e provI- plek vervuld door de Goeverneur-generaal, met inachtneming 

8IOns 0 su -sec IOn . d b l' b t'k 1 (2) van e epa Ingen van su oar 1 e '. 

(4) The Governor-General may cancel the appointment (4) D G' 1 k n db' I'd . . ,e oeverneur-generaa a e enoemmg van een I 
of a member of the commISSIon for good cause shown whICh shall d k ". t kk d t e g d d b t d 
be communicated to both Houses of Parliament as soon as van e OmmI?Sle m r~ en, a?,r 0 oe e gron en es. aan e, 

'bl ft tl 11 t' f 't t welke zo spoedIg mogehk na het mtrekken van de benoemmg aan 
POSSI e a er 1e cance a Ion 0 appOlll men. be ide Huizen van het Parlement moeten worden medegedeeld. 

(5) Out of the moneys appropriated as aforesaid there (5) Aan ieder lid van de kommissie (niet zijnde een amb
shall he paid by the general manager to each member of the tenaar in de Staatsdienst of persoon die bezoldiging uit publieke 
commission (not being an officer in the public service or a person fondsen ontvangt behalve een pensioen) wordt door de 
in receipt of moneys out of public funds other than a pension) algemene bestuurder, uit gelden bewilligd zoals voormeld, een 
a sum of one guinea for each day or portion of a day upon bedrag betaald van een guinea voor elke dag of gedeelte van 
which such member is engaged upon the work of the commis- een dag waarop zodanig lid in dienst van de komll.issie werk
sion, and in addition, his actual and necessary out of pocket zaam is en bovendien zijn werkelike en noodzakelike uitgaven 
travelling and subsistence expenses incurred by reason that voor reis- en verbliJfkosten, door hem gemaakt omdathij in 
he is engaged upon such work: Provided that such subsistence zodanige dienst werkzaam was: Met dien verstande dat 
expenses shall not exceed fifteen shillings for each day of zodanige verblijfkosten geen vijftien shillings zullen te boven-
twenty-four hours. gaan voor-elke dagvan vier en twintig uren. 

(6,) Two members of the commission shall be a quorum 
thereof. 

(6) Twee leden van de kommissie vormen een quorum, . 
2. (1) De kommissie is verplicht applikaties voor voorschotten De kommis-

in overweging te nemen v'an boeren die ten gevolge van de sie oyer~eegt 
The commis- 2. (1) It shall be the duty of the commISSIon to consider droogte of overstroming lijden, mits zodanige applikaties door ~PPh!~~I~S 
sion to con· applications for advances from farmers suffering from the de kommissie ontvangen zijn binnen een tijdperk van zes 8~h~ttenrvan 
sid~r appli- effects of drought or flood, provided such application shall maanden na de inwerkingtreding van deze Wet, en moet zich boeren die 
cadattons for have been received by the c.ommission within a period of six overtuigen dat- dwegegtns dfe vances , , roo e 0 
from farmers months from the. commencement of thIS Act, and It shall overstroming 
Buffering satisfy itself that- lijden. 
from (a') d l'k t d' f h . drought or (a) the applicant is an owner or lessee of land on which e app 1 an e elgenaar 0 uurder IS van grond 
flood. he has, during at least two years immediately pre- waarop hij gedurende ten minste de twee jaren 

ceding the application, been conducting farming onmiddellik voorafgaande aan de applikatie boere-
operations or that the applicant has recently been bedrijf heeft uitgeoefend of dat de applikant kort 
such an owner or lessee and is unable without assist- geleden zulk cen eigenaar of huurder is geweest en 
ance to become such again and to conduct such opera· niet in staat is zonder bijstand dit weder te worden 
tions; and en zodanig bedrijf weder uit te oefenen j en 

(b) that the applicant is of sober habits and good charac
ter j and 

(b) dat de applikant matigis en ter goeder faam 
bekend staat; en 
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(c) that the applicant is without money, or means of rais
ing money, sufficient to enable him to continue or re
sume such farming operations as would afford him or 
his dependents means of subsistence; and 

(d) that the applicant has, during the two years aforesaid, 
suffered such losses by drought or flood as to prevent 
the continuance or resumption of such farming opera
tions as are described in paragraph (c). 

(c) dat de applikant geen geld heeft of geen middelen bezit 
om voldoende geld op te nemen, om hem in staat te 
stellen zodanig boerebedrijf voort te zetten of weder 
op te vatten, als hem of de van hem afhankeliken 
middelen van bestaan zou verzekeren; en 

(d) dat de applikant gedurende de twee jaren voormeld, 
zodanige verliezen heeft geleden door droogte, 
of overstroming, als het voottzetten of weder opvat. 
ten van zodanig boerebedrijf als omschreven in 

(2) Thereafter the commission may authorize the applicant paragraaf (c) onmogelik maakt. 
to purchase such livestock as is approved by it and is in the (2) Daarna kan de kommissie de applikant vergunnen om 
Schedule to this Act defined, provided the purchase price does zodanige levende have te kopen als ze goedkeurt en als om
not exceed three hundred pounds in the case of anyone appli- schreven is in de Bijlage tot deze Wet, mits de koopprijs geen 
cant. If such authority be given the commission shall- drie honderd pond te boven gaat voor een en dezelfde 

(a) ft It t' 'th th D t t fA' I applikant. Indien zodanige vergunning gegeven wordt, zal 
a er consu a IO~ WI e epar men? gncu - de kommissie-
ture, ca~se a.ll lIvestoc~ ~o be branded :V1th a bra~d (a) na overleg met het departement van Landbouw alle 
a'ppr~ved by the commISSIOn or marked m some dIS- levende have doen brandmerken met een brandmerk 
tmctlVe manner' d k d'd d k .. f d k ' goe ge eur oor e omIllIssie 0 oen mer en op 

(b) issue, in a form approved of by the general manager, een of andere kenbare wijze; 
to the seller of the livestock an order on the general (b) aan de verkoper van de levende have een order in een 
manager for the purchase price of the livestock;, door de algemene bestuurder goedgekeurde vorm 
and the commission shall at the same time transmit uitrelken, gericht aan de algemene bestuurd er voor de 
to the general manager particulars in each case of- koopprijs van de levende have: zullende de kommissie 

tel' zelfder tijd aan de algemene bestuurder in ieder 
(i) the applicant's full name and address; geval de volgende biezond<>rheden toezenden-
(ii) the number and kind of' livestock purchased; de 
(iii) the distinctive brand or marks; (i) de volle naam en het adres van 

(iv) the seller's full name and postal address " applikant; 
(ii) het getal en de soort van de aangekochte levende 

(v) the purchase price of the livestock; and have; 
(vi) all documents and papers relating to the 

application. (iii) de onderscheidings-brandmerken of merken; 
(iv) de volle naam en het postadres van de verkoper; 

(3) The general manager shall, upon presentation of the ' (v) de koopprijs van de levende have; en 
order and upon receipt of the particulars mentioned in sub- (vi) aIle dokumenten en papieren die op de applika-
section 2 (b) of this section, pay, out of the moneys appro- tie betrekking hebben. 
priated as ~foresaid, to the person named in the order the (3) De algemene bestuurder zal, nadat de order aan hem tel' 
value of the lIvestock purchased. hand gesteld is en na ontvangst van de biezonderheden ver-

. meld in sub-artikel (2) (b) van dit artikel, aan de in de order 

iii 

3. (1) The value of the lIvestock repre.sented by the pay- genoemde personen, uit gelden bewiIligd als voormeld, de waar
ment ma.de by the general manager C?nstltu~es an advance to de van de aangekochte levende have uitbetalen. 
the applIcan~ (who then become~ ~nd IS heremafter called the 3. (1) De waarde van de levende have, vertegenwoordigd Terugbeta-
debtor) and IS made on th,':) condItIOns that- door de betaling gemaakt door de algemene bestuurder, maakt ling van 

I t 't d n t (d' d dt h' voorschoten (a) the debtor shall pay to the general manager interest een voorsc 10 m aan e app 1 an Ie an wor en Ier- rente 
at the rate of six per cent. per annum on any such onder genoemd wordt de schuldenaar) en wordt gemaakt op daarop. 
advance at the expiration of a period of six months de voorwaarde dat-
calculated from the date of the advance and there- (a) de schuldenaar aan de algemene bestuurder rente zal 
after the debtor shall pay the capital amount of any betalen tegen zes percent ~~r jaar op zodan~g v60r-
such advance together with interest at the rate schot na verloop van een tIJdperk van zes maanden 
aforesaid in five equal half-yearly instalments the berekend van de datum van het voorschot en daarna 
first of which shall become due and payable after the de schuldenaar zal betalen de hoofdsom van z~lk e~~ 
expiration of a period of twelve months from the voorschot met rente tegen voormelde voet m vIJf 
date of the advance. The date of the advance shall gelijke halfjaarlikse paaiementen, waarvan het eerste 
be the date upon which the last payment shall have betaalbaar wordt na verloop van een tijdperk van 
been made by the general manager to the seller of twaalf maanden van de datum van het voorschot. De 
the livestock' datum van het voorschot zal zijn de datum waarop 
..'. . de laatste betaling door de algemene bestuurder aan 

(b) the provISIOns set out m the Schedule to thIS Act de verkoper van de levende have gemaakt is; 
are observed by the debtor. (b) de bepalingen vermeld in de Bijlage tot deze 

Wet door de schuldenaar worden nagekomen. 
The expression" debtor" shall, in the event of the debtor's . '" '" .. 

decease include the executor of his estate. De mtdrukkmg schuldenaar omvat, In geval van overhJden 
(2) The general manager shall remit to the Treasury as van de schuldenaar, de eksekuteur van zij~ boedel. . 

soon as possible after the end of each month the amounts re- : (2) De al~emene bestuurder zal zo spoedig mogehk na het 
covered under sub-section (1) of this section after deducting emde van Iedere maand de bedragen, ontvangen onder sub
five per cent. therefrom; the amount so deducted shall be artikel (1) v.~n dit artikel, aan de Thesaurie overbetalen, na 
paid into and shall form part of the ordinary funds of the aftrek v~n vIJf percent daa:van; zullende ~et zo afgetrokken 
bank mentioned in section one. bedrag mbetaald worden m en een dee I mtmaken van de ge-

wone fondsen van de bank vermeld in artikel een. 
Investigation 4. Every magistrate, stock or scab inspector, member 4. ledere TIlagistraat, vee- of brandziekte inspekteur, Onderzoek 
and report on of & police force or any other suitable Government lid van een politiemacht of andere geschikte Regerings- naar, en rap-
:f::::~8out official shall, without additional emolument, and when beambte zal, zonder verdere betaling, en wanneer de kom- port 7er 

of this Aot. required so to do by the commission or by the general missie of de algemene bestuurder zulks verzoekt, elke aallge- ~~~;: i~en= 
manager, investigate and report upon any matter arising out legenheid uit deze Wet voortspruitende onderzoeken en daar- verbandwet 
of this Act and generallv assist in the carrying out thereof; omtrent versIng doen en in het algemeen in de uitvoering ervan deze Wet • 

• 
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and the general,:manager may appoint such inspecting officers behulpzaam zijn. De algemene bestuurder kan zodanige 
as are in his opinion necessary to safeguard adequately the terende beambten aanstellen, als zijns inziens vereist zijn om 
interests of the Government. The expenses incurred by any de belangen van de Regering op afdoende wijze te beschermen. 
such inspecting officer in carrying out such investigation and De uitgaven gemaakt door zodanige inspekterende beambte in 
making such report and generally assisting as aforesaid shall I de uitvoering van zodanig onderzoek en het maken van zodanig 
be paid by the general manager out of any moneys appro- verslag en in het algemean behulpzaam zijn als voormeld, worden 
priated as aforesaid. door de algemene bestuurdflr betaald uit gelden bewilligd als 

voormeld, 

Conditions of 5. The conditions set out in the Schedule to this Act shall 5 D voorwaarderr uiteengezet in de Bijlage tot daze Wet Voorwaarden 
SCdhd~d.ule and be regarded as part of this,Act.: Provided that the Governor- wordenegeacht een deel uit te maken van deze Wet: Met dien vall Bijlag? 
a ItlOns G I b 0 I t th G tt dd t en toevoeOln the~e~ or en~ra may y pr c a~a. IOn III a a ze., ,e a 0, vary or ventande dat de Goeverneur-ganeraal bij proklamatie in de gen daara~n . 
varmtlOn or ras~mtl any such conditIOlls: Any C?~ ditIOn so, a?ded or Stctat8koe1'ant aan elke zodanige voorwaarde iets kan toevoegen of verande-
~~~:::r~n vaped, shall ~e regar~ed as If the ~dditlOll or vanatIOll had of ze kan veranderen of terugtrekken, Elke voorwaarde waar- ring ~f tern:5-

been enacted III the saId Schedule: ldus iets t egevo gd is of die veranderd is wordt trekklllg aan a 0 e, !,. daarva.n. 
Provided further that every such proclamation sh;;dl, as soon b3schouwd "alsof . de . ~oevoeglllg, of ver.andermg bIJ 

as possible after it has been issued, be laid upon the Tables of gezegde BIJlage Illge~lJfd was: ~et dlen v.erstande 
both Houses of Parliament. voorts dat elke zodamge proklamatle, zo spoedig mo-

gelik na uitvaardiging, ter 'fafel van beide Huizen van 

General 6. Subject to the appfoval of the Minister of F'i~ance, the het Parlement zal worden gelegd. 

dmanager,may general manager may depute any officer of the bank mentioned 6, Behoudens goedkeuring van de Minister van J<'inancHin Algemene 
eputA hlS 't' t . th d f t' d t b t d· 

Powers e'c In sec IOn on~ 0 exerCIse e powers an unc Ions an 0 kan de algemene bestuurder aan een beambte van de bank ver- es u~.r er 
>.,. f th d t' f d ' d b ti' A· 1 kan ZlJll be, per orm e u les, con erre or Impose y lIS ct on t 16 meld in artikel een opdragen om de bevoegdheden en funkties voegdheden, 

Areas in 
respect of 
which this 
Act applies. 

Short title. 

general manager. uit te oefenen en de plichten te vervullen, die door deze Wet enz., over-
:tan de algemene bestuurder zijn opgedragen of opgelegd. dragEn . 

. 7. The provisions of this Act shall apply to persons resident 7. De bepalingen van deze Wet zijn van toepassing op Streken 
III such ar~as ~s may ?e declared by the Governor.General by ersonen woonachtig in zodanige streken als de Goeverneur- ten aanziell 
proclamatIon m the Gltzctte, p .. . . k waarvau oeze 

generaal blJ proklamatle III de Staatskocrant mocht be end- Wet van toe-

S. This Act may be cited for all purposes as the Drought 
and Flcod Distress Relief Act, 1916. 

maken. passing is, 

8. Deze Wet kan voor aHe doeleinden worden aangehaald Korte titel. 
als de Droogte en Overstroruing N oodlenigings Wet, [916 . 

• 
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Schedule. Bijlage. 
CONDITIONS UPON WHICH ADVANCES ARE TO BE MADE. VOORWAAJUlEN WAAROP VOORSCIlO~N VERSTREItT WORDEN. 

I. The whole amount of an advance shall be applied by the debtor to I. Het gehele bedrag van het voorschot moet door de schuldenaar 
the purchase of such livestock as are approved by the commission, and uitgegeven worden voor de aankoop van zodanige levende have als de 
the expression livestock includes catHe, horses, mules, donkeys, sheep, Kommissie goedkeurt en de uitdrukking "Ievende have" omvat rund-
goats, and pigs and the progeny thereof. vee, paarden, muilen, ezals, schapen, bokken en varkens en de aanteelt 

. h f . hi f _11 hI' daarvan. 2. The ng ,t 0, property In and owners po I.Ul sue Ivestock, shall 2. Het recht van eigendom van aile zodanige levende have, is en 
he ~nd remaIn In the general manager on, behalf. of the Government blijft in de algemene bestuurder ten behoeve van de Regering, totdat 
until the who!e amo~nt of the ad:vance, With all I~terest due thereon, het gehele hedrag van het voorschot met aile daarop verschuldigde 
has been reprud to him and a certificate has ~en Issued to the deb~or rente aan hem terugbetaald is, en een certifikaat uitgereikt is aan de 
by the general manager that such amount and mterest has bcen repaid, schuldenaar door de algemene bestuurder dat zodanige bedrag en rente 

... U 'I h rt'fi h be ' d th d bto h 11 'h terugbetaald is. v. nb sue os I cate as en Issue, eel'S a not, Wit - 3 T td t d' rt'fik t 't e 'kt' , d' h Id . t ge 
out the consent of the general manager, be entitled to sell, exchange, ',0 a. zo amg ce 1 aa Ul g rei IS, IS e sc u enaar rue . 

don~te or ot~erwise dispose. of or remove or willingly allow to be out :c~!~il:l,g w~~\:~~~~ ~~. ~;n:~~~~~t!iI::e~~:r:~:e t!e b::~~:fk:~ 
of hiS possessIOn arlY,of t~e hvestock so purchased. In the ev:ent of the of te verwijderen of met zijn goedvinden toe te laten dat het uit zijn 
general manager glvmg hIS consent to a sale the amount realised there, , 'd I 
b h II he d 'ted 'th th I ' red t' r'd ti bezlt raakt, behalve met toestemmmg van e algemene bestuurder. n 

y s a epoSl, WI e genera manager In u<: IOn or lq~ll a, on geval de' algemene bestuurder zijn toestemming geeft om te verkopen, 
of the loan and t.he mterest thereon, an~ the ownership of, the hvestock wordt het daardoor 0 brachte bedrag bi' de algemene bestuurder 
80 ,sold shall not pass to any person until the amount realised has been gestort in mindering ol~oening van de leni~g en de rente daarop en 
pa.ld to the general manager. In the event of an exchange or other d ' d 'd k ht I d h t' t op 'e and 
disposal with such consent the right of property in and ownership of e elg

to
en

td 
o~ hl~ b d zo ver ~c f e e:en ~ :ve jaa. m~tb ta~dm In 

any substituted livestOck shall vest in the general manager on over
l 

a e ,e
l 

rfag ad an eba ghi?'kkirle. s utur edr I": UI tete :"";ng 
b h If f th G t h h II th t b b d d geva van een rul 0 an ere esc ng me zo awge oos m~ 

e a Q e overnmen, w 0 s a cause e same 0 e ran e, wordt aIle zo in de plaats gestelde levende have het eigendom ;>:an 
4, The general manager shall be held indemnified, and the debtor de algemene hestuurder ten behoeve van dl'l Regering die dezclve zal 

shall be responsible, in respect of claims for damage for trespass or doen brandmerken. .. , 
other injury which would be made in law against an ownel by reason 4, De al~emene bes~uurder wordt ,gevl'lJwaard en de schuld,enruJr IS 
of his ownership of the livestock, or in respect of claims undvr any law aansprak~hk ten aanZlen van vordenngen voor schadevergooding voor 
relating to pounds, or in respect of any criminal liability under any It;J,w 't onwettIg betrede~ of andere schade wel~~ volgens Wet .gebracht kan 
or regulations governing diseases of stock. worden tegen een elgenaar op grond van zlJn recht van elgendom over 

de levende have, of ten aanzien van vorderingen onder een wet met 
5. The loss by straying or by the death of any livestock shall not betrekking tot schutten, of ten aanzien van kriminele aansprakelikheid 

in any manner affect the right of the general manager in respect of the onder een wet of regula ties regelende veeziekten. , 
repayment of the advance with the interest due thereon. 5. Het verlies door het wegraken of de dood van de levende have heeft 

. . in generlei wijze invloed op het recht van de algemene bestuurder ten 
6. The progeny ~f lIvestock shall be branded when It reaches such aanzien van de terngbetaling van het voorschot met de daarop vel'

age as t~e general manager may direct in the oase of each partioular schuldigde rente, 
class of lIvestock. 6. De aanteelt van levende have moot worden gebrandmerkt wan· 

, , neer ze zodanige ouderdom bereiken als de algemenebestuurder mocht 
7. No !Ivestock purchased under ,thIS Act, nor the progeny t~ereof, bevelen in het geval van elke biezondere soort van de levende have, 

shall be liable to at,tachment or ~Izure or to be made the subJ~ct of 7 Geen levende have aangekocht onder deze Wet, noch de aanteelt 
any for:m ~f executIon, under a ludgme~t of court of law until the daarvan, kan in beslag gonomen worden of is onderhevig aan eksekutie 
loan With mterest theleon has been repaid. in enige vorm krachtens een vonnis van een gerechtshof totdat de 

8. If disease or death occurs amongst the. livestock the debtor shall lening met, rente daarop terngbetaald is. 
give immediate notice to,the general manager. S. Ala Z1ekte of dood voorkomt onder de levende have moet de 

schuldenaar onmiddellik kenniageven aan de algemene bestuurder. 
9. The commission and the general manager, or any person designated 9. De Kommissie en de algemene bestuurder of elke door haar of door 

by it or by him in writing, may cause inspection to be made of any live- hem schriftelik aangewezan persoon, kunnen inspektie doen maken van 
stock purchased under this Act, and the progeny, and may enter upon levende have aangekocht onder de .. ..e Wet, en de aanteelt da.flrvan, 
any premises for, the purpoAe of such inspection, en kunnen enig perceel binnentreden voor het doel van zodanige in-

,. spektie. 
,10. If the ~ebtor be, ill de~ault m payment of any a!ll0unt ~n?-er 10, Als de schuldenaar een bedrag onder deze Wet verzuimt te 

tillS Act or If after mepectlOn the general manager IS of opmlOn betalen of aIs na inspektie, de algemene bestuurder van oordeel is dat 
that the debtor- de schuldenaar-

(a) has failed properly to care for or to brand any livestock; or 
(0) has failed properly to occupy or carry on farming operations 

on his land ; or 
(e) has become of drunken or improvident habits; or 
(Ii) has failed to perform or observe any obligations imposed upon 

him under and by virtue of this Act, 

(a) verzuimd heeft behoorlik te zorgen voor zodanige levende have 
of enig stuk daarvan te brandmerken ; of 

(b) verzuimd heeft zijn grond behoorlik te bewaren of daarop 
boerearbeid te verrichten; of 

(e) zich aan dronkenschap heeft overgegeven of zorgelooa is ge· 
worden; of 

(d) verzuimd heeft enige van de verpliohtingen hem bij deze Wet 
opgelegd na te komen, 

he may, without recourse to a court of la,,:, but aft~r notice ,to the kan hij na kennisgeving en zonder zijn toevlucht te nemen tot een ge
debtor, enter, upon' the land upon whICh the livestock u, and rechtshof de grond waarop de levende have zich bevindt, betreden en 
t,ake posseSSiOn of and sell the ,whole o~ any par~ ?f :ht' aIle of een deel van de levende have in bezit nemen en verkopen en de 
lIvestock and apply the proceeds, In rE:ducmg or ~qUldatl~g opbrengst gobruiken in mindering of tel' afdoening van Eovee} van het 
so mu~h of the advance o~ the In~erest thereon as IS unpaId voorschot of de rente daarop als onbetaald is, en als er cen onbetaald 
B;nd, If ~ny balance remains u~pa,d after the sale of the saldo overblijft na de verkoop van de levende have, maakt het cen 
livestock It shall be a charge agamst the estate of the debtor. schuld uit tegen de boedel van de schuldenaar. 

.V 

, . 
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UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, 15TH .JUNE, 1916. 

No, 29, 1916.] No. 29,1916.] 

ACT 
To make special provision for the payment of pen- Bevattende biezondere voorzieningen voor de beta-

sionable benefits or awards to persons who ling van pensioenvoorrechten of pensioentoeken-
having become enrolled for active service in any ningen aan personen die voor aktieve dienst 
of His Majesty's Forces during the present war ingelijfd zijnde in een van Zijn Majesteits strijd-
have sustained wounds or injury or contracted machten gedurende 'de tegenwoordige oorlog 
disease or suffered permanent ill-health while wonden of letsel bekomen of een kwaal opgedaan 
upon or in consequence of such active service; hebben of aan voortdurende slechte gezondheid 
and to the dependents of persons who have been lijdende geworden zijn gedurende of ten gevolge 
killed or died from wounds or injury received or van zodanige aktieve dienst; elJ. aan degenen die 
disease or illness contracted while upon, or in afhankelik zijn van personen die gesneuveld zijn 
consequence of such active service. of overleden zijn aan won den of letsel ver

kregen of een kwaal of ziekte opgedaan gedu
rende ,of ten gevolge van zodanige aktieve dienst. 

=====······================================1====================================== 

BE IT ENACTED by tbe King's Most Excellent, Majesty, ZIJ HET BEP AALD door Zijn Maje~teit de K.oning,. de 
the Senate and the House of Assembly of the Union of Senaat en de Volksraad van de Ume van ZUld·AfrIka, 

South Africa as follows:- als volgt:-
HOOFDSTUK 1. 

CHAPTER 1. PENSIOENT,?EKENNINGEN AAN REGERINGSAMBTENAREN. 

PENSIONABLE A WARDS TO GOVERNMENT SERVANTS. 
1. De voorrechten bepaald in dit Hoofdstuk worden Toepassing 

verleend- van Hoofd· 

1. The benefits provided by this Chapter are conferred- (a) aan ieder lid van de staatsdienst, zoals omschreven 
door sub·artikel (1) van artikel een "an Wet No. 29 

(a) on every member of the public ser~ice as defined by van 1912, die krachtens een pensioenwet, pensioen-
sub·section (1) of section one of Act No. 29 of 1912 rechten heeft; en 
who has pension rights under a pemion statute; and (b) aan iedere ambtenaar en bediende, zoals omschl'even 

(b) on every officer and employee as defined by section door artikel twee van Wet No. 28 van 1912, die 
t1()O of Act No. 28 of 1912 who hae pension rights krachtens een pensioenwet, pensioenrechten heeft, 
under a pension statute, en in ieder geval, aan wie, terwijl hij zulk een lid, ambtenaar 

of bediende was, verlof verleend werd ten einde zich voor 
and ill each case who,. while such a r,nember, officer or .em. aktieve dienst gedurende de tegenwoordige oorlog in een van 
ployee, was granted leav.e of ab~ence l~ order that he mlg~t Zijn Majesteits krijgsmachten in te lijven en die werkelik zo 
become e~rolle~ for, actIve serVICe durmg the present war 111 ingelijfd werd, of op toegestaan verI of zijnde, zo ingelijfd werd 
an1 of HIS MaJest1 s forces and was act.ually so enrolled, or, met J;oestemming van het hoofd van zijn departement. 
b~mg upon authOrIzed leave of abs~nce, dId become so enrolled Elk zodanig lid en elke zodanige ambtenaar of bediende 

stuk I. 

WIth the approval of the head of hIS department. wordt hieronder omschreven als een " dienstvrijwilliger." 
Every such member, officer or employee is hereafter 2. Niettegenstaande tegenovergestelde bepalingen in pen- Uitkeringen 

described as a " service volunteer", sioenwetten voorkomende, kan een dienstvrijwilliger die a,!,D personen 
ernstig verwond wordt of letsel bekomt, of die een kwaal die gewond 

Benefit~ pay. 2. Anything to. the contra~y notwithstanding ~n anJ: pen· o.~ ziekte opdoet of aan voortdurende slechte .gezond~eid :;,o:~ie~:Z. 
able to per'sion statnte contamed, a serVIce volunteer who IS senously hJdende wordt gedurende of ten gevolge van zodamge aktIeve dienst. 
:~~to:~hl1; wounded or ,injured or c~ntracts disease or suffers I?erman~nt dienst, ver~ist worden uit ,de s~aatsdienst of de spoorw~.ge~: 
on active Ber· illhealth whIle upon or m conseqnence of such actIve serVICe en haven dIenst, onderscheidenhk, te treden, zullende hIJ bIJ 
vioe. aforesaid may be required to retire from the public service or zodanige uitdiensttreding gerechtigd zijn, hetzij-

from the railway.and harbour service (as the case ,may be), (a) tot zodanige toekenning van schadeloosstelling als 
and upon such retIrement he shall be entItled to receIve- hem betaald zou worden uit krachte van een pensioen-

(a) such a compensation award as under a pension statute wet, in geval hij wordt afgedankt wegens ernstig 
would have been paid to him in the event of his lichamelik letsel of voortdurende slechte gezondheid, 
retiring owing to severe bodily injury or permanent zonder zijn schuld veroorzaakt bij de vervulling van 
illhealth occasioned without his own default in the zijn ambtsplichten; of 
diE!ch.arge of his official duties; or (b) tot een biezondere toekenning . van schadeloosstelling 

(b) a specia compensation award calculated on the basis berekend op grondslag van en onderworpen aan de 
and subject to the conditions of the compensation veorwaarden van de toekenning van schadeloosstelling 
awards made from Imperial Funds in like circum. welke onder gelijke omstandigheden uit Imperiale 
stances to a persoll of the same rank enrolled during Fondsen betaald wordt aan een peraoon van dezelfde 
the present war for such active service with or with. rang die gedurende de tegenwoordige oorlog voor 
out any other compensation, zodanige aktieve dienst ingelijfd is, met of zonder 

andere schadeloosstelling ; 
but not to an award under both paragraph (a) and para d h . , - oc nlet tot een toekenning beide onder paragraaf (a) en 
graph (b). paragraaf (b). 

The sarvice volunteer shall be entitled to elect which of De dienstvrijwilliger heeft het recht te kiezen welke toeken
such awards he will claim and if he elects to be paid an award uiug hij wil eisen, zullende hij, in geval hij verkiest een toe
under pa~agraph .(b) ~e shall further be e~ttit1ed to a ret~rn k.~nning te ontvang;en onder paragraaf (b), voorts gerechtigd 
of all hIS. contrIbutIOns under any. pen~lOl1 statute, WIth zIJn ~ot terugbetahng van 801 zijn bijdragen ingevolge een 
compound mterest up to the date of hIS retIrement at the rate pensIOenwet, met samengestelde rente tot aan de <lag van zijn 
of four per cent per annum. afdanking tegen vier percent per jaar 
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Benefits pay- 3. Anything to the contrary notwithstanding in any pen· 3. Niettegenstaande tegenovergesteide bepalingen in een Citkeringen 
able todepen- sion statute contained, if a service volunteer is killed or dies pensioenwet, zijn, in geval een dienstvrijwilliger sneuvelt of aan de 
dents 0kf 'lpeledr - from wounds or inJ'ury received or disease or illness contracted stedt ten gevolge van wonden of letsel bekomen of een kwaal ~;h~~J:~ik 
~ons 1 , , , . f 'k d f d d d f' I etc" while on or aggravated whIle upon or m consequence of such active 0 Zle te opge aan 0 vererger ge uren e 0 mgevo ge voor- vall 
active ser- service aforesaid, his dependent or dependents shall be melde aktieve dienst, de persoon of personen afhankelik van gesneuveiden 
vice. t'tl d t h ht' d t t enz, gednren-en I e 0- em gerec Ig 0 - de aktieve 

(a) such a compensation award as would have been paid (a) zulk een toekenning van schadeloosstelling als iuge- dienst, 
under a pensions statute if he had been killed or volge een pensioenwet uitgekeerd zou zijn indien hij 
died from injury received or disease contracted in gesneuveld was of gestorven was aan letsel bekomen 
the execution of, or as a direct result of performing of ziekte opgedaan in de vervulling of als onmiddellik 
his duty; or gevolg aan de vervulling van zijn plichten; of 

(b) een biezondere toekenning op grondslag van en onder-
(b) a special award upon the basis and subject to the worpen aan de voorwaarden van toekenningen van 

conditions of the compensation awards made from schadeloosstelling uit Imperiale Fondsen in gelijke 
Imperial Funds in like circulllstances to the depen- omstandigheden aan de personen die afhankelik zijn 
dents of a person who, being of the same rank as van iemand die van dezelfde rang zijnde als de dienst-
the service volu~lte6r, i~ enrolled during the present vrijwilliger gedurende de tegenwoordige oorlog voor 
war for such active serVICe, zodanige aktieve dienst ingelijfd is, 

whichever is the greater, but not to an award under both naargelang welke het grootste is, doch niet tot een toekenning 
paragraph (a) and paragraph (b). beide onder paT11graaf (a) en paragraaf (b), 

If an award is made under paragraph (b) of this section the Wordt een toekenning gemaakt onder paragraaf (b: van dit ' 
dependents of the service volunteer shall further be entitled artikel, dan zijn de personen afhankelik van de dienstvrij
to the payment of a sum equal to twice the amount of the williger voorts gerechtigd tot betaling van het dubbele bedrag 
service volunteer's contributions made under any pension van de bijdragen door de dienstvrijwilliger ingevolge een pen-
statute but without interest, sioenwet gemaakt, doch umder rente, 

Lev of con- ' ' ,.. 4. ,Niettegenstaande tegenov~rgeste~~e, b,epalingen ,in e~n Invor,~erillg 
, y , , 4. Anythmg to the contrary notwlthstandmg III any pen- penSlOenwet wanneer aan een dlenstVrlJwIlhger aan Wle het In yan hl]dragen 

tnbuhons m' t t t t' d 'f '- 1 t h h b' , m geval van case of leave Sion S.lt U e con ame ,1 a ser;'lce V,o un e~r w 0 as een artikel cen vermelde verlof verleend IS geworden, dat verlof verlof zonder 
without pay, granted the leave of ~bsence mentIOned 1ll sec,tIOn one ~as ~een zonder salaris verleend is, kunnen superannuatieb~dragen salaris, 

granted that le~ve WIthout pay, superan~uat.IOn contrlbutlO~s ingevolge een pensioenwet ten opzichte van zijn volfe 
under an~ penSIOn statue may be leVIed ,m respect of hIS pensioendragende emolumenten ingevorderd worden, zullende 
full penSIOnable emoluments and the perlod of abse,nce on alsdan toegelaten worden dat ge tijd die hij afwezig is op 
such, leave shall thereupon be allowed to count as penSIOnable zodanig verlof als pensioendragende dienst gerekend wordt, 
serVIce. 5. Het bepaalde in dit Hoofdstuk belet niet de betaling aan Voorbehoud 

Savi?-g as to 5. Nothing in this Chapter contained shall be construed as een weduwe, van het pensioen dat aan haar uit het Kaapse wat/e:r:ft 
fensl(cs preven',$ ng the payment to a widow, of the pension payable to Weduwen Pensioenfonds betaalbaar is, Dat pensioen wordt ~!r ~~a~s~ 
w~:fow:P;en- her from the Cape Widows' Pension Fund. Any such pension haar uitbetaald onverschillig of haar uit andere bronnen een Wed~wen 
sion Fund, shall be paid to her irrespective of any award made to her toekenning gemaakt is. ie~lOen-

from any other source, I' .' on s. . 6. Alle toekennmgen onder dlt Hoofdstuk komen ten laste Toekennm- • 
Awar~s un- 6. All a:vardS' under this Chapter shall be charged upo~ van het Gekonsolideerde Inko~stefo~~s" z~llende echter, w~n- i:!f;s~:~ d!t 
derthlsChap- the' Consoh?ated Revenue Fund" but whenever an award Islneer aan of wat bett-eft ean dlenstvrlJwIlhge,r een toekennmg komen ten 
~~Chacged ~~ made to or III respect of any serVICe volunteer under para-Igemaakt wordt onder paragraaf (a) van artlkel twee of para- lasle van 
da~ed o~:;_ graph (a) of section two or paragraph (a) of section th1-ee, graaf (a) van artikel drie, het dubbel bedrag van de bijdragen GekODsoli-

F d t ' th ' It' 'b' d d d' .. 'II' '1 't deerd Inkom-nue un , wwe e serV1(,e vo un eer s contrl utlOl,!S un er any van e IenstVrlJwI Iger Ingevo ge een penslOenwe aan stefonds 
pension statute to any superannuation, pension, or provident een superannuatie, pensioen of hulpfonds, uit dat fonds aan . 
fund shall be paid over from that fund to the Consolidated het Gekonsolideerd Inkomstefonds betaald worden, 
Revenue Fund, 

HOOFDSTUK n 
CHAPTER II, AANVULLING VAN IMPERIALE SCHADELOOSSTELLING. 

SUPPLEMENTING OF IMPERIAL COMPENSATION AWARDS, ' 7. De voordelen verleend door dit Hoofdstuk worden toege- Toepassing 
, , ., kend aan alle personen die voor aktieve dienst ingelijfd werden van Boofd-

Apphca.tlOn 7. The benefits prOVIded by thIS Chapter are conferred on gedurende de tegenwoordige oorlog in een van de troepe- ~tuk II, 
ofOhaplerII, all persons ,,:ho became enrolle,d for actiye se;vice duri,ng the machten, in de Unie bijeengebracht om met Zijn Majesteits 

pres~nt ,,:ar III :>ne of ,the ~ontmgents raIsed III the Umon for Krijgsmacht te dienen,op wie de bepalingen van Hoofdstuk 
serVICe WIth H,Is, Majesty s forces, but who are persons to I niet toepasselik zijn, 

Awards to 
volunteers 
who do not 
faU within 
Chapter I, 

whom the prOVISionS of Chapter I do not apply, Elke zodanige peraoon wordt hieronder genoemd een "uij 
Every such person is hereafter described as a "volunteer ", williger." 

8. Whenever it appears that the Imperial compensatio~ 8. Wannee~ blijkt dat de I~perial(> schadel?,os?t~lling in~e~ 'l,:~~~nin .. 
award made under the Royal Warrant to a volunteer IS volge h~t Konmkhke Beyelsc~rIft aan een ~nJwIlhger toe.,~ ~rijwi1ligers 
insufficient to meet the needs of his case, there may be made ke~d ,n~et genoegzaam ~n zlJn zaak voorzlet, .kan aan die die nietonder 
to such a volunteer an award not exceeding the difference vrIJwllhger een t?ekennmg gemaakt worden llle~ te bo",:en- Hoofdstuk 
between the amount awarded from Imperial funds and the gaande het verschll ~ussen het bedrag toe~~k~n? mt Impenale I komen. 
maximum which might have been granted to the volunteer if fondsen en het maXImum d?;t aan de vrIJwIlhger toegekend 
his case had been dealt with under the provisions of section had ~unnen worde~ als zIJn zaak be.handeld was onder de 
one hundred and eighteen of, and the Sixth Schedule to, the b~~ahngen van a:tlkel ,honderd aC,h~t~en van en de Zesde 
South Africa Defence Act 1912, as by this Act amended. BIJlage tot de,;Z~lld Afnka Verdedlgmgswet, 1912, zoals door 

deze Wet gewIJzlgd. 
Awards to 9. Whenever it appears that the Imperial compensation 9. Wanneer blijkt dat de Imperiale schadeloosstelling Toekennin-
dependentBof award made und~r the Royal Warrant to a dependent or the krachtens het Koninklike Bevelschrift aan een persoon pf gen aanrrr
vo~u~teflrs t dependents of a volunteer is insufficient to meet the needs of aan personen afhankelik van een vrijwilliger toegekend, niet :~r: :an an· 
fulf w~J:fn the case, there may be made to such dependent or dependents gan ... egzaam in de zaak voorziet, kan aan die afhankelike persoon vrijwilligerll 
Chapter I. or any of them an award not exceeding the difference between of personen of een van hen een toekenning gemaakt worden niet die nietonder 

the amount awarded from Imperial Funds and the maximum te bovengaande het verschil tussen het bedrag toegekend uit HOOllfdstuk I 
va en. 

.. 
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Supplemen. 
taryaward 
to service 
volunteers 
enrolled for 
service in 
contingents 
raised in 
Union. 

which might have been gr~nt d if the case had been dealt 
with under the provisions of SEction ow hundred and eighteen 
of, and the Sixth Schedule to, the South Africa Defence Act 
1912, as by this Act amended. 

10. Notwithstanding the limitation to persons to whom the 
provisions of Chapter I, do not apply, of the benefits provided 
by this Chapter, there may be made to any service volunteer 
enrolled for active service during the present war in one of 
the contingents raised in the Union for service with His 
Maj_esty's forces, or to his dependents, to whom an award has 
been made in accordance with the provisions of section two (b) 
or section three (b), a supplementary award not exceeding the 
difference between the award aforesaid and the maximum 
which might have been granted if the case had been dealt 
with under the provisions of section one hundred and eighteen 
of, and the Sixth Schedule to, the South Africa Defence Act, 
1912, as by this Act amended. 

Awards. 11 All awards under this Chapter shall be 
unde,' thIS • . 

charged 
Chapter to te upon the ConsolIdated Revenue Fund. 
charged on 
the CH A PTER III. 
Comolidated 
Revenue GENERAL AND~ SUPPLEMENTAl •. 
Fund. 

Regulations. 

Treasury to 
deuide ques. 
tions arising 
under Act. 

12. The Governor-General may make regulations, not 
inconsistent with this Act, for the effective carrying out of the 
objects and purposes thereof. 

13 • ..All questions arising out of allY prOVISIon of this 
Act or in connection with anv award shall be submitted to 
the Treasury whose decision l':tpon all sur:h questions shall be 
final. - -. 

Amen~ment 14. Section one hundred and fighteen of the South Africa 
?f s£'Cd tid on 0dn8 Defence Act. 1912, is hereby amended as follows:-
_no' , 
eigldeen of (a) by the insertion in sub-section (]) thereof after the 
Act No. 13 of word" disease" of the words" aggravated or" . 
1912. " 

(b) by the deletion of sub-section (2) and the substitution 
of the following new sub-section (2):-

"(2) \Vhen such member becomes permanently in
capacitated, wholly or partly, from earning his 
living owing to wounds or injury received or 
disease or illness aggravated or contracted on 
and by reason of such service or duty and 
through no fault or neglect of his own, the 
Governor-General may award him an annuity 
not e~(Jeeding one hundred pounds a year, or a 
gratUIty not exceeding three years' pay of the 
rank v.hich such member was holding at the time 
he received such wounds or injury or contracted 
such disease or illness". 

(c) by the insertion in sub-section (3) after the words 
" such service and duty" of the words" or the disease 
is thereby aggravated". 

These amendments shall be deemed to have been in force at 
all times since the commencement of the present war. 

Benefit~ un- 15. No annuity or other award or payment under this 
der thl8

t 
Abct Act shall be capable of being assigned transferred or 

may no e h h . ' . 
assigned or ypot ecated, nor shall It be attached or subJected to any 
subjected to form of execution under a judgment or order of court of 
execution. law,. nor shall it pass under any Ol:der made for the seques-

tratIOn of the estate of the bJneficlary. 

J~terpreta- 16. The expression « pension statute" as used in this 
.. lIOn of terms. ~ct means. a~y law of. the Union, ~r of any Colony now 

mcluded withm the UIllon, under whICh a service volunteer 
or his dependents may claim pensionable benefits, but does 
not include section one hundred and eighteen of the South 
Africa Defence Act, 1912, as originally enacted or as hereby 
amended. ' 

Short title. I" 17. This Act maybe cited for all purposes.as the War 
Special Pensions Act, 1916. 

Imperiale fondeen en het maximum dat toegekend had kun
nen worden als de zaak behandeld was onder de bepalingen 
van artikel honder'd achuien van en de Zesde Bijlage tot de 
Zuid Afrika Verdedigings Wet 1912, zoals door deze Wet 
gewijzigd. 

10. Niettegenstaande het beperken tot personen op wie de Anvl111e~de 
bepalingen van Hoofdstuk I niet van toe passing zijn kan er toekennd!ng t 
't d did d' H fd k . . aan lens -u~ e :'.00: ,e en ,oor It . 00 ~tu :oor~l.en aan ~edere vrijwilligers 

dIenstvnJwllhger dIe voor aktleve dlenst -mgehJfd werd m een i~gelijf.d voor 
van de troepemachten welke in de Unie bijeengebracht werden dlenet In 

t Z .. M' t't k" h d' f "troepemaoh-om' me IJn aJes el S rlJ'gsmac t te lenen·, 0 aan zlJn ten aange-
afhankeliken aan wie een toekenning gemaakt werd krachtens worven in de 
de bepalingen van artikel twee (b) of artikel dr-ie (b), een aan- Unie. 
vullende toe kenning gemaakt worden niet te bovengaande het 
verschil tussen voormelde toekenning en het maximum dat 
toegekend had kunnen worden indien de zaak behandeld was 
onder de bepalingen van artikel hondcrd achttitn van, en de 
Zesde Bijlage tot, de Zuid Afrika Verdedigingswet 1912, Eoals 
bij deze Wet gewijzigd. -

11. AIle toekenningen onder dit Hoofdstuk komen 
laste van het Gekonsolideerde Inkomstefonds. 

ten Toekennin
gen onder dit 
Hoofdstuk 
komen ten 

HOOFDSTUK III. 

ALGEMENE EN AANVULLENDE BEPALINGEN. 

laste van Ge
konsolideerd~ 
Inkomste
Jonds. 

12. De Goeverneur-generaal kan regulaties vaststeHen Regulaties. 
niet on~estaanbaar met deze Wet voor de betere uitvoering 
van de doeleinden ervan. 

13. AHe punten welke voortspruiten uit een van de be- Th",?aurie 
paling en van deze Wet of in verband met een toekenning beslltst alle1k 

t d Th ' 1 d d k ., pun en we e moe en aan e esanne voorge eg wor en, weI s beshssmg uit deze Wet 
op al zodanige punt en finaal is. voortsprui-

ten. 

14. Artikel hc,nderd achttien van de Zuid Afrika Verdedi- Wijziging 
gingswet, 1912, wordt mits deze als voIgt gewijzigd:- .. tn/,r~ikel 

(a) Door de invoeging in sub-artikel (1) nil, " gekregen " a~j:tt~~n van 
van" of verergerde ". Wet No. 13 

(h) door de schrapping van sub .. artikel (2) en de vervan van 1912. 
ging daarvan door : " 
"(2) W anneer dat lid ten gevolge van verwonding of 

bekomen letse I of wegens een kwaal of ziekte 
opgedaan of verergerd in en tengevolge van die 
dienst of plichtsvervulling en niet door eigen 

'schuld of nalatigheid gehee! of gedeeltelik 
blijvelld ongeschikt wordt om in zijn le.venson
derhoud te voorzien, kan de Goeverneur-generaal 
hem een jaargeld honderd pond niet te boven
gaande of een gratifikatie niet te bovengaande 
drie jaren soldij van de rang die hij hield toen 
hij zodanige verwonding, letsel of ziekte kreeg, 
toekennen." 

(c) door de invoeging in sub-artikel (3) na "krijgt" van 
de woorden " of de ziekte daardoor verergerd wordt". 

Deze ~ijzigingen worde~ geacht van kracht geweest te zijn ten 
aIle tlJde sed~rt het begm vall de tegenwoordige oorlog. 

15. Geen Jaargeld of andere toekenning of betaling in- Voordelen 
gevolge deze Wet kan worden gecedeerd, overgedragen of met ondElr deze 

verband bezwaard. Het is evenmin vatbaar voor beslag of ~ett n:ogden . k k . . me "or en 
emge vorm van e se utIe mgevolge een vonnis of order van gecedeerd 
een gerechtshof, nocll gaat het over ingevolge enige order of a.an ekse
gemaakt voor de sekwestratie van de boedel van de recht- kl1tle onder-
hehbende. worpen. 

16. De uitdrukking "pensioenwet" zoals die in deze Woordbepa
Wet gebruikt wordt, betekent elke wet van de Unie of van een lingen. 
kolonie nu in de Unie begrepen, krachtens welke een dienst
vrijwilliger of de van hem afhankelike personen op pensioen
voorrechten aanspraak kan maken, doch daaronder wordt 
niet begrepen artikel lwnderd aclttticn van de Zuid Afrika 
Verdedigings Wet 1912, zoals oorspronkelik ingevoerd of zoals 
hierbij gewijzigd. -

17. Deze Wet kan voor aIle doeleinden- worden aan- Korte t1t>61 
gehaald als de Oorlog Biezondere Pensioen Wet 1916. 
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UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, 15TH JUNE, 1916. 

No. 30, 1916.J No. 30, 1916.J 

\VET 
To Amend the Land Bank Act 1912 (Act No. 18.Tot wijziging van de Landbank Wet 1912 (Wet 

of 1912). No. 18 van 1912). 

BE IT ENACTED by the King's Most Excellent MajestyiZIJ BET BEPAALD door Zijn Majesteit de Koning, de 
the Senate and the House of Assemblv of the Union of Senaat en iieVolksraad van de Unie van Zuid-Afrika, 

South Africa, as fonows - . als voIgt :-

IX 

1. In deze Wet betekent de uitdrukking "Hoofdwet" de Woor?
Landbank Wet 1912 (Wet No. 18 van 1912) en be halve waar bepalingen. 

Interpreta- 1. In this Act the expression" principal Act" means the dyze Wet b:paa.ldelik voorziening maakt, heeft el~e uitdruk
tion ofterms. Land Bank Act 1912 (Act No. 18 of 1912) and, save as in this kmg pebezlgd m de Hoof?wet, wanneer ~ez~lve III ~eze.Wet 
. Act is specially provided, any expression used in the principal gebezIgd wordt, de betekems welke aan dIe mtdrukkmg m de 

Act, shall, when used in this Act bear the meaning assigned to Hoofdwet wordt toegekend. 
that expression in the principal Act. 2. De verschillende bepalingen van de Hoofdwet uiteengezet Wijiljgirg~n 

, . , . .. .. in deeerste kolom van de Bijlage tot deze Wet worden hierbij r;~;~e;9~~' 
Amendments 2. 'Ihe several provlslons of the prmClpal Act specIfied m gewiJ'zigd in dfl omvang aangegeven in de tweede kolom van' d N ' . III e omv8ng 

. of Act 0; 18 the first column of the Schedule to thIS Act are hereby amended die Bijlage. uiteengezet 
~ \912 t~xd to the extent indicated in the second column of that Schedule. in Bijlage tot 
innsch:le~ dtze Wet. 
this Act, 

Co-operative 
Agrioultural 
flooieties in 
Cape and 
Natal. 

Rights of 
bank in the 
event of 
cancellatiou 
of Crown 
leases, 

3. Niettegenstaande tegenovergestelde bepalingen in een Kooperatieve 
3. Notwithstanding anything to the contrary contained in Wet geldende in de Kaap de Goede Hoop en' Natal met landb?~w- . 

an~ l,aw in force in th,e C~pe of Good H<lpe and Natal, relating betrekking tot maatschappijen op aandelen is het wettig een ~I~r~:lk~na~en 
to Jomt stock compames, It shall he lawful for a SOCIety con· vereniging op te richten bestaande uit enig aantal personen en Natal. 
sisting of any number of persons to be formed, without zonder registratie ingevolge zodanige wet als-
tration under such law if- (a) ze opgericht wordt met het doel om de landbouw of 

(a) it is formed for the purpose of promoting agriculture <len landbouw- of landelik bedriJf in de l Unie te 
or any agricultural or rural industry in the Union; bevorderen; en 
and (11) alle leden bona fide boeren zijl1 wonende in de Unie; 

(11) all the members are bon[~ fide fanners residing in the en 
Union; and (c) aIle leden zich bij overeenkomst verbondell hebben 

(c) all the members have by agreement undertaken to be gezamenlik zowel als afzonderlik aansprakelik te 
liable severally and in solidum for 'the debts of the zijn voor de schulden van de vereniging; en 
society; and (d) de doeleinden en de statuten door de raad goedge-

(d) the objects and articles of association are approved of keurd en aan de bank ingeleverd zijn; 
by the board and are lodged with the bank; zullende een alzo opgerichte vereniging de naam dragen van 

d ' t f d h 11 b k C . kooperatieve landbouwvereniging en voor de toepassing van de 
an ,a SOCle y s~ orme s a e nown as a o-op~ra~Ive l:Ioofdwet dezelfde rechten en voorrechten bezitten en aan. 
Agncultural SOClety and shall, for the purpose of tht\ prmClpal d lfd I' ht' d .' I d' lk 
Act enJ' oy the same rights and privileges and be ubJ' ct t th e~,e e :verp IC m,g~n on er:worpen ZIJn a s Ie we e een 

, , , '" s ? 0,. e kooperatleve veremglng bezlt en waaraan dezelve onder-
same oblIgatIOns as a co-operatIve SOClety enJoys and IS subject 'd d H fd et ull d ddt t t 
to, under the principal Act and the arti~les of association and wokrpen, ,n", o~ er

d 
e 00 w ,z dktln ~ ver

d 
er de saud en en 

It t ' th f h db th b d did d el e wIJzIgmg aarvan, na goe eurmg oor e raa en na allY a era Ion ereo w en approve y e oar an 0 ge '1' d b k b' d d" d ' , 
't'h tl b kIll b b' d' th' ·t d' m evenng aan e an, In en ZIJn voor e veremgmg en WI Ie an s la e m mg upon e SOCIi y an Its haar leden, . 

members. 4. In geval van vernietiging of prijsgeving van een huur- Rech~n van 
'. kontrakt, vergunning of toekenning van de Kroon ten aanzien bKank 1~ geval 

4. In the event of the cancellatIOn or abandonment of any waarvan een voorschot met toestemming van de Minister van roon um-
I I' II t t f h C· ·h f kontrakten ease, !Cence, or ",omen rom t e rown m, r,espect w ereo Landen door de bank verstrekt is, voor de oprichting van et?n vernietigd 
an advance has, WIth the conseut of the MIm~ter of T,ands omheinillg of het bouwen van een dipbak, wordt, wanneer worden. 
been mad,e by th~ b~nk, for the purpose of erectmg a fence ~r zodanige grond weder door de Kroon in bezit genomeIl wordt, 
constructmg a dlppmg tank, there shall when such l,and IS of door de huurder, vergunninghouder of persoon aan wie een 
resumed by the ~rown, or abandon?d by the lessee, lIcensee toekenning gedaan is, prijs gegeven wordt, uit het Gekonsoli-
or allottee be paId out of the Consohdated Revenue Fund to deerd Inkomstefonds aan de bank zoveel van het voorschot 
the bank so much of ~he advance (and of the interest due (en de daarop verschuldigde rente) uitbetaald, als de bank uiet 
thereon) as ,the bank IS unable to recover from the holder of kan invorderen van de btzitter van zodanig huurkontrakt, 
such lease, lIcence or allotment. zodanige vergunning of toekenning. 

, ". 5 Ally holding in respect of which a note has been d 5. Elke bezitting ten aanzien waarvan een aantekel.l. ing ge- ~ansl?ralle. 
LmbllItIes of • rna e kt" I d b I' d D' b kk ( ... ~ hkh'J.ld van owners in under the provisions of the Dipping Tanks Advances Act maa IS mgevo ge e epa mgen van e Ip a eav 001:- eigenaafB ten 
respect of 1911 (Act No, 20 of 1911) or of the Fencing Act 1912 (Act s~hotten) Wet 1911 (Wet ~o, 20 van 1911) of van de ?mhel- aan.zi~n van 
holdlllgsfor No, 17 of 1912) may after payment of all instalments and nmgswet 1912 (We~ No. If van 1912) kan, na betahng aan bezlttmgecr 
;ah~:8 ~~de interest 'then due to the bank in respect of that holding and de b~nk van all,e paal?m,enten en van de versch'!ldigde rente ten ;=~~~~ten 
unt:er Aot with the consent of the board, be ceded or transferred by the aanZlen van die bezlttmg en met toestemmmg .van de raad verst~ek~ zijn 
No, 20 of owner to any other person but in that case such holding shaH, !,?:ecedeerd of getranspor~eerd worden doo~ de elpe~aar ~an 0!lder \\ et 
1911 or Act notwithstanding such cession or tr' nsfer cont'nue t b lemand anders, zullende m dat geval zodamge bezlttmg, met- :'<lo, 20 van 
No 17 of· '" , l 0 e t d d' . f d ' b . d 1911 of Wet 1912. subject to a first charge created by such note in tegens aan e zo amge ceSSle 0 zo amg transport . ezwaar No, 17 van 

1912. 
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Deed of 
Transfer. 

UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, 15TH ~TUNE, 1916. 

favour of the bank for so much of the advance and interest as blijven met een eerste last door zodanige aantekening ge
is unpaid at the date of the cession or transfer ; and the maakt ten behoeve van de bank voor zoveel van het voorschot 
owner for the time being of such holding shall be liable for en de rente als op datum van de cessie of van het transport 
the payment of any iutalments and interest in respect of the nog onbetaald is; zullende voorts de eigenaar van zodanige 
advance, as and when they fall due, in the same manner as if bezitting aansprakelik zijn voor de beta ling van aHe paaie
the advance had originlllly been made to him, menten en rente ten aanzien van het voorschot, op de verval-

dag, op dezelfde wijze alsof het voorschot oorspronkelik aan 
6. Whenever under the provisions of the Dipping Tanks hem gemaakt was, 

Advances Act, 1911, and Fencing Act, 1912, aforesaid, any, ., . 
advance is made by the bank the same or any balance thereof 6. Wanneer mgevolge het bepaalde. ~IJ de DIpbakken A¥tekening 
which may be transferred in terms of the last preceding (Voorschotten) Wet 1911, en de Omhemmgswet 1912, een van v{)or· 
section shall be noted free of charge by the Registrar of voorschot door de bank verstrekt is, wordt hetzelve, of enig ~Ch(Jt OPt. 
Deeds, on the deed of transfer, grant, certificate of title, saldo ervan dat ingevolge het laatst voorafgB:ande artikel a~~~~por 
lease, licence or allotment, of the holding in respect of which overgedragen kan worden, kosteloos do?r de ~egIstr,~teur van 
such advance is made in addition to the note which the Akten op de transportakte, toekenmng, tItelbewIJs, huur
Registrar of Deeds is ;equired to make in his registers, kontrakt, licentie of toewijzing van de hoeve ten aanzien 

waarvan zodanig voorschot verstrekt is, aangetekend, benevens 
Conditions of 7. No advances approved by the board in respect of the?e a~~teke:t.Iing die de Registrateur van Akten gehouden is 
advances by erection of a fence or "the construction of a dipping tank shaHm ZIJn reglsters te maken, 
;~:~~~~:n ,be l?aid over to ~he p~rson to whom the advance is to be made 7. Geen voorschot goedgekeurd door de raad ten aanzien VoorwMrden 
erection ,untIl the board IS satIsfied that the fence or t~nk, as th~ case van de oprichting van een omheining of het bouwen van een van voor. 
~~ fe,nces and may be, has been erected or constructed: PrOVIded that If the dipbak wordt aan de p~rsoon uitbetaald aan wie het voorschot scholten door 
<lIppmg h ld' b t d h' h th d' , t k' t b '" de bank ten 
tanks, 0 mg e mor gage ~pon w IC e Ippmg an IS 0 e verstrekt zal worden, totdat de raad overtuigd is dat de om- aan~ien van 

constructed or t~e fencmg ere<:ted~ as the c~se Jn~y be, t?e heining of dipbak, onderscheidenlik, opgericht of gebouwd is: de oprich~ing 
board, upo~ receIpt of the apphcatIOn, shall gIve, w~Itten :,otlCe Met dien verstande dat wanneer de hoeve, waarop onder- v!lli Omh€l

to the regIstered holder of such mortgage of Its mtentIOn to scheidenlik de dipbak gehouwd of de omheining opgericht mngen en het 
t t h d bouwen van 

gran e a vance, moet worden, met verhand bezwaard is, de raad bij ontvangst dipbakken, 

8 (1) N t 'th t d' th' t th t 'th van de applikatie schriftelik kennis geeft aan de geregistreerde 
Advances on ,', 0 WI S ~n mg any Illg ~ e ,con rary m e houder van zodanig verband van zijn voornemen om het 
second prmCIpal Act contamed, a farmer resI,dent III s~ch areas as voorschot toe te kennen. 
mortgage of have, under the Drought and Flood DIstress Rehef Act 1916, 
~~!!~ij who been declared by the Governor-General by proclamation in the 8. (1) Niettegenstaande tegenovergestelde bepalingen in de Voorschotten 
have suffer~d Gazette may, notwithstanding that his property is hypotheca. Hoofdwet, kunnen hoeren woonachtig in de streken welke, op tweede 
fromdronght ted under a mortgage bond apply to the board for an ad· onder de Droogte en Overstroming Noodlenigings Wet 1916, verbdnd van 
~nd fl??? vance upon second mortgage of land within such area, door de Goeverneur-generaal bij proklamatie in de Staats- ~:~en ~~e in 
III cer_lll k b k d k'" d h ' d areas ", oerant e en gemaa t zIJn, mettegen,;taan e un eigen om zekere 

, (2) ~he b~ard. shall, upon receIpt of such apph~atlOn, re~er met verband bezwaard is, aan de raad een voorschot aanvragen streki'ln 

Short title, 

It for InvestI~atIOn and report, to a local commItt,ee whICh op tweede verband van grond in zodanige streek, wegens 
shall be appomted by the board m each such area, subject to the , d ' ,. d d droogteen 

1 f th M·' 't fA' It S h 'tt (2) N a ontvangst van zo amge aanvraag verwIJst e raa overstromini 
approva 0 e miS er 0 gncu ure. uc a comml ee d k lIt l'k k 't d t led h H 't f th . t t (h h H b h' ) d ze voor on erzoe en vers ag naar een p aa se I omI ee, a ge en 
s a conSls 0 e magIS ra e w ~ s a e c aIrman ~n door de raad wordt benoemd in elke zodanige streek onder- hebb€n, 
two other me~be~s who shall,. WIthout any re~u~eratIOn, worpen aan de goedkeuring van de Minister van Landbouw, 
carefully enqUIre mto the ments o~ each apphcatIOn and Zulk een komitee zal bestaan uit de magistraat(als voorzitter)en 
report to the board upon the followmg matters:- twee andere leden die, onJlezoldigd, de biezonderheden van elke 

(a) the agricultural or pastoral value of the land offered applikatie zorgvuldig zullen onderzoeken en aan de raad 
as security; verslag uitbrengen omtrent de volgende zaken:-

(b) the character of the applicant; (a) de waarde van de als sekuriteit aangebodell grond 
(c) the advisability of making the advance; and voor landbouw of veeteelt ; 
(d) whether in the opinion of the committee, there is a (b) het karakter van de applikant; 

sufficient margin of security for a second mortgage of (c) of het raadzaam is het voorschot te verstrekken; en 
the land. (ll) of volgens het oordeel van het komitee er voldoende 

(3) The board after consideration of the committee's report 4!ekuriteit overblijft voor een tweede verband van de 
may, if the application has been received by it within a period grond. , 
of four months from the commencement of this Act and the (3) De raad kan, na overwegmg van het ve:t;slag van 
margin of security is in the opinion of the board sufficient, h~t komit?e en als de aanvraag. door ,de raad ontvangen is 
make an advance not exceeding five hundred pounds upon bmnen ~Ie: maanden, na de mvoermg van deze Wet ~n 
second mortgage of the land, anything to the contrary not- de sekuntelt volgens t oordeel van de raad v?,ldoende IS, 
withstanding in the principal Act contained. een voorschot verstrekken van ten ,hoogste vIJf honderd 

, ' , . pond op tweede \'erband van grond mettegenstaande tegen-
(4) Advances made under thIS sectIOn shall bear mterest overgestelde bepalingen bevat in de Hoofdwet: 

at, th~ rate of fi~e per cent, per, a~num a~d shall, toget?er (4) Voorschotten onder dit artikel gegeven, dragen rente 
WIth mterest at that rate, be, wlthm a penod not exceedmg tegen vijf percent in 't jaar en moeten te zamen met rente op 
two years from ~~e date of the advance, re~ayable on such die voet binnen een tijdperk van ten hoogete twee jaar van 
terms and condItIOns as the board may prescnbe. de datum van het voorschot worden terugbetaald op zodanige 

(5) The provisions of the principal Act and any amendment voorwaarden als, de raad mocht voo~~chrijven, ., , , 
thereof shall apply mutatis mutandis to any advance made (5) De ,?epahng~n Van de. Hoo wet en ,van wIJzIgmgen 
under this section and, in the event of any default by the daarvan zIJn mutat~s r:"utan~~s van toepas~mg op elk voor
mortgagor, the board shall have the same powers and remedies schot ,gegeven onder dlt artIkel, zullende m geval van een 
&,s if the advance had been made under the principal Act or vepZUIm door de ,verbandnemer, de raad dezelfde bevoegd
any amendment thereof, heden en rechtsmIddelen hebben, ~l~o! het yoorschot gegeven 

was onder de Hoofdwet of een wIJzIgmg daarvan. 

9. This Act may be cited for all purposes as the Land 9. Deze Wet kan voor alle doeleinden worden aangehaald Korte titel. 
Bank Act 1912 Amendment Act 1916. als de Landbank Wet 1912, Wijzigingswet 1916. 
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Provisions amended. 

Section nineteen 

Paragraph (1) of section 
twenty ·three. 

Section twenty-nine 

Paragraph (e) of section 
thtrty.seven. 

Paragraph (ii) of sootion 
thirty -seven. 

Paragraph (ii) of sootion 
thirty·seven. 

Paragraph (iii) of section 
thirty.seven. 

Section thirty.nine 

Fifth Schedule 

Fifth Schedule 

UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, 15TH JUNE, 1916. 

Schedule. ·Bijlage. 

Extent of Amendment. Gewijzigd Artikel. Omvang van Wijziging. 

1--------------1 ---------------.------------

By the insertion after the words" but no Artikel negsntien 
advance" of the words "excseding one 
hundred and fifty pounds". 

The deletion of the words" erven or stands Paragr8!lf (1) van ;lrtikel 
situate within the limits of any munici. drie en twmtig. 
pality, borough or proclaimed village or 
township" and the substitution for the 
words deleted of the words " piece of land 
less than one morgen in extent" and by 
the deletion of the words "erf or stand " 
and the Bubst.itution for the words deleted 
of the words "piece' of land less than one 
morgen in extent." 

The deletion of the words "maximum A rtikel negen en twintig .. 
monthly" and the substitution for the 
words deleted of the word "daily". 

The insertion after the word" fine" of the Paragraaf (e) van artikel 
words" or assign his estate or the security feven en dertig. 
for the advance be declared executable by 
order of a competent court." 

The insertion after the word "letter" of 
the words" addressed to the address given Paragraaf (ii) van artikel 
in his application for the advance". . zeven en dertig. 

The insertion after the word "just" of 
the words" provided that in the circum-
stances mentioned in paragraph (e) in this Paragraaf (ii) van artikel 
section the board may so enter upon and zeven en dertig. 
take possession of and sell the whole or any 
part of such security as soon after the 
debtors' estate h8.!l been finally seques· 
trated or assigned or the debtor has been 
sentenced or the property has been 
declared executable as the board may 
deem expedient". 

The insertion after the word "person" of 
the words" and without production to the 
registrar of deeds of the title deeds pro· Paragranf (iii) vanartikel 
vided it is certified that the board has zeven en dertig. 

. been unable to obtain the same." 
The substitution of the words "central 

board" for the word " liquidator" 
wherever it occurs and by the substitution 
of the words" last two preceding sootions" ArtikeJ negen en dertig .• 
for the words" last preceding section". 

The deletion of the words "not relating to 
discharge or release of mortgagee.'" 

By the insertion after the word a bank") in 
the last lin~of the principal Act, of the Vijfde Bijlage 
words" not relating to discharge or release 
of mortgage bond or document of pledge." 

Vijfde Bijlage 

Door in te lassen ntt "zullende echter geen 
voorschot " van "honderd vijftig pond te 
bovengaande ". 

Schrapping van de woorden" erven of stand
plaatsen gelegen binnen de grenzen van 
eon municipaliteit, vlek of geproklameerd 
dorp of geprokJameerde stad" en de ge
schrapte woorden te vervangen door de 
woorden: "een stuk grond van minder 
dan een morgen " en de schrapping van 
" erven of standplaatsen " en die woorden 
te vervangen door· de woorden "stuk 
grond van minder dan een morgen". . 

De schrapping van de woorden "maximum 
maandeliks " en ze te vervangen door het 
woord "dageliks." 

De inlassing achter het woord "boete" 
van de woorden "of zijn boedel afstaa.t 
of de sekuriteit voor het voorschot bij 
order van een bevoegd hoI exekutabel 
verklaard is." 

De inlassing at'hter het woord "brief" van 
. de woorden: .. geadressoord aan het adres 

opgegeven in zijn applikatie voor het 
voorschot. " 

De inlassing nil. het woord ,. lijken " van de 
woorden "met dien verstande dat in de 
omstandigheden vermeld in pl1l'agraaf (c) 
van dit artikel de raad zodanige zekerheid, 
geheel of gedeeltelik zo kan betreden, in 
bezit nemen en bij openbare veiling ver· 
kopen zo spoedig nadat de boedel van de 
schuldenaar finaal gesekwestreerd of afge. 
stean is of de schuldenaar veroordeeld is 
of het eigendom exekutabel verkla.ard is, 
als de raad wenselik mocht achten." 

De inlassing no, het woord "persoon" van 
de woorden "en zonder de titelbewijzen 
aan de registrateur van akten over te 
leggen, mite gecertificoord wordt dat de 
raad niet in staat is geweest ze te ver· 
krijgen." 

De vervanging van het woord " likwidateur" 
waar dit voorkomt door de woorden 
"centrale raad" en de vervanging van 
de woorden " het voorgaand artikel " door 
"de twee voorga.ande artikels ". 

De schmpping van de woorden "die niet be
trekking hebben op ontslag of bevrijding 
van verbandgever." 

Door in te lassen na het woord "Westem· 
mingen ") in de laatste regel van de Hoofd
wct) de.woorden "die niet betrekking 
hebben op ontslag. of bevrijding van ver· 
bandakte of dokument van verpanding." 

Xl 
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xu UNION GAZETTE EXTRAORDl1SARY, 15TH JUNE, 1916. 

No. 31, 1916.] 

ACT 
To amend the Exchequer and Audit Act, 1911 

No. 21 of 1911). 

No. 31, 1916.] 

WET 
wijziging van de Financie Wet, 1911 (Wet No. 

21 of 1911). 

. . ZIJ HET BEP AALD door Zijn Ma,jesteit de Koning, de 

BE IT ENACTED by the Klllg'S Most Excellent MaJesty, Senaat en de Volksraad van de Unie van Zuid-Afrika, 
the S~nate and the House of Assembly of the Union of 'a Is voIgt: _ ' 

South AfrIca, as follows: - 1. Artikel ze~'en van de Financiewet 1911, (hiernagenoemd Wijziging 
Amendment 1. Section seven of the Exchequer and Audit A<!t 1911 de Hoofdwet) wordt mits deze gewijzigd door in sub-artikel van artikel 
of section (hereinafter referred to as the principal Act) is 'hereby (3) daarvan de woorden "met uitzondering van het bepaalde w::t;:.n21 
'BI'BIt of Act amended by the deletion from sub-section (3) thereof of the in Hoofdstuk IlL" te schrappen. van 1911. 
~~'l:l of words ., save as is otherwise provided in Chapter IlL" 2. Artikel negen van de Hoofdwet wordt mits deze her- Herroeping 

Repeal of 2. Section nine of the principal Act is hereby repealed and roepen en het volgende artikel daarvoor in de plaats gesteld : van artikel 
. , .,. 9 D t fbI t t h t k . neqen van section 1~Ute the folloWlllg sectIOn substItuted therefor: " . e s a e as me e opnemen van re el1111gen, voor- W'et No. 21 

~~ f9c1V~a~ll "9. The~taff engaged in the audit of accounts prescribed geschreven. :l0or deze ~et,. staat, o~derworpen v~n 191~ ~n 
substitution by thIS Act shall be under the sole, control of the aan de M1l1Ister, onder UltslUltend beleld van de nleuw art!ke1 

C II d A d ' I' K t "1 A d't I" daarvoorln therefor ,of ontro er an u Itor, Genera, subject to the on ro eur en u 1 eur-generaa . de plaats 
new sectIOn. Minister." gesteld, 

Amendment 3. Section elF-ven of the principal Act is hereby amended by 3. Artikel elf van de Hoofdwet wordt mits deze gewijzigd Wijzigi~g 
of section the deletion therefrom of the words" or, in the case of Hail- door daarin de woorden "of, in 't !l'eval van Spoorwegen en van artlkel 
~~:e;1 o:/ct ways a:.d Harbours, the Assistant Controller and Auditor- Havens, de Assistent Kontroleur en Auditeur-Generaal" te ~~.v;f v~~t 
lOll, Gellf~raL" schrappen. 1911. 
Amendment 4. Section t"welue of the principal Act is hereby amended . 4. Artikel twaalf van de Hoofdwet wordt mits deze als voIgt Wijzigi?g 
of section as follows : - ewi 'zi d . vanartl kel 
twell'e of Aet ( ) B th dd't' , b . (1) . d' tIft g J g .., " twa(~lf van 
No. 21 of aye a 1 IOn 111 ~u -sectIOn Imme Ia e y a er (a) Door toevoegmg msub-artikel (1) onmlddelhk n3. de Wet No, 21 
HIll. the words "accountmg officers" of the words" and woorden " rekenplichtige ambtenaren" van de van 19 t 1. 

of the Admini~tration" ; woorden "en van de Administratie " , 
(b) by th~ deleLio~ from sub-sec~ion (1) of all words com- (b) door in sub-artikel (1) al de woord~n te schrappen 

mencmg: n WIth the excepLIOn" to the end of the vanaf "met uitzondering" tot het einde van het 
sub-sectIOn; sub-artikel' 

(c) by the addition in s.ub-section (2) immediately af~er (C) door toevoeging in sub-artikel (2) onmiddellik na het 
the words" test audIt" of .t1~e wo~ds "any portIOn woord "proefopneming" van de woorden "enig 
of the acco~~ts o~ the Adm:l1Istr;tl.on an~" j deel van de rekeningen vali de Administratie en " ; 

(d) by the addItIOn m sub-sectIOn ( .. ) ImmedIately after (d) door toevoeging in sub-artikel (2) onmiddellik Illl. de 
the words" revenues ?f th?se departments" of the woorden "inkomsten van dezE' departementen " van 
w?r~s " ~r of "any portlOn of the accounts of the Ad- de woorden "of enig deel van de rekellingell van de 
mUllstratlOn, Administratie." 

Amendment 5. Section thirteen of the principal Act is hereby amended 5. Artikel dertien van de Hoofdwet wordt mits deze Wijziginor 
of.section by the deletion from the commencement thereof of the words D'ewiJ'zigd door in het begin daarvan te schrappen de woorden van artikel 
tl~u·teeJt of , 'S . . ' th' 'd d . t' .' d, '~ , . . del'ti.en van 
Act No. 21 of ~;e as IS 0 erWlse provi e 1I1 sec IOns tuentll an t11 enty- "Beh.oudens tegenovergestelde bepahngen m artlkelen Wet No, 21 

1911. one. tW1ntig en een en t1(}intig is" en door toevoeging achter het van 1911. 

Repeal of 6. Section t"tcenty of the principal Act is hereby repealed. woord" Auditeur-Generaal" van het woord "is". 
~ection 6. Artikel t11;intig 4ran de Hoofdwet wordt mits deze Herroeping 

van artikel 
twi'lttig van 
Wet No. 21 
vall 1911. 

tw~nt'!l of A.ct hen-oepen. 
No. 21 of191 1. 
Repe.lof 7. Section twenty-one of the principal Act. is hereby 
section repealed and the following new section is hereby substituted 
twenty-one o! tberefor: _ 7. Artikel een en twintifl va~l de Ho~fdwet wordt . mits Herroe~ing 
Aut No, 21 Ci "21 In the interpretation of sections thi1'teen and deze herroepen, en het volgende meuwe artIkel daarvoor m de van artl~el, 
1911 and sub- ',' '. , 1 Il,t t Id. "en en t'V'tntlfl 
Htitution of n1neleen mcluslve, whenever the accounts of the P n. s ges e ',--:-. '. . van Wet No. 
new pro- Administration are concerned, the expression "21. In t. Ultleggen van artlk~ls datun, tot en ,m.et 21 v::n 1911 
vision. " Minister" shall be deemed to refer to the Minister negentun, wanneer de rekenmgen van de Admmls- en nI~uwe 

of Hailways and Harbours and the expression t.ratie bedoeld worden, wordt de uitdrukking dbepallllg, d 
. 'M' . t' ht t b t k d M" t aarvoonn e " Treasury" shall be deemed to refer' to the Ad- 1111S er . geac e e e enen e . l~llser ,:an plnats gA-

ministration. Spoorwegen en Havens, en de mtdrukkmg steld. 

Amend:nent 8. Paragraph (4) of the prQviso to section twe.nty-si;l' of the ' Thesaurie ' geacht te betekenen de Adm,inistratie." .... 
of sectIOn principal Act is hereby repeall:ld and the following substituted 8. Paragraaf (4) van het voorbehoud op artlkel zes en WljZlglUg 
tu;en/!I,sirv of in lieu thereof. ttv'intig van de Hoofdwet wordt mits deze herroepen en het van arti~el. 
Act No. 21 of ',. .,' 1 d' d ltd teld . zes en tW'It/t'rI 
1911. "(4) No contract mvolvmg expendIture m excess of an vo gen e 1I1 e p aa s aarvan ges. . van Wd No, 

amount of ten thousand pounds upon any work or "(4) Geen kontrakt ten gev,olge h~bbende een mtg~ve van 21 van 1911; 
building for which provision is not made in a vote of een hoger bedrag dan tlen dUlzend, po?-d op emg wer~ 
Parliament or by a special warrant under this section of gebou:" ,w.aarvoor geen voorzleIllng gemaakt, IS 
shall be valid or binding on the Government until it door bewdhgmg van het Parl~men~ of ~oor een hle-
shall have received the approval of both. Houses of z~ndere volmacht krac!ltens dlt artlkells geldend, of 
Parliament by resolution introduced in the House bmdend voor de Regermg totdat het de goedkeurmg 
of Assembly." van beide ~uize~ van het. Parlement bij ee~ in de 

Amendment 9. Section thiTty-two of the principal Act is hereby yolksraad 1I1gedle~d beslUlt verkregen heeft. , 
of ~ection amended by the deletion from sub-section (n of the words 9. Artlkel twee en dert'!g van de Hoofdwet wordt mits Wijziging 
th'il't!l-two of "Exchequer Account" and the substitution 'therefor of the deze gewijzigd door in sub-artikel (1) de woorden "Schat- van artikel. 
'\ct No. 21 of k' t k . " "St t k ' "t h d twee en dert19 1911 words" Revenue Account" IS re eIlmg en aa sre enmg e BC rappen, en aar- W t N 

, d .., , , . voor in de plaats te stellcn het wool'd "Inkomsterekening." ;~nV9lle 191t 
Amen .ment 10. SectIOn th~l'ty-SlX of the prmClpal Act IS hereby 10 Artikel zes en dertig van de Hoofdwet wordt mits deze W" .. 
of sectIOn d d b th .. f th d " C ·I·d t d" f . ~ .. . IJZlg~g 
tkil't -siwof amen eye omlssl~n 0 e wor ons9.1 a e rom gewIJzIgd door schrappmg van het woord " gekonsohdeerde " van .Aorllk~l 
Act *0. 21 of paragraph (b) of sub-sectIOn (1) and from sub-sectIOn (2) thereof. in paragraaf (b) van sub-artikel (1) en in sub-artikel (2) <:e8 /l1t dert'9 
1911. I . van Wet No, 

, 21 vlln 1911. 
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UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, 15TH .JUNE, 1916. Xlll 

Amen~ment 11. Section forty-three of the principal Act is hereby 11. Artikel drie, en veertig van de Hoofdwet wordt Wijziging 
of sootlOn amended by the addition at the end thereof of the following mits deze gewiJ'zigd door aan het einde daarvan de volgende va!! artikel. 
~~~~ d ' ~o~~ 
Act No, 21 of wor s: - woorden toe te voegen: - van Wet No, 

1911. "Nothing in this section contained shall be construed as "Het bepaalde in dit artikel belet de Administratie niet 21 van 1911. 
, om in de eerste plaats de diensten waarvoor ze 

preventmg the Administr.ation from meeting from verantwoordelik is en waarvoor sommen door'het 
revenue in the first"instance, the services for which 
it is responsible, and for which sums have been Parlement beschikbaar gesteld zijn uit inkomsten te 

, d dekken, zullende zodanige voorgeschoten bedragen 
appropnate by Parliament any amount advanced 
being subsequently adjusted and repaid to the account n::~~l:en~a:e~~~~:gd e ie:ko;:;~~~?~aald worden ten 
of such revenue." 

Amendment 12. Section fm'ty-four of the principal Act is hereby ,1,2. Artikel .v.'ier en 1!eertig ,van de Hoofdwet wordt Wijziging 
of section d d d d hIt d van artikel 
-I'I/

M
ty-"'11111' of amended by the deletion therefrom of the word" Assistant," mits. eze gewIJzIg oor aarm te sc rappen Ie woor 

1" :I' A " 1:ieren'Ccel'tig 
Mt No. 21 of " sSlstent. van Wet No. 
1911. 21 van 1911. 
Amendlp.ent 13. Section forty-e.ight of the. principal Act is hereby 13. Artikel acht en vU;1,tig van de HoofdwBt wordt mits Wijziging 
of sect!on, amended by the addition at the end thereof of the following deze gewijzigd door de toevoeging van het volgende voorbe- van artikel 
101·ty::nu1t of proviso: houd aan het einde daarvan: ae/it ~n 
Act No. 21 of . . 'l'f'el'l1q van 
1911. " ProvIded that no contract for the construction or equip- " Met dien verstande dat geen kontrakt voor de bouw of Wet No, 21 

Amendment 
of section 
forty -nine of 
Act 1'10.21 
of IS11. 
Amendment 
of Iill\ction 
fifty of Act 
No. 21 of 
l1n!. 

ment of any new railway for which provision is not uitrusting van een nieuwe spoorweg waarvoor geen van 1911. 
made in a vote of Parliament or by special warrant voorziening gemaakt is door bewilliging van het 
under this section shall be valid or binding on the: Parlement of door een biezondere volmacht krachtens 
Government or the Administration until it shall dit artikel geldend of bindend zal zijn voor de 
have received the approval of both Houses of Parlia- Regering of de Administratie totdat het de goed-
ment by resolution introduced in the House of keuring van beide Hnizen van het Parlement bij een 
Assembly." in de Volksraad ingediend besluit verkregen heeft," .... 

14. Section forty-nine of the principal Act is hereby 14. Artikel negen en veertig van de Hoofdwet wordt WljZlglllg 
amended by the deletion therefrom of the word ., Assistant" mits deze gewijzigd door daarin het woord "A~~istent" te ;:;e:rt;!el 
in the two places in which that word occurs. schrappen op de twee plekken waar dat woord voorkomt. '<(.;e11ig van 

Wet No. 21 
van 1911. 

15. Secti~n fifty of the principal Act is hereby amended 15. Artikel vijftig van de Hoofdwet wordt mits deze Wijziging 
by the deletion therefrom of the word" Assistant." gewijzigd door daarin het woord "Assistent" te schrappen. van artikel 

'viJftig van 
WetN'0.21 
van 1911. 

Amendment 16. Section fifty-one, of the principal Act is hereby 16. Artikel een en vijftig van de Hoofdwet wordt Wijziging 
of section d d f 11 'k 1 amen e as 0 ows:- mits deze als voIgt gewiJ' zigd van art! .. e . 
fifty.one of ift 
Act No. 21 of (a) By the deletion therefrom of the sub-sections (1), (2)r (a) Door daarin te schrappen sub-artikels (1).' (2), (3), ~:~eW~rN~t. 
1911. (3), (4), (5) and (6) and by the substitution therefor (4), (5) en (6) en daarvoor het volgende llleuwe sub- 21 van 1911. 

of the following new sub-section (1) :_ artikel (1) te stell en :-
"(1) As soon as possible, but in every case within ,. (1) De ~ontrole~r en ~ud,iteur-Genera~l moet zo 

seven months, after the close of the financial year, spoedlg mogehk doch In leder geval ~Inne~ zeven 
the Controller and Auditor-General shall examine maanden na afloop van het finanCleel Jaar de 
the acc?unts prescribed by section fifty and shall rek~ningen, voorgesch:~ven ~n artikel vijftig, 
transmIt them, together with his certificate and naZIen en dezelve met zIJn certifikaat en een door 
a report signed by him, to the Minister of Railways hem getekend verslag aan de Mi~ister van Spoor-
and Harbours: Provided that the' Controller wegen en Havens zenden : Met dien verstande dat 
and Audit~l'-General may at any time, if it d.~ K,on~roleur en Auditem:-Generaal teeni~er 
appear to lum to be desirable, transmit a special tlJd, Indlen hem zulks ~ensehk voorkomt, e~n .bIe-
report on any matter incidental to the finances zonder verslag kan mtbrengen aan de MIlllster 
of the Administration, to the Minister of Rail- van Spoorwegen en Havens over aangelegen-
ways and Harbours. Copies of any accounts heden betrekkelik de fin ancien van de Adminis-
report or special' report sent by the Controlle~ tratie. Afschriften van alle rekeningen, ver-
and Auditor-General as aforesaid to the Minister slagen of speciale verslagen door de Kontroleur 
of Railways and Harbours shall at the same en Auditeur-generaal als voormeld aan de 
h:ne be, tra~smitted to the Treasury." I Minister van Spoorw~.gen en Havens ve~zonden, 

(b) by the InSert.lOn In sub-sections (7) and (8) (which shall worden tel' zelfder tlJd aan de Thesaurle toege-
?ecom~ sub-sections (2) and (3» of the word "or" z~nden." . . 
ImmedIately before, the words" special report" where (b) Door In sub-artIkels (7) en (~) (weI,~e sub-artlkels (2) 
those, words occur In those sub-sections, and by the en (3) w~rden), het woord "~1 toe te voegen 
deletIOn from those sub-sections of the words "or onmlddelbk voor de woorden " biezondere verslagen " 
remarks" where they occur therein. waar die woorden in die sub-artikels voorkomen 

en door in die sub-artikels de woorden "of 

Rep2al of soo· 17. Section 
tion fijlY·/lillJ repealed. 
of Aot No. 21 

fotty.six of the principal Act IS hereby aanmerkingen" te schrappen waar dezelve daarin 
voorkomen. 

17. Artikel zes en vijftig van de Hoofdwet 
mits deze herroepen. 

wordt Herroeping 
van artikel 
us en djftlg 
van Wet No. 
21 van 1911. 

of Hill. 

Reperu of B~C- 18. Section fifty-seven 
tion lift.!j· repealed and the following 
/I~'Ce'lt of Act therefor '_ 
No, 21 of, ' 

of the principal Act is hereby 
new section is bereby substituted 18. Artikel zeven en 1Jijftig van de Hoofdwet wordt H . 

't d h 1. ., errOeplllg ml s eze erroClpen en uet volgende meuwe artikel wordt vau artikel 
1911 and sub· 
stitution of 
llUW pro
vision. 

Short title. 

" 57, The cost of the audit of the accounts of the mits deze daarvoor in de plaats gesteld: - z(Jt'en en 
Admistration (such cost being certified by the Con- " 57. De kosten van het opnemen van de rekeningen van V\jltig van 
troller and Auditor-General) shall be defrayed out de Administratie (nadat zulke kosten door de \\et1N90j ; 21 
f t h R '1 d H b' A' van L en o e al wayan ar our Fund. ' Kontroleur en Auditeur-generaal gecertificeerd zijn) nienwartikel 

worden gedekt uit het Spoorweg- en Havenfonds." daarvoor in 

19a This Act ma:Y be cited for all purposes as the de plaate ge-
Exchequer a"ld AudIt Act, 1911, Amendment Act. 1916, and 19. Deze ""Vet kan voor aile doeleinden worden aan- ~el~. n J 
shall be read as OTIe witlJ the prinoipal Act, gehaald als de Financiewet 1911, Wijzigingswet 1916, er, or e Ie. 

wordt als deel beschouwd van de Hoofdwet. 
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Repeal of 
Laws. 

Interpreta
tion of terms. 

UNION GAZET'I;E EXTRAORDINARY, 15TH JUNE, 1916. 

No, 32, 1916,] No, 32, 1916,] 

To 

ACT WET 
consolidate and amend the laws in force relating Tot konsolidatie en 
to the administration of insolvent and assigned wetten op het 
estates. afgestane boedels. 

wijziging 
beheer 

van 
van 

de bestaande 
insolvente en 

BE IT EN AC'fED by the King's Most Excellent ,M'ajesty, the ZIJ HET BEPAALD door Zijn Majesteit de Koning, de 
,Senate and tl.e House of Assembly of the Umon of South Senaat en de Volksraad van de Unie vall Zuid Afrika, 

AfrIca, as follows: --, I I ale voIgt:-=--
I ' VOORAFGAANDE BEPALINGEN, • 

PRELIMINARY 1. Artikel zes van het plakkaat van Keizer Karel de Vijfde, Herroeping 
, " . gedagtekend de 4de dag van Oktober, 1540, wordt in de Unie van Wetten. 

1. The SIxth artIcle of the placaat of the, E~peror Charles buiten werking gesteld en de wetten opgenoemd in de Eerste 
V" da~ed ,the fourt~ day of October, 1540, ~s wlth,drawn fr,om Ri'la e tot deze Wet worden bij deze herroepen in de omvang 
operatIOn III t~e Umon, and the laws mentIOned III the FIrst aa~g!wezen' in de vierde kolom van bedoelde Bijlage: Met 
Schedule to th~s Act shall be and are hereby repealed to, the dien verstande dat de alzo buiten werking gestelde of her
extent set out In the fourth column of that Schedule: ProvIded b I' "e toepasselik van toepassing zullen ' , . hd I d h II f roepen epa mgen, voorzo, r , 
that, the provls~ons so WIt rawn or repea e . s ,a , as ar as blijven op boedels, die bij de invoering van deze Wet onder 
applIcable, contIllu~ to apply to any estate WhICh h~s been sekwestratie geplaatst of afgestaan zijn: Met dien verstande 
sequestrated or aSSIgned at the commencemen.t of thIS Act: t d t 11 dures tot sekwestratie of afstand van e.en 
P 'd d f h h II d' I ' h h· b 't' voor s a a e proce 

rOVI e urt er t at a procee l~gs ,w Hcave een IllS 1- boedel, die v66r de invoering van deze Wet ingesteld zijn tot 
tuted before the commencement 01 thIS Act f.or the seques- d fi I k t t'e of fstand van de betrokken boedel 

' , f t t h 11 b t' d t e na e se wes ra I a tratIOn or assIgnment 0 any es a e s a e con Illue up 0 II d t et alsof deze Wet niet ingevoerd was 
I fi 1 ' , t f h . t 'f h' zu en wor en voor gez , , 

tIe na sequestratIOn or assignmen 0 t at e~ta ,e: as 1 t ~s zullende echter daarna de bepalingen van deze Wet op dezelfde 
Act ~ad not bee,n passed, but thereaft~r the prOVISIOns of thIS wijze van toepassing zijn, alsof zodanige boedel gesekwestreerd 
Act Shall apply III ~he same manner as I~ ,that esta~e had been f af estaan was krachtens de bepalingen van deze Wet, 
sequestrated or aSSIgned under the prOVISIOns of thIS Act. 0 g , d 

2. In this Act, unless inconsistent with the context,-

" account" shall mean liquidation accoubt and plan of 
distribution or of contribution, or of distribution and 
contribution, as the case may require; I 

" Court" or "the Court" shall mean the provincial or 
local division of the Supreme Court acting within its 
jurisdiction as in Chapter IX is determined or any 
judge thereof; and, in relation to any offence against 
this Act, the term" Court" or "the Court" shall 
include a magistrate's court having jurisdiction in 
respect of that offence; 

" creditor" shall include any person who, or any estate of 
a perSOll which, is a creditor in the usual sense of the 
word; 

" debtor" shall, when used in connection with an estate 
which is about to be ,sequestrated or assigned, 
include any person who, or any estate of a person 
which, is a debtor in the usual sense of the word, 
except a body corporate or a company or other 
association of persons which may be placed in liquida
tion under the law for the time being in force in any 
Province, relating to the winding up </f companies; 

" disposition" shall mean any transfer or abandonment of 
rights to property and shall include sloHe, lease, mort
gage, pledge, conveyance, delivery, paiyment, release, 
compromise, donation or any contraGt; therefor, but 
shall not include a disposition in compliance with an 
order of the Court; 

" free residue" shall, in relation to an estate, mean that 
portion of an estate under sequestration which is not 
subject to any right of preference by reason of any 
special mortgage, pledge, or right of retention; 

"good faith" shall, when used in conn~ction with dis
positions of property, mean the absepce of any in
tention to prejudice creditors in obtaining payment of 
their debts or to prefer one above another; 

2. In deze Wet wordt, tenzij zulks onbestaanbaar IS met e Woord. 
samenh ang- bepalingen. 

onder " rekening " verstaan likwidatie-rekening en 
distributie- of kontributierekening of distributie- en 
kontributierekening, naar eis van zaken; 

onder "Hof" of" het Hof" verstaan de provinciale of 
plaatselike afdeling van het Hooggerechtshof 
handelende binnen zijn jurisdiktie, zoals bepaald in 
Hoofdstuk IX, of een van de rechters daarvan, Ten 
aanzien van een overtreding van deze 'Vet is onder 

de uitdrukking " Hof" of "het Hof" begrepen een 
magistraatshof, dat jurisdiktie heeft ten opzichte 

van zodanige overtreding; 
onder" schuldeiser " mede begrepen een persoon, of een 

boedel die schuldeiser is in de gewone betekenis van 
het woord; 

onder " schuldenaar ", wanneer het woord gebezigd wordt 
ill verb and met een boedel, waarvan de sekwestratie 
of afstand ophanden is, mede begrepen een persoon 
of de boedel van een persoon, die schuldenaar is in de 
gewone betekenis van het woord; met uitzondering 
van een zedelik lichaam dat, of maatschappij of andere 
vereniging van personen, die in likwidatie geplaatst 
kan worden ingevolge de wet op de likwidatie van 
maatschappijen van tijd tot tijd in een provincie 
geldende; 

onder " beschikking " verstaan elke overdracht of prijs
geving van rechten op goederen, daaronder begrepen 
verkoop, verhuur, verb and , verpanding, transport, 
aflevering, betaling, kwijtschelding, kompromis, 
schenking of enige desbetreffende overeenkomst, 
met uitzondering echter van beschikkingen ter uit
voering van een order van het Hof ; 

onder "vrij overschot", in toepassing op een boedel, 
verstaan dat gedeelte van een gesekwestreerde boedel, 
hetwelk niet onderworpen is aan een preferentie uit 
hoofde van een speciaal verband, pandrecht of recht 
van retentie; 

onder " te goeder trouw," wanneer die uitdrukking 
gebezigd wordt in verband met beschikkingen over 
goederen, verstaan het ontbreken van elk oogmerk 
om de schuldeisers te benadelen in het erlangen van 
betaling van hun vorderingen of om een schuldeiser 
boven de andere te bevoorrechten; 
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" immovable property' shall mean land and every right 
or interest in land or minerals which is registrable in 
any deeds or other registration office in the Union, 
wherein title to immovable property or mining title 
may be registered; 

"insolvent" shall mean a debtor whose estate is under 
sequestration; 

" magistrate" shall include an assistant magistrate as 
well as a chief magistrate, civil magistrate or other 
magistrate; 

" Master" shall mean the Master of the Supreme Court 
appointed in respect of any Province; and, in relation 
to any particular estate, shall mean the Master of 
the Court exercising jurisdiction; or, if that Court be 
a local division of the Supreme Court, the Master 
appointed in respect of the Province in which that 
Court has ~urisdiction, and shall include the assistant 
Master having his office at Kimberley, or any other 
assistant Master; 

" movable property" shall mean every kind of property 
and every right or interest which is not immovable 
property; 

"preference" in regard to any claim in an estate under 
sequestration shall mean the right to have assets of 
the estate applied in satisfaction of that claim in 
preference to other claims; 

" property" shall include movable or immovable 
property wherever situate within the Union, and shall 
include contingent interests in property; 

"provisional order" shall mean an order whereby an 
estate is placed under sequestration provisionally; 

"registrar" shall mean, when used in relation to a Court 
having jurisdiction under this Act, the registrar of 
that Court; 

"sequestration order" shall mean any order whereby an 
estate is placed under sequestration or under pro
visional sequestration, when such order for provisional 
sequestratio~ has not been set aside; 

"sheriff" shall include any duly appointed deputy sheriff; 
and "messenger" shall include any duly appointed 
deputy-messenger; 

" trader" shall mean any person who carries on any. 
trade, business, industry, or undertaking in which' 
goods are sold, bought, exchanged, or manufactured 
for purpose of sale or exchange; 

" trustee" shall mean the trustee in any estate under 
sequestration, and shall include a provisional trustee; 

"unliquidated claim" shall mean a claim the amount of 
which has not been determined by agreement or by a 
judgment of a court or otherwise, and shall include a 
claim for damages or for an interdict. 

CHAPTER 1. 

onder "vaste goederen" verstaan grond alsmede aIle 
rechten op of belangen in grond of mineralen, die 
registreerbaar zijn in een kantoor van akten of ander 
registratiekantoor in de U nie, waarin titels tot vast
goed of mijnbrieven geregistreerd kunnen worden; 

onder" insolvent" verstaan een schuldenaar, wiens boedel 
gesekwestreerd is; 

onder "magistraat" begrepen een assistent-magistraat, 
alsmede een hoofdmagistraat, civiele magistraat of 
andere magistraat; 

onder "Meester'" verstaan de Meester van het Hoogge
rechtshof, die in een Provincie aangesteld is, en ten 
aanzien van een bepaalde, boedel, wordt daaronder 
verstaan de Meester van }ret bevoegde Hof, of, zo dat 
Hof is een plaatselike afdeling van het Hooggerechts
hof, de Meester van de Provincie, waarin dat Hof be
voegd is, zullende daaronder mede begrepen zijn de 
Assistent-Meester, die zijn standplaats heeft te 
Kimberley, of enige andere Assistent-Meeste:c; 

onder "losse goederen" verstaan aIle goederen en aIle 
rechten of belangen, die niet vaste goederen zijn ; 

onder "goederen" begrepen vaste of losse goederen, 
waar zij ook binnen de Unie gelegen zijn"daaronder 
begrepen voorwaardelike belangen in goederen; 

onder" voorlopige order" verstaan een order, waarbij een 
boedel voorlopig onder sekwestratie geplaatst is; 

onder "griffier" verstaan, wanneer het woord gebezigd 
wordt in verb and met een Hof, dat ingevolge deze 
Wet jurisdiktie heeft, de griffier van dat Hof; 

onder " preferentie" verstaan, in toepassing op 
een vordering in een gesekwestreerde boedel, het 
recht om die vordering bij voorkeur boven andere 
vorderingen uit de baten van de boedel te doen betalen ; 

onder "order van sekwestratie " verstaan elke order waar
bij een boedel onder sekwestratie of onder voorlopige 
sekwestratie geplaa,tst wordt, wanneer zodanige order 
tot voorlopige sekwestratie niet ter zijde gezet is ; 

onder "baljuw" begrepen ieder behoorlik aangestelde 
adjunkt-baljuw; en onder "gerechtsbode" ieder be
hoorlik aangestelde adjunkt-gerechtsbode; 

onder "handelaar" verstaan iecler, die handel, bezig
heid, bedrijf of onderneming uitoefent of drijft; 
waarin goederen worden verkocht, gekocht, ver
ruild of vervaardigd met, het doel om ze te verkopen 
of te verruilen ; 

onder "kurator" verstaan de kurator van een gesekwes
treerde boedel, daaronder begrepen een voorlopige 
kurator; 

onder "ongelikwideerde vordering" verstaan een vor
dering waarvan het bedrag niet bepaald is bij 
overeenkomst of bij rechterlik vonnis of ariderszins, 
daaronder begrepen een vordering tot betaling van 
schadevergoeding of tot verlening van een interdikt. 

HOOFDSTUK I. 
SEQUESTRATION AND ATTACHMEN'l' OF ESTATE. SEKWESTRATIE EN INBESLAGNEMING VAN BOEDEL. 

xv 

A.-V rijwillige Overga1Je. 
A.-Voluntary Surrender. 3. Het Hof kan de overgave van een boedel aannemen- Wanneer een 

Ciroum- 3. The surrender of an estate may be accepted by the (a) op de petitie van de schuldenaar, of zijn behoorlikboodel 01:r-
stances nnder Court- gevolmachtigde, uiteenzetteude dat de schuldenaar ~!~~~~ an 
which an (a) upon the -petition in writing of the debtor, or of his insolvent en gereed is zijn boedel ten behoeve van 
estate may be . d' . f h h t th d bt surrendered. duly authorIze agent, settmg ort t a ~ e or zijn schuldeisers over te geven; , 

is insolvent and tendering the surrender of his estate (b) op een gelijke petitie van iemand, die wettelik belast 
for the benefit of his creditors; is met het beheer van de boedel van-

(b) upon the like petition of any person in whom is legally (i) een overleden schuldenaar; 
vested the administration of the estate of- (ii) een schuldenaar, die onbekwaam is zijn boe-
(i) any deceased debtor; del te beheren; 

(ii) any debtor incapable of administering his estate j (c) op een gelijke petitie van wege de boedel van een 
(c) upon the like petition presented on behalf of a part- vennootschap aangeboden door de meerderheid van 

nership estate and made by the greater number of de in de Unie aanwezige of vertegenwoordigde 
the partners present or represented in the Union. vennoten. 

Before accepting the surrender, the Court may direct the Alvorens de overgave aan te nemen, kan het Hof bevelen, dat 
petitioner or any other person to appear and be examined de petitionaris of enig ander peraoon voor het Hof of voar een 
before the Court or before a commissioner appointed by the kommissaris benoemd door het Hof verschijne om verhoord 
Court. te worden. 
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PfUb1i~tio~ 4. (1) Before presenting any such petition the petitioner 4. (1) De petitionaris moet, alvorens zulk een petitie aan te Kennisgeving 
~ur~:!d:~nd shall cause due notice of surrender, as nearly as may be in the bieden, een kennisgeving van overgave, zo na mogelik overeen- va~ overg,ave 
lodging of ~ot'm" A " in the ~econd Schedule to this Act, to be published komstig formulier "A" opgenomen in de Tweede Bijlage tot :~~nsl:h:~~~8 
debtor's III ~he Gazette and III ,a newspaper circulating in the district in deze Wet, doen plaatsen in de StaatBkoerant en in een nieuws~ ofstaat ten 
StCh+e~dules or

t 
wInch the debtor resIdes, or, if the debtor be a trader, in the blad, dat omloop heeft in hat disLrikt waarin de schul de- kantore van 

B ·a""rnent a d' t ' t ' 1 ' h h h h' "I ' 'J\>Ieester Master's IS nc III w 1lC .e as IS prmclpa place of busllless. naar woont, of, zo de schuldenaar een handelaar is, in . , 
office, E h br t' h 11 btl th f t d het distrikt waarin hij zijn hoofdbezigheidsplek heeft, 

, vetrYtShucl pu. lcafIOtn
l 

S at't' e no ess an our een ays Elke zodanige publikatie moet ten minste vee'rtien dagen 
pnor 0 e learmg 0 1e pe 1 IOn. " d b h d l' d t't' d d voor e e an e lllg van a pe 1 Ie wor ell ge aan. 

(2) The petitioner shall lodge in duplicate at the office of (2) De petitionaris moet, ten kantore van de Meester de 
the Master the debtor's schedules or statement of his affairs. schedules of vermogensstaat van de schuldellaar in duplikaat 
If the debtor reside or be a trader carrying on business in any inleveren. Hij moet tevens, wanneer de schuldenaar woont 
district wherein there is no Master's office, the petitioner shall of, een handelaar zijnde, bezigheid drijft in een distrikt, 
also lodge a copy of those schedules at the office of the waarin geen Meesterskantoor zich bevindt, een afschrift van 
magistrate of the district. Those schedules shall be open to die schedules inleveren ten kantore van de magistraat van het 
the inspection of any creditor at all times during office hours distrikt. De schedules moeten ten allen tijde gedurende 
for a period of fourteen days from a date to be mentioned in veertien dagen na een datum te worden genpemd in dekennis
the notice of surrender and, upon the expiration of the notice, geving va~ over,gave gedurende kantooruren tel' inzage van 
the Master shall transmit one set of the schedules to the de schuldelsers lIggen, zullende de Meester na. afloop van de 
registrar. tijd van de kennisgeving, een stel van de schedules aan de 

griffiertoe~zenden. 

(3) Those schedules shall be supported by a valuation (3) De schedules moeten gestaafd worden door een waarde
under oath of the assets of the estate, and that valuation ring onder ede van de boedel. De waardering moet, op 
shall, if the Master so direct, be verified· by an independent verlangen van de Meester, gestaafd worden door een onafhanke~. 
valuation made by a sworn appraiser or such other person as like waardering door een beedigde taxateur of door een door 
the Master may appoint. The schedules shall be framed as de Meester aan te wijzen persoon. De schedules moeten zo 
nearly as may be in the form" B " in the Second Schedule to na mogelik zijn ingericht overeenkomstig formulier "B" opge
this Act and shall contain the particulars and shall be verified nomen in de Tweede Bijlage tot deze Wet en moeten de 
by the affidavit thereby required: biezonderheden bevatten en gestaafd worden door de beedigde 

verklaring .aldaar gevorderd. 
Making of 5. The Court, on being satisfied that the prOVISIOns of the 5. Blijkt aan het Hof dat aan de voorschriften van het Verlening 
s?questra. last preceding section have been complied with and that there vorige artikel voldaan is en dat de baten van de boedel toe- tvanti' sekdwes. 
tlon order by 'k d .. 11 k t k t t' t d kk d' ra eor er thjl Court. are available assets of the estate to an amount sufficient to reI en ZIJn om a e?n os en .:'an se wes ra Ie e e en, Ie door het Ilof. 

Prohibition 
of Rale of 
property of 
estate after 
publication 
of notice of 
surrender. 

defray all such costs of sequestration as are by this Act volgens deze "Vet Ult het vnJe overschot moeten.:vorden be-
payable out of the free residue, may grant an order placing taald, dan kan h~t Hof een order verlenen, waarbIJ de boedel 
the estate under sequestration in the hands of the Master. ouder sekwestratle van d~ M~ester geplaatst wordt. 

6. (1) Nadat de pubhkatle voormeld in de Staat.~koerant Verbod van 

6 (1) Aft r tIle publ ' t' f 'd' tl G . tt 't geplaatst is, mogen gene aan de boedel behorende goederen, die verkoop van . e. Ica IOn as a oresal III Ie raze e, 1· I .., k h . boedel. 
shall not be lawful to sell a,ny property of the estate which m bes ~g gen~men zIJn Ult rac t,e van een lastbnef. van goederen na 
has been attached unde it f t' th . eksekutle of emge andere maatregelm de aard van een mbe- pUblikatie 

tIle Ilature of an atta 
rhwr to e1xecuthlOn or 0 ehr procdesS't1hn slagneming worden verkocht, tenzij de persoon belast met de vankennis· 

. . c men, un ess e person c arge WI 't 'd ' d bl'k' h d k gevingvan 
the execution of the same could not have known of the publi. Ul voer~ng aarvan Ulet van e pu 1 atle a Ul~~en ~e~en: overgave, • 
cation: Provided that the Master, if in his opinion any such Met ~hen verstande .dat de Meester, .~anneer zlJns mZlens . 
property do not exceed two hundred pounds in vlOl,}ue, or the z~dalllge goederen met meer waard zlJn dan twee honderd 
Court, if it exceed that amount, may order the sale to be pond, of het Hof, wanneer de waarde van de goedereI;l. dat be~rag 
proceeded with and direct how the proceeds of the sale shall te boven gaat, de verkoop kan doen voortgaan en voorschnftell 
be applied. geven hoe met de opbrengst van de verkoop zal worden 

gehandeld. 
The proceeds of any such property already sold at the date De opbrengst van zodanige goederen, die ten tijde van 

of the publication aforesaid shall be retained by the officer de publikatie voormeld reeds verkocht zijll, wordt door de 
charged by law with the execution of legal process and shall ambtenaar, die wettelik belast is met de uitvoering van 
not be paid out by him before the application for surrender of lastbrieveI;l., onder zich gehouden en mag niet door hem 
the estate shall have been made and adjudicated upon, except worden uitbetaald voordat het verzoek om overgave van 
upon an order of the Court or unless the notice of surrender de boedel gedaan en beslist is, behalve ingevolge een order van 
has been withdrawn as in the next succeeding section is het Hof of tenzij de kenllisgeving van overgave teruggetrokken 
provided. . is zoals voorzien in het eerstvolgend artike!. 

(2) After publication as aforesaid in the Gazette, the Master (2) N ad~t de publikatie voormel~ in. de Staatskoemnt 
may, upon the request in writing of any creditor who has to geplaat~t IS, k,an de ~eester, op schrIftehk v~rzoek van een 
his satisfaction guaranteed the additional costs to be incurred, schuldeiser, dIe te zIJnen genoegen de betalmg van de, te 
instruct the sheriff or the messenger to attach the estate of maken verdere onkosten gewaarborgd heeft, door de balJuw 
the debtor. If the notice of surrender be withd th of de gerechtsbode beslag leggen op de boedel van de 
attachment shall determine and the costs thereo/~~~h b: schuldenaar. Het beslag vervalt wanneer de .kennisgeving 
included in the costs of such notice, and all rights of or van overgave teruggetrok~en wordt, zullende I!1 dat geval 
against the estate shall revive as if such notice had not been de kosten, van be~lagl~ggmg begrepen worden m de kosten 
given. van zodamge kenmsgevmg en aIle rechten van of tegen de 

boedel herleven alsof die kennisgeving niet geschied was. 
Xotice of sur-- . _, ,. 7. (1) Een in de Staatskoeiant geplaatste kennisgeving van Kennisgeving 
render not to 7 .. (1) No 1l0~Ice of surLen~er publIshed III the Gazette may overgave kan slechts met schriftelike toestemming van de van overgave 
be with. be WIthdrawn WIthout the WrItten consent of the Master. Meester worden teruggetrokken. . kan slechts 

dratwthn ,,:ith- (2) If it appears to the Master that such notice was pub- (2) Blijkt aan de Meesier dat die kennisgeving te goeder :!~~~g 
ou . e (on- I' 1 d' d f 'th d th h . d . sent or the IS 1e III goo al ,an at t ere IS goo cause for ItS trouw gedaan was en dat er goede grond bestaat voor de terug- van Meester 
Master. withdrawal, he shall certify his consent thereto on payment trekkiug daarvan, dan kan hij tegen betaliug van de kosten van wordenterug

of t~c costs of the Hotiee ; and not.ice of the withdrawal and de kennisgeving, ziJn tOE;stemming daartoe verlenen. De ken- getrokken. 
of the consent of the Master thereto shall thereupon be pub· nisgeving van terugtrekking alsmede de toestemming van de 
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lished by the debtor at his own expense in the Gazette aud in Meester moeten daarop door de schuldenaar op eigen kosten 
the newspaper in which the notice of surrender appeared, and wordell geplaatst in de St(wtskoerant en in het nieuwsblad, 
thereupon the notice of surrender shall be deemed to have waarin de kennisgeving van overgave verscheen, wordende also 
been withdrawn. dan de kellnisgevillg van overgave geacht teruggetrokken te zijn. 

B. -Oompulsory Sequestration. 

8. A debtor commits an act of insolvency-

(a) if, having any property within the Union, he departs 
therefrom, or being out of the Union remains absent 
therefrom, or .departs from his dwelling or other
wise absents himself, with intent by so doing to 

(b) 
evade or delay the payment of his debts; 

if, having against him the sentence of any competent 
Court, and being thereunto required by the officer 
charged with the execution of the same, he does not 
satisfy the same or point out to that officer sufficient 
disposable property to satisfy the same, or if it 
appears from the return made by such officer that he 
has not found sufficient disposable property; 

(c) if he makes any disposition of any of his property 
which has the effect of prejudicing his creditors 
or of preferring one creditor above another; 

(d) 

(e) 

if he removes any of his property with intent to. 
prejudice his creditors or to prefer one creditor abovel: 
another; 

if, except as provided in this Act, he agrees or I 
offers to assign his estate for the benefit of his creditors 
or any of them, or makes or offers to make any arrange' 
ment with his creditors for releasing him wholly or. 
partially from his debts; . I 

(f) if, having published a notice of surrender which I 
has not been withdrawn in manner aforesaid, he omits 
to lodge his s(lhedules as by law reqUIred, or lodges 
schedules containing material misrepresentations or 
omissions, or fails to present his petition to the 
Court within twenty-one days from the pUblication 
in the Gazette of that notice ; 

(g) 

(h) 

if he gives notice to any of his creditors that. he has 
suspended or is about to suspend payment of his 
debts or if he has suspended payment of his debts; 

if he makes default in publishing the notice 
required by section one hundred and twenty or ifi 
his creditors have, in terms of section one lwndTl'd and 
t1uenty-thl'ee, declined the assignment of his e.state ; 

(t) if, being a trader, he gives notice in the Gazette in 
terms of section thirty-three and is unable to meetl 
the liabilities of his business; 

(j) if, a notice of assignment having been published,: 
he omits to lodge his schedules as by law required ori 
his schedules do not fully disclose his debts or property 
and that omission is material. 

B.-Gedwongen Sekwcstratie. 

8, Een schuldenaar begaat een daad van illsolventie"": paden vap 
(a) wanneer hij, goederell binnen de Unie hebbende, de IDsolventle 

Unie verlaat, of, buiten de Unie zich bevil1dende, 
daaruit afwezig blijft, of zijn woonhuis verlaat of zich 
al1derszins verwijdert· met het oogmerk om zodoende 
de betaling van' Zijll schulden te ontduiken of te 
vertr agen ; 

(b) wallneer hij, bij vonnis van een bevoegd Hof verool'
deeld zijnde, desgevorderd door de ambtenaar belast 
met de uitvoering daarvan, niet aan het vonnis vol
doet·of aan die ambtenaar niet genoegzame verkoop
bare goederen aanwijst, waaruit het vonnis voldaan 
kan worden, of wanneer uit het relaas van zodanige 
ambtenaar blijkt dat hij geen verkoopbare goederen 
in genoegzame hoeyeelheid gevonden heeft; 

(c) wanneer hij enige beschikking maakt over zijn goederen 
die ten gevolge heeft dat zijn schuldeisers benadeeld 
of een schuldeiser boven een ander bevoorrecht wordt ; 

(d) wanneer hij goederen verwijdert met het oogmerk 
om zijn schuldeisers te benadelen of een schuldeiser 
boven een ander te bevoorrechten; 

(e) wanneer hij, voorzover in deze Wet niet andel's VDor· 
zien is, overeenkomt of aanbiedt om ten behoevevan 
een of meer van zijn schuldeisers afstand van zijn 
boedel te doen, of een schikking treft met, of aan
biedt aan zijn schuldeisers, strekkende tot gehele of 
gedeeltelike bevrijding van zijn schulden; 

(I) wanneer hij, een kennisgeving van overgave gepubli
ceerd hebbende, welke niet op de wijze voormeld 
teruggetrokken is, verzuimt zijn schedules over
eenkomstig wettelik voorschrift in te leverell of 
schedules inlevert, die valse voorstellingen of uit
latingell van wezcnlike aard bevatten of wal1neer 
hij zijn petitie niet binnen een en twiutig dagen na 
de plaatsing van evengenoemde kennisgeving in de 
Staatskotmnt bij het Hof indient; 

(g) wanneer hij aan een van zijn schuldeisers kennis 
geeft dat hij de betaling van zijll schulden gestaakt 
heert of gaat staken of wauneer hij de betaling van 
zijn schuld en gestaakt heeft ; 

(11) wanneer hij verzuimt de kennisgeving, gevorderd 
bij artikel hond"1'd en t1lJintig, te publiceren of wan
neer zijn schuldeisers, overeenkomstig artikel honderd 
drie en twintig de afstand van zijn boedel niet aange
nomen hebben; 

(i) wanneer hij, een halldelaar zijnde, in de Staats
konant overeenkomstig artikel drie en de'l'till kellnis 
geeft en. buiten staat is zijn bezigheidsschulden te 
voldoen; 

(j) warlneer, een kennisgeving van boedelafstand gepu-. 
hliceerd zijnde, hij verzuimt om zijn schedules in te 
leveren volgens wettelik voorschrift, of zijn schedules 
geen volledige opgave bevatten ,van zijn schuld en of 
goederen en dit verzuim van wezenlike aard is, 

Peti~ion by 9. (l) A petition for the sequestrat,ioll of the esta~e of a. 9, (1) De etitie tot sekwestratie van de boedel vall een Petitie van 
credItor debtor may be presented ,by a credItor (or by hIS duly: h ld kP d' d' d d h Id ' f ,. schuldeiser 
baving claim 1 'd t) l' l' 'd t d I' f t 1 th sc u enaar an wor enmge len oor een sc u elser (0 zlJn d' d' 

f t' aut 10nze aO'en lavmg a IqUl a e Calm 0 no ess an b h l'k 1 t' d) d' l'k 'd d d' Ie vor ermg o cer am fift d" b d't h' r 'dt d l' , e oor 1 gemaclig e, Ie een ge 1 WI eer e vor ermg van van zeker 
amount fO.r . y poun s. or y cre 1 ors avmg IqUl a e calms, m ten minste vijftig pond tegen de schuldenaar heeft, of door bedrag beeft 
seqllestratLOn the a,,,:rregate of not less than one hundred pounds agamst 1 Id' d' rk' d d d' h t l'k tot sekwes . 
of estate, the d~btor, whether or not those claims are pavable at the "b'c Idu elserS't Ie ge.l tWI heerde vdor erdmgteen van

d 
e glezalm

d 
en 1 tratie van -

't' if e reg van en mms e on er pon gen e sc IU enaar hoodel. 
date of the peb lOn. hebben, onverschillig of die vOr'deringen al dan niet op de 

(2) Every such petition shall be in writing and shall be datum van de petitie opeisbaar zijn. 
filed in Court accompanied by- (2) Dz petitie moet bij het Hof worden ingediend en ver-

gez€ld gaan van- , 
(a) an affidavit of the petitioning creditor or his duly (a) een beedigde verklaring van de verzoekende schuld-

authorized agent, stating the grounds of his claim eiser of zijn behoorlik gemachtigde, vermeldende de 
~Jld the justice thereof! and whether he holds any gronden van:. zijn vorderillg en de deugdelikheid c 
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security for his claim, and, if so) the nature and: daarvan en of zijn vordering door sekuriteit gedekt 
value thereof; I' is en zo ja, de aard en waal'de daarvan; 

(71) een certifikaat van de Meester of van een magistraat, 
(0) a certificate of the Master or a magistrate that due dat behoorlike sekuriteit gesteld is voor de vofdoening 

security has been found for payment of all fees and van -ane-rooien en onkosten nodig voor de vervolging 
charges necessary for the prosecution of all sequestra- van aIle de sekwestratie betreffende verrichtingen 
tion proceedings until a trustee has been appointed, totdat een kurator aallgesteid is, of, zo geen kurator 
or if no trustee is appointed all fees and aangegteld is, van aJIe fooien en onkosten nodig voor 
cfharges necessa~y for the discharge of the estate' het ontslag van de boedel nit de sekwestratie, 
rom sequestratlOn, 

, 10. (1) 'Vanneer de schuldenaar een daad van insolventie Order tot 
b h ft f I t H f d I' d t d b d I sekwestratie 10. (1) If the debtor has committed an act of insolvency, or ,egaan e~ ,0 wanneer Ie ,0 van oor ee IS, a e oe, ~ van boedels 

if the Court be of opinion that the estate is insol vent and that 111solvent IS en dat het voor?ehg voor de schuldelsers zou ZlJlI van vennoot
it would be to the advantage of the creditors that the de boedel ,onder sekwestrahe te pl'aatsen, kan het een order Rchap en van 

I -b" d b did I' k t t- de afzonder-estate be placed under sequestration, it may make an ver enen waal IJ ? oe e on er voor oplge se wes ra Ie ge- likevennoten, 
order placing the estate under provisional sequestratioll plaatst wordt, en" 111 geval z?ven dagen ,"au te voren a,an de , 
and, where seven days' notice has been given to schuldenaa: kenms ~egeven IS ?f de schulden~Elr ~en, van de 
the debtor, or where the debtor has committed either of the daden van lllsoIventle genoemd 111 par~graaf (h) van artIkel aelt t 
acts of insolvency mentioned in paragraph (h) of section fight, begaan heeft, onder ~~lale sekwestratIe g,eplaatst wordt, 
under final sequestration, (2) Het Hof kan blJ een en de;-elfde Older de boedel van een 

vennootschap en 0.e afzonderhke boedels van de vennoten 
(2) It shall be competent for the Court to include in one onder sekwestratie plaatsen; zullende de afzond€l'like boedel 

sequestration order the estate of a partnership, and the van ieder \'ennoot mogen worden gesekwe3treerd uit hoof de van 
separate estates of the partners; and every fact which is a elk feit, daL een grond zou opleveren voor de sekwestratie van, 
ground for the sequestration of the estate of a partnership de boedel van een vennootschap: Met dien verstande dat, zo ten 
shall be a ground for the sequestration of the separate estate genoegen van het Hof blijkt dat een vennoot gewillig en in 
of every partner: Provided that if the Court be satisfied staat is de schulden van vennootschap binnen een door het 
that a partner is willing and able to satisfy the debts of the Hof te bepalen termijn te voldoen, diens afzonderlike boedel 
partnership within a time to be determined by the Oourt, niet onder sekwestratie geplaatst zal worden uit hoofde aIleen 
the separate estate of thaL partner shall not be placed under van een feit, dat een grond zou opleveren voor de sekwestrlltie 
sequestration by reason only of any fact forming a ground for van de boedel van de venuootschap, 
the sequestration of the estate of the partnership_ (3) Het bepaalde bij deze Wet maakt geen inbreuk op de op 

(3) N th ' 'th' • A t t' d I 11 ff t th 'ht het Romeins-Hollands R, echt steunende rechten of ver-
, J. 0 Ing 111 18 C con Mne s 1a a ec e ng s or b' t ' k d't' f ' f d' t 

I' b'l'j' d R D t hi f t' d" In enlssen van omman 1 all'e 0 anonleme 0 an ere venno en, 
la I Icles un er oman- u c aw 0 par ners en eornrn{~n .lte die zich niet hebben uitO'e even als ewone of al emene 

or anonymous or other partners who have not held themselves ' 1 d I'" g , g , g 
t d ' 1 t "h' ht d I' b'l't' vennoten, noc 1 op e rec Iten en vel'bmtemssen van vennoten 

ou as or Inary or genera par ners, or" e rIg s an la Illes d d 8 '1 V t I 'B kt V t d 
f t d th S 'I P t h" L' 't d L- b'l't on er e peCla e ennoo sc lappen eper e eran woor e-

o par ners un er e peCla arners IpS Iml e la 11 Y I'kl "d W t 1861 d K d' G d H f d d 
A t 1861 f th C f G d H' tl L' 't d 1 leI e , van e aap e oe e ,oop, 0 on er e 

c , ,0 e ape 0 00 ope, or 'Ie Iml e B kt V t I -nr t 1865 N t I 
P t I ' A t 1865 f N t I eper e ennoo sc lappen vve , , van J. a a , ar ners up c, ,0 a a . , 

11. (1) Het Hof moet bij het verlenen van 'eell IToorlopige Ver1~n,Bn van 
11 ' d t t k t t' t b I '. 1 b" provlslOnele , (1) If the Court grant a prOVIsional order of sequestra- 'or er 0 se wes ra Ie, evens een eve n~s~ ver er:eo, waar IJ order en 

tion, it shall at the same time grant a rule -nisi calling upon de schuldena~: opgeroepen wordt om op een daann bepaalde dieningvan 
the debtor upon a day therein named to appear and to'show dag te verschlJnen en, redenen ~,an te tonen, waarom geen finale bevel nisi op 
cause why a final order of sequestration should not be made order van sekwestratle tegen zlJn boedel zal wO,rd~ll verleend, schuldenaar. 
against his estate, ..(2) Is de schul~~naar gedurende ~,ell en ~wll~tIg dage~ v,an 

(2) If th d bt I b b t t t d fl' zlJn gewone verbhJfplaats en van zlJn bezlgheldspJek (mdlen 
e e ?r las een a s~n~eny-?ne ays, ro~ us hij een heeft) binnen de Unie afwezig geweest, dan kan 

usual place of reSIdence and of Ius busmess (If any) wlthm the h t H fit d t d d"' d t b I h' d d 
Union, the Court may direct that it shall be sufficient service e, Q ~e as en 'a, e le~lllg van a eve g~oc Ie e 001' 

f th t I 'f tl f b ffi d t th t d aanplakklllg van een afschnft daarvan aan de bmtendeur van 
o a ru e 1 a copy lereo e a xe 0, e ouer oor 1 t b h t H' f 'tt' h dt d I'd f tl b 'ld' h th C t 't d' t d' th ,le ge ouwwaar e ,0 Zl mg au en oor p aatsmg aar-
°c 't1te 

Ul mgsd~ etl'e e tOhur I'll dS an
f 

ms~r e m e van in de Staatskoerant, of kan een andere wijze vaIL diening 
aze .. e, or may lfec some 0 er mo e 0 serVIce, I t ge as en, 
(3) Upon the application of the debtor the Court may (3) Het ,!f?f kiln, op verzoek ,,-an de schnldenaar, de dag 

anticipate the return day for the purpose of discharging va,n verschlJmng ,v~rvroegen, ten e1r:de de, order or? t~ hellen, 
the order if twenty-four hours' notice of such application has mlts aan de petltlOnerende schul~elser vIer, en twmhg Ul'en 
been given to the petitioning creditor, ' van te voren van dat verzoek kenms gegeven IS, 

12. 'Vanneer de petitionerende schuldeiser, ten die- Wan'?~er 
When 12, If, upon the hearing, the petitioning creditor fail to nende dage, zijn vordering niet bewijst of de daad van pr~vlslon~~~ 
provisional prove his claim or if he fail to prove the act of insolvency with insolventie, die aan de schuldenaar ten laste gelegd is, niet ~~~:~~rzlJ e 
orter ,:fay be which the debtor is charged, and the Court is not satisfied bewijst, en het Hof niet overtuigd is dat de boedel insolvent petitie kan 
~~ti~~~ne or that the estate is insolvent or that it will be to the advantage is of dat het ten voordele van de schuldeisers zal zijn om de worden 
dismissed, of the creditors that the estate be placed under sequestration, boedel onder sekwestratie te plaatsell, kan het Hof de voorlo- afgewezen, 

it may set aside the provisional order and dismiss the petiLion pige order, die verleend mocht zijn, ter zijde zetten en de 
or require further proof of the matters therein set forth and petitie afwijzen of nader bewijs van de daarin vervatte feiten 
postpone the hearing for any reasonable time, but not sine die, bevelen en de behandeling gedurende een redelike tijd, doch 

niet sine die, uitstellen, 

Petitioning 13, The creditor, npon whose petition a sequestration order 13. De schuld eisel', op wiens petitie eel] order tot sekwes- Verzoek,ende 
creditor to is made, shall at his own cost prosecute 1j,1l the proceedings in tratie verleend is, moet aIle verrichtingen de sekwestratie schuldeliler 
prosec~t\ the sequestration until the appointment of a trustee and if betreffende, ten eigen koste voortzetten, totdat een kUl'ator ~~tie s:!.~es. 
~~~::d~~:~n his claim, against the estate is proved his taxed costs ~angesteld is" _ Wanneer zijn vordering tegen de boedel bewezen ~ichtingen 
until trustee shall be reImbursed by the trustee out of the first funds of IS, worden ZlJll getakseerde onkosten hem door de kurator voortzetten 
appointed, the estate available for that purpose in terms of section terugbetaald uit de eerste boedelgelden, die overeellkomstig ~ot kUI~t~r 

eighty-three. Such costs shall not, be required to be proved lartikel d"ie en tachti[! daartoe beschikbaar zijn. Deze onkosten enoem IS. 

against the estate, !behoeven niet tegen de boedel te worden bewezen, , I 
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Compensa- 14. Whenever it appears to the Court that the petition was 14. Blijkt aan het Hof dat de petitie ongegrond of Schn;deloos
~ion t??ebtor unfounded or vexatious, the Court may allow the debtor aan kwelzucht te wijten is, dan kan het aan de schul. stellmg van 
If ~etlt~~ forthwith to prove any damage sustained by him by reason of denaar toestaan om dadelik de schade te bewijzen hem ~~:~<!:~aal' 
~~doun e the provisional sequestration and award him such compensation ten gevolge van de voorlopige sekwestratie berokkend en hem petitie 
vexatious. as it may deem fit; or the debtor may bring an action for zodanige schadevergoeding toewijzen als het voegzaam 001" ongeg~on? of 

do,mages so sustained by him. deelt. De schuldenaar kan de door hem gel eden schade ook vexatOlr IS. 

Lodging by 
insolvent of 
schedules or 
statemfnt 
with Master. 

Transmission 
of sequestra
tion order by 
registrar to 
Master and 
other officers. 

.. 

. bij aktie verhalen. 15. 'Whenever a final order of seque!:>tratlOn has been made 
upon the petition of a creditor the insolvent shall within 15. Is een finale order van sekwestratie op petitie van De insolvent 
seven days of the service of that 'order, lodge with the' Master een schuldeiser verleend, dan moet de insolvent billnen moet 
his schedules or statemeut of affairs in duplicate framed as zeven. dagen na.. de datum ,:~n d~ diening van ~fh:~~_les 
nearly as may be in the form "B" in the Second Schedule to zodamge o~der, b9 de. Meester zIJn schedu~es. of yer- ~?geustaat 
this Act containing the particulars and verified by the affidavit mogenstaat III duphkaat mleveren, zo na mogehk lllgencht ?Ij Meester 
thereby ~equired. overeenkomstig formulier "B" ver.vat in de Tweede Bijlage mleveren .. 

N t d t h 11 b bl' t f th t ffid . tot deze 'Vet, en bevattende de blezollderheden en gestaafd 
o s amp u y s a e paya e m respec 0 a a aVlt. door de beedigde verklaring aldaar gevorderd. 

C.-Attachment and Custody ot the Estate. 

16. (1) The registrar shall without delay transmit-
(a) a duplicate original of every sequestration order, and 

of every order amending or setting aside the same, to 
the Master; 

(b) a duplicate original of every provisional order of 
.s~questration and, where there has been no provi
SIOnal order, of every final order of sequestration, and 
of every order amending or setting aside the same-
(i) to the sheriff of every Province in which it ap-

pears that the insolvent resides or owns pro
perty; 

(ii) to every officer charged with the registration of 
title to any immovable property or interest in 
minerals within the Union which appears to be 

. an asset of the insolvent's estate; 

(iii) to every messenger of the magistrate's court by 
whom it shall appear that the property of tll';; 
insolvent is under attachment: 

De beedigde verklaring is vrij van zegelrecht. 

C.-Tnbeslagne1ning en Bewm'ing van Boedel. 

16. (1) De griffier zendt zonder verzuim- Order tot 

(a) aan de Meester, een duplikaat origineel van elke order sek'dVtestdratie 
k t · I d lk db" wor oor van se westra Ie a sme 13 van e e or er .waar IJ griffier 

dezelve gewijzigd of tel' zijde gezet wordt; . gfzonden aan 
(b) een duplikaat origineel van efke provisionele order Mr;ster en 

van sekwestratie en: waar er n provisionele order ~~;i:naren 
is, van elke finale order van estratie alsmede van . 
elke order waarbij dezelve gewijzigd of tel' zijde 
wordt: 
(i) aan de baljuw van elke Provincie waarin de 

insolvent blijkt te wonen of goederen bezit; 
(ii) aan elke ambtenaar belast met de registratie van 

titels tot vastgoed of van belangen in mineralen 
in de Unie, die baten van df:) insolvente boedel 
blijken te vormen ; 

(iii) aan elke bode van het magistraatshof, door wie 
goederen van de insolvent blijken in beslag te 
zijn genomen: 

Provided that when the value of an estate is under two Met dien verstande dat wanneer de waarde van een boeoel 
hundred pounds and the Court so orders:, the movable assets beneden de twee honderd pond is en het Hof alzo beveelt, d~ 
may remain in the custody of the insolvent or any other per- losse baten onder de berusting van de insolvent of van een 
son upon such terms as to seourity as the Court may direct, ander peraoon kunnen verblijven onder zodanige voorwaarden 
and in that case it shall not be necessary to transmit the betreffende sekuriteit als het Hof mocht gelastell, zullende het 
order of sequestration to any sheriff OJ; messenger. in dat gevalniet nodig zijn de order van sekwestratie aa.n ben 

(2) Every officer shall register every order so. trans- baljuw of gerechtsbode te zenden. 
mitted to him and note on the order the day and hour when (2) leder ambtenaar moet elke -hem alzo toegezonden 
it is received. order registreren en op de order, de dag en het uur van 

haar ontvangst vermelden_ . 
(3) Upon receipt· of any sequestration order the Master (3) Na ontvangst van een order tot sekwestratie geeft de 

shall give notice thereof in the Gazette. Meester daarvan kennis in de Staatskoerant. 

Appointment 17. (1) 'Whenever it seems necessary or expedient to the 17. (1) De Meester kan, wanneer hem zulks nodig of wense- A.anstelling 
of ~lIrat{l)' Master, he may appoint a curator bon'is to take and have lik voorkomt, een curator bonis aanstellen om een gesekwes. van. illI!ratoi' 

l\h~JI!a. bYf custody of any estate under sequestration until the appoint- treerde boedel in bewaring te nemen en te houden totdat een Mbon1°tdoor 
.aster or f . ees er voor 

temporary ment 0 a trustee. . kurator aangesteld IS. . tijdelike be-
custody of (2) Every such curator bonis shall find security to the (2) Elke cumtol' b01/1,8 moet ten genoegen van de Meester warh~g van 
estate. satisfaction of the Master and thereafter may collect such ~ekuriteit stellen, als wanlleer hij zulke schuld en zal mogen boedeL 

debts and may sell or dispose of such property and carry 011 mvorder~n en z';llke .go~deren mogen verkopen of vervreen:?en, 

Mode of 
attachment 
hy sh<>riff. 

such business in connection with the estate as the Master may en zodamge bezlgheld m verb and met de boedel mogen dnJven 
authorize. . als de Meester mocht autoriseren. 

18. (1) As soon as the sheriff has received the sequestratioll 1.8. (1) Na ontvangst van de ord~r tot sek~estratie mo~t de ~ijze van 
order he shall proceed by his deputy to attach and make all balJuw door tussenkomst van de adJunkt-balJuw ten spoedlgste Inbeslagne-

, b I I . . t' k d I mIn'" door inventory of the movable property of the estate capable of es ag eggen op, en een 11lVen ans opma en van, 13 osse b j''' 

manual delivery and not in the lawful possession of a pledgee ~oederen va~ de bo.edel!. die voor hl1ndlevering vatba~r en niet a JUW. 

or under attachment by a messenger, in the following III het wettIg hezlt zIJn van een pandhouder of III beslag 
manner: _ genomen zijn door een gerechtsbode en weI op de volgende 

(a) He shall take into his own custody all cash, share wijze( ) HiJ' neemt aIle gerede penningen,aandelen.certifikaten, 
certificates, bonds, bills of exchange, promissory a 
notes, deeds and other securities. He shall remit all obligaties, wisselbrieven, promessen, akten en andere 
such cash to the Master. sekuriteiten in bewarillg en maakt de gerede 

penningen aan de Meester over. 
(b) Be shall leave all books of account, invoices, (b) Hij laat aIle rekeningboeken, fakturen, bewijsstukken 

vouchers and business correspondence in a room or en bezigheidskorrespondentic in een kamer of andere 
other suitable place properly sealed up. behoorlik verzegelde plaats. 

• 
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(e) 

(d) 

He shall le;tve any other movable properLy in a room 
or other suitable place properly sealed up or appoint 
some suitable person, either the person in whose care 
it was at the time of attachment or some other per
son, to hold the same in his custody. 

(r) 

(d) 

Hij 11i.at aIle andere losse goederen in een kamer of 
andere behoorlik verzegelde plaats of geeft ze in be
waring aan een geschikt persoon, hetzij de persoon 
onder wiens berusting ze ten tijde van de beslag
legging waren of iemand andel's. 
Hij geeft aan de alzo aangestelde persoon een af
schrift van de inventaris met een kennisgeving, dat de 
goederen uit hr.lchte van de otder tot sekwestratie in 
beslag genom en zijn. Die kennisgeving moet de 
overtreding uiteenzetten voorzien bij artikel honderd 
ze/:en en veel'tig en de daarop gestelde straf. 

(2) Ieder belanghebbende in de boedel kan, wanneer de 
(2) Any person interested in the estate may be present baljuw zijn invent(aris opmaakt, tegenwoordig wezen of kan 

or maya uthorize some person to represent him when the sheriff een ander belasten hem te vertegenwoqrdigen. 
is making his inventory. (3) De baljuw doet onverwijld aan de Meester schrif-

He shall leave with tile person so appointed a copy of 
the inventory with a notice that the property has 
been attached by virtue of a sequestration order. 
That notice shall contain a statement of the offence 
constituted by section one hundred and jortv·seven and 
the penalty provided therefor. 

(3) The sheriff shall forthwith report to the Master in teJik verslag v~n het do.~r ~em geda.an beslag .~nder bijvoeging. 
writin a the fact of the attachment and shall transmit with van een afschnft van zlJn lllventans ,en een hJst van goederen 
the report a copy of his invenLory a~d a list of any property die hij weet dat in het wettig bezit zijl~.van een pandhouder. 
which to his knowledge is in the lawful possession of a (4) Iedere gerechtsbode zendt onverwlJld aan de Meester een 
pledgee. inventaris van aIle goederen door hem in beslag genomen en 

. " waarvan bekend is dat zij behoren aan een insolvent. 
(4) Eve~y messenge.r shall transmIt to the Master :"lthout (5) De baljuw is gerechtigd tot fooien en be}oning getak, 

delay an lllventory of. all property attached by hIm and 3eerd door de Meester overeenkomstig tarief A in de Derde 
known to belong to an lllsolvent. B"l t t d W t IJ age 0 eze e. 

(5) The sheriff shall be entitled to fees and remunera-
tion taxed by the Master according to tariff A in the Third 
Schedule to this Act. 

CHAPTER II. 

HOOFDSTUK II. 

GEVOLGEN VAN DE SEKWESTRATIE. 

Gevolg 1Jan Sek1lJestratie ten aanzicn van Insol1!en~ en zijn 
Goedcl'en. 

§ 

• 

EFFECTS OF SEQUESTRATION. 
19. De order tot sekwestratie heeft ten gevolge- Onmiddellik 

gevolg van 
Efiret 11pon the Insolvent and his Pl'operty. 

19. The effect of a sequestration order shall be-

(a) to divest the insolvent of his estate and to vest the 
same in the Master,unless and until a trustee 'be 
appointed, and, upon the appointment, to vest the 
estate in the trustee. The estate shall comprise-

(i) all property of the insolvent at the date of the 
sequestrat~on order, including property or the 
proceeds thereof which are in· the hands of a 
sheriff or a messenger under a writ of attach
ment; 

(ii) all property which the insolvent may acquire or 
which may accrue to him during the sequestra· 
tion, except as provided in section tll'entv-one: 

Provided that the arms and accoutrements of a 
member of any defence force and one horse used by 
him in the ranks shall be excluded from his estate. 

(b) to stay during the sequestration until the appointment 
of a trustee, all civil proceedings by or against the 
insolvent, save such as by this Act may be inst.ituted 
or continued by the insolvent for his own benefit or 
may be instituted or continued against the insolvent; 

(c) after the receipt by the sheriff 0-1' messenger of notice 
of the sequestration, to stop the execution of any 
judgment against the insolvent, unless the Court 
otherwise direct j 

(d) to enable the insolvent, if in prison for debt, to apply 
to the Court for his release after notice to the 
creditor at whose suit he is so imprisoned. 

(a) dat het beheer van de boedel aan de insolvent ont- order tot 
nomen en op de Meester overgedragen wordt, tenzij sekwestratie 
en totdat een kurator benoemd is, zullende bij diens 
benoel1lillg het beheer van de boedel overgaan op de 
kurator. De boedel omvat-

(i) aIle op de datum van de order tot sekwestra
tie aan de insolvent behorende goederen, 
daar9nder begrepen aIle goederen of hun 
opbrengst, die uit krachte van een lastbrief 
tot inbeslagneming zich in hand en bevillden 
van een baljuw of gerechtsbode; 

(ii) alle gocderen, staande de sekwestratie door 
de insolvent verkregen of aan hem opge
komen, behoudens de uitzonderingen ver
meld in artikel een en t1lJintig: 

Met dien verstande dat de wapenen en uitrusting 
van eel] lid van enig verdedigingskorps en een dienst
paard buiten de boedel zullen worden gehouden. 

(b) dat gedurende de sekwestratie tot de benoeming van een 
kurator, aIle civiele procedures van wege of tegen de 
insolvent gestuit worden, met uitzondering van die, 
welke ingevolge deze Wet door de insolvent ten eigen 
bate of tegen de insolvent mogen worden ingesteld en 
voortgezet; 

«(;) dat, na de ontvangst door de baljuw of gerechtsbode 
van de kennisgeving van sekwestratie, de tenuitvoer
legging van vonnissen tegen de insolvent gestuit wor
de, tenzij het Hof andel'S beveelt; 

(d) dat de insolvent, die wegens schulden in gijzeling ge
steld is, bij het Hof zijn invrijheidstelling kan ver
zoeken, na aan de schuldeiser, op wiens verzoek hij 
gevangengezet is, kennis te hebben gegeven. ' 

Payment of 20. Every payment or other satisfadion in whole or in part 20. Elke betaling of andere voldoening, hetzij gehele of Betaling van 
debt8a~~erse- of any debt or claim which was due or the cause of wInch gedeeltelike, van enige schuld of vordering, die opeisbaar was, schulden n:t 
qu ·"tea .. on. arose before the sequestration shall, if made to the insolvent of waarvan de oorzaak ontstond v66r de sekwestratie, is sekwestratle. 

after such sequestration, be void, unless the debtor proves that nietig, indien zij na de sekwestratie aan de insolvent geschied 
the same was made in good faith and without knowledge of the is, tenzij de schuldenaar bewijst dat zij geschiedde te goeder 
sequestration. ,trouw en zonder wetenschap van de sekweskatie. 
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dPo,!ers, 21. (1) Save as is provided in this iiiection the insolvent I 21. (1) Voorzover in dit artikel niet anders voorzien is, kan Bevoogd-
utlesand 'd ' .. k ' had privileges of shall not be able during the sequestration to enter into any e msol~ent bJdens ,de ~e westratie ~een over~~nkomsten aan- Plich~~n en 

the, insolvent contract without the consent in writing of his ;trustee, gaan bmten de schnftehke toestemmmg van ZIJU kurator. voorreehten 

:~~~~~;~n. (2) The iusolvent shall be eutitled for \he su ort of (2) De in,solvent is gerechtigd; to~ ,zijn ouderhoud en dat van v.,;,n imolvent 
1 · If d h d d .' pp , personen dIe van hem afhankehk ZIJll eell beroep of ambacht tl.dens . 
umse an t ose epen ent upon lum, to follow any professIOn 't t f' 'd' tb t kk' t t ' d t t t ' se'i:wes~rut e. 

or occupation, to enter into any service, and with the consent m e ode en ken, Itll IeIns del ret dm~ e re TenteUdmte ,odes emmItng 

of tl·le tru tee t t ddt tl' d van e ura or lan e e nJven. 0 a em e en ell s 0 carryon any ra e; an 0' lIS en 1 b fid k· k I" 1 d 
and in pursuan f b fid I h d l' bl Igevo ge vall eell ona ever oop an IlJ osse goe eren, 

P
ro et acq ,c~ob ah,ana d e~re et,may deIVer~ov:'tledoor hem ingevolge dit artikel verkregw, afleveren en het 

to mPorn Y al~dHeb IY. l~ un ehr tllStlsec tI?n an
f 

may hglve If e geld, door hem bij de aankoop van zodanige goederell kontant 
ey p y urn 1ll cas a Ie lIne 0 purc ase or b ld lId' d ' 

any sucl~ proper.ty: etaa ,rec Itsge Ig over rag en : 

" , Met diell verstande dat de insolvent rekeningen houde van 
ProvIded ~hat the ms?lvent shall k~ep ~ccounts showmg a}l aBe gelden, door hem tijdens de uitoefening van zijn beroep, 

moneys, receIved a~d disbur~ed by 111m m the cO,:rse of Ins ambacht, dienst of handel ontvangen en uitgegeven, en, des
prof~ssIOn, occupatlOn, serVIce, or, trade? a:nd, If thereto verlangd door de kurator, aan deze in de eerste week van elke 
reqUIred by the trustee, shall tr~nslmt to lum ~n the first week maalld een door een beedigde verklaring gestaafde staat toe
of evert month a s,tatement ven~ed by affida~lt of all ~oneys zende van aIle alzo door hem ontvangen en uitgegeven gelden als
so receI:"ed and d:rsbursed, by lum ~nd of Ins expendIture of mede van aIle uit behaalde winst gedane uitgaven. De kurator 
profits, If a~y, The trustee may Illspect t~ose accounts at, karl deze rekeniugen op aIle redelike tijden nazien en overleg
reasonabl~ hmes and may demand the [roductIon o,f reasonableging vragen van redelike bewijsstukken tot staving daarvan 
:rouchers III support thereof ,and of the expendIture of theien van de uitgaven van de insolvent ten behoeve van eigen 
I~solveI!t for the suppo~t of lllms~l~ and those dependent upon londerhoud en dat van personen, die van hem afhankelik zijn, 
hnu. Such profits as III the 0pullon of the Master are not AIle winsten die naa!' het oordeel van de Meester niet beno
necessa:y for the sUI:port of the insolvent and those dependent digd zijn vo~r het onderhoud van de insolvent en van de van 
upon 111m shall vest III the trustee. hem afhankelike personen, gaan over op de kurator. 

The insolvent shall be entitled to sue or be ~ued in his own De insolvent kan ter zake van vorderingell of schulden uit 
name for any claim due to or against him under this sub- hoofde van dit sub-artikel op eigen naam dagvaarden of worden 
section. gedagvaard, 

(3) The insolvent shall also have the right in his own namel (3)})e insolvent heeft o~k het r~cht om enig pens~oen, w~ar
to sue for and for his own benefit to receive any pension to' toe hIJ, ter zake van arbeld en dIenst, gerechhgd IS, op elgen 
which he may be entitled for work and services: Provided that,l naam ~n l'echten te vorderen. en ten mgen bate te ontvangen.: 
notwithstanding anything contained iu any law governing thelM~t dlen vers~a:ld~ dat: mettegens~aand~ het b~paalde blJ 
pensions of public or railway servants, any portion of a pension emge, wet tot leqehng van het penslOen ~an lands- en spoor 
paid to or for the benefit of an insolvent and those dependentiwegdlOnaren, emg ged,eelte van een pellslOen" betll:ald aan of 
on him, which in the opinion of the Master is not necessary fori ten bebo,eve ~an een lllsolvent en van personen, d;e vall h~m 
the support of the insolvent and those dependent on him shall I afhankehk ZIJn, 11etwelk naar het oordeel van de lLeester met 
vest in the trustee ' !bellodigd is voor het onderhoud van de insolvent en van de van 

'hem afhankelike personen, op de kurator zal overgaan, 
(4) The insolvent ~haH also ,be entitled in his own lJame (4) De insolvent heeft ook bet recht om, tel' zake van be-

to . sue for and, receIve for Ius own bel:efit any damages iediging of persoolllik letsel, op eigen naam schadevergoedillg 
• ?1a:lmabJe by hIm by ~easo~ o.f any lllSUIt or pe:sonal in rechtell te vorderen <tn tell eigen bate t.e ontvangen. Enige 

lllJury, and he, may c~ntlllue III Ins own name and for Ius o:vn Hktie, te die!'. zake v66r de sekwestratie reeds door hem 
?enefit any actlOn wlll~h may, have been- commence~ by hIm ingesteld kan hij op eigen llaam en ten eigen bate voortzettell. 
m respect of such, claIm prevlOus to tl!e sequestratIOn, AlII AIle goederen die gekocht zijn met alzo ontvangen geldel1, zijll 
goods purchased WIth the moneys so receIVed shall be free from aan de macht vall de kurator onttrokken, 
the control of the trustee, " . , " 

I (5) De Insolvent IS ook gerechtrgd op eigen naam en ten 
(5) The insolvent shall also be entitled in his own name eigen bate, ell behoudens het bepaalde bij dit artikel, het loon 

to sue for and to receive for his own benefit, subject to thelof de beloning ill rechten te vorderen en te olltvangen voor 
provisions of this section, the wages or reward for work or werk of arheid door hem gedaan of voor professionele diensten, 
labour-done or for professional services rendered by or on hisldoor hem of van zijllentwege verricht na de sekwestratie van 
behalf after the sequestration of his estate, zijn boedel. 

, " ' • I (6) De in sol vel1t kan ook op eigen naam in rechten 
(6) r:r:he llIsol~ent may ~lso be sued III Ins ow~ llame fo.1' worden aangesproken ter zake van een olll'echtmatige daad 

anytdehct commItted by hun after the sequestratIOn of Ius door hem v66r of na de sekwestratie van zijn boedel begaan. 
esta e, , , 

. " (7) Alle geld en of goederell, dIe de kurator onder dlt art ike I 
(7) A~l moneys or property elaimable ,by the trustee u~lderkan opvorderen, kunnen op de insolvent worden verhaald bij 

this se?tron may, be recovered fro:n the lllsoivent by W~lt of "I last brief van eksekutie, door' de griffier te worden uitgereikt 
executlOll to be Issued by the regIstrar upon the production toop vertoon aan hem vaneen certifikaat van de Mees.ter aall
him of a certificate by the Master as to the amount so claim-iwijzende het alzo te verhalen bedrag, 
able, " 

22, Blijkt aan de Meester dat de waarde van aIle losse Bev'l€gdheid 
Power of 22. If it appear to the Master that the value of all tbe goedel'en van een gesekwestreerde boedel, die onder hem van Meester 

d d d ' b d omlo8se Master to movable property of an estate under sequestration vested in berusten, twee hon er pOll ,met te ,?venga:at en at goederen te 
ha.ve movable him does not exceed two hundred pounds and that it is ill the het ten voordele van de schuldeisers zou ZIJn, om dte goederen verkopen 
prohPertYt sold interest of the creditors that such property or any part thereoflof enig gedeelte daarvan dadelik te verkopen, dan kan hij als waard<: 
w en no ., I did' d ' . .1 daarvau 1l1€t over two be sold forthWIth he may dIrect a sale thereof to take place on de verkoop aarvan ge asten on el zo amge voorwaaruen en h 'd' 

d d ' , i ,,, I 1" d It M t d' t d oger IS an hun re, such ,col1dition~ and in SUC!I ma~ller as ~e Illay tlllnk fit: lOP zodal1~~e ,':"IJze a s, llJ voegzaam oor ee: e, len vel'S an e £200, 
;~~:s ill Pl'ovlded t,hat, If he ha~ receIved h~nely n?twe t,hat any such!da~, zo hlJ tlJdlg berrcht ontvangen heeft, ~at dIe goed~rell .. of . 

property or any portIOll thereof IS subject to any nght oflemg ged~elte daarvan aan een preferentw onderhevI% Zl.lll, 

prefenmee, it shall not he sold without the consent ill writing: dezelve n~et mogen worden· verkocl:t zonder de .schnftehke 
of the person iu whose favour such right of preference exists, jtoes:emmmg van de persoon, aan Wle de preferentJe toekomt. 
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E8tat~ to ~23. (1) The estate of the insolvent shall remain vested in the 23. (1) De boedel van de insolvent blijft onder het beheer Boedel blijft 
Tflmfl,tn ve3ted trustee until the insolvent is reinvested therewith pursuant to a van de kurator totdat de insolvent het beheer daal'Vall onder beheer 
in trll4tee ' , , t' } l d d' 'd d 1 k h f " I k 't' I " van kurator until ~ehab- eompositIon as III sec IOn one tUnc. re . an s~x proVl e ,or un- ler regen ee t mgevo ge een ompoSI Ie a s VOOl'ZIen III tot rehabili-
ilitation. til the rehabilitation of the insolvent: Provided that any proper- artikel honderdl en zes of tot de rehabilitatie van de tatie van 

ty which iill mediately before the rehabilitation was vested in the insolvent: Met dien verstande dat goederen die onmiddellik insolvent, 
trustee shall remain vested in the trustee after the rehabilita- v66r de rehabilitatie onder het beheer van de kurator waren, 

Dispositi mi! 
wit 'lou. 
valile. 

A n ten u pthitl 
contracts. 

Life iusu\,
a:lce policies. 

tion for the purposes of realization and distribution. ouder diens beheer na de rehabilitatie zullen verblijven ten 
" einde te worden te gelde gemaakt en verdeeld. 

(2) On tne death or removal of a trustee, the estate shall ". 
vest ill the remaining trustee if any' otherwise it shall vest in (2) In geval van overhJden of afzettmg van een kurator, 
the Master. " gaat de boedel over in het beheer van de overblijvellde kurator, 

en, deze ontbrekende, in dat van de Meester. 
Bffect upon antecerlent tnlnsactions. Gevolgen utn sek'IIJestrat'ie ten aanz-ien vein bn;ol'ens cUlngegctne 

Tech tshandelin gen. 
24 (1) Every disposition of property not made for value 

'b t 'd b tl Ct" 24. (1) Elke beschikkillg over goederen, die niet voor waarde Beschikkin-
may e se . aSI e y - Ie our'~ d 'k d 1 f d "d d . ge aan IS, an 001' let Ho wor en tel' ZlJ e gezet~ gen zon er 

) , . d' h tegenwaarde, 
(a If the same was ma e by a~ msolv~nt more t an, two (a) wanneer dezelve door een insolvent gedaan werd meer 

years before ~he sequestratlOn of hIS estat?, and It be dan twee jaren vo6r de sekwestratie van zijn boedel 
shown that ImmedIately after the ,makmg, thereof en bewezen wordt dat onmiddellik na de beschikking 
and 1:lP ~~ ~he date o~ the sequestratIOn ~f hIS estate en tot op de datum van de sekwestratie van zjjn boedel 
the lIabIlIties of the ll1solvent exceeded hIS assets; de lasten van de insolvent zijn baten te boven gingen; , 

(b) if the _ same was made by an insolvent within two (b) wanneer dezelve door een insolvent gedaan werd binne11 
years of the sequestration of his estate, unless the twee jaren na de sekwestratie van zijn boedel, tem:ij 
party claiming under or benefited by the disposition de partij, die rechten ontleent aan of gebaat is bij de 
proves that imulediately after the making thereof beschikking, bewijst dat de baten van de insolvent, 
and up to the date of the sequestration of his estate onmiddellik na de beschikking en tot op de datum van 
the assets of the insolvent exceeded his liabilities: de sekwestratie van zijn boedel zijn lasten te boven 

Provided that if it be shown that the liabilities of the 
gingen; 

illSolvent immediately after the making of the disposition Met ,dien ve1'stan~e da~ zo bewezen, w~rdt, ~,at de lasten 
exceeded his assets by less than the value of the disposition, va,n de msol vent onmlddellIk na de ?es~]llkkmg ZIJn b~ten met 
the disposition may be set aside only to the extent of such mmder dan de waarde van de besclllkkmg te boven gmgen, de 
excess. . beschikking slechts ten belope van zodanige overmaat tel' zijde 

(2) N 'd' 't' f t t d f I I ' I 1 gezet kan worden, _-0 ISPOSI IOn 0 proper y no ma e or va ue W HC 1 las (2) G b I 'kk' d d" t d 
been set ~side . under this section, or which has not been com- ?en e~c 11 mg over. goo, ,eren, Ie ,me ':001' .'vaar e 

I t "b tl ' I tIll' 't 1" gedaan IS en dlentengevolge tel' zlJde gezet IS, of dIe -lllet door p e ea. y. le 1nso ven , S la gIve nse 0 any e aIm m com- d ' 1 t 1· -d fl'" d" 
tT 'th th d't f th' I t e mso ven vo tOOl gee t rec It op e111ge VOl' enng III 

pel ,IOn WI· e cre 1 ors 0 e mso Vel] . imededillging met de schuldeisers van de insolvent. 

25 No immediate benefit under a duly regl'stered ant _ i 25. Geen onmiddellik voordeel dooriemalld bij behoorlik Huwelik,e 
, enup . t. d h l'k' d' t d t voorwaanlcll t.ial contract given in good faith by a person to his g~reg~~ leer e uwe 1 se voo~waar ell, e ¥oe er r.ouw gegeven . 

wife or any child to be born of the marriage shall a~n ZIJn vrouw of aan ee,n U?t het huwehk te WOl den geb~~en 
'be liable to be set aside as a disposition without value, kmd, kall . ~ls een beschl~kmg zo~der waarde worden tel'. zlJde • 
unless the sequestration of his estate took place within two gezet" tenzlJ de sekw~strat~e van zlJn boed?1 plaats vond bmnen 
years of the reo'istration of that antenuptial eontract. twee Jaren na ~e 1'eg~stratIe van de huwehkse voorwaal'den. 
." Een "onm1ddelltk YOOl'deeI" betekellt een voordeel 

An "immediate benefit" shall - mean a benefit given by voortspruitende uit transport, overdracht, aflevering, betaling, 
transfer, cOflveyancc, delivery, payment, cession, pledge, or cessie, 'onderpand of speciaal verband van goederen yol
special mortgage of property completed within the three months trokken binnen drie maanden onmiddellik volgende op de 
immediately after the date of the marriage. datum van het huwelik. 

26. (1) Wanneer een persoon v66r of staande het huwelik Leveni!-
26. (1) When a person before or during marriage has een of llleer polissen van levensveI'zekering aangegaan, heeft vel'~ekering8 

effected ill favour of or ceded to or for the benefit of his wife any ten gUll8te van zijll vrouw of dezelve gecedeerd heert aan of pohsscn, 
policy or policies of life insurance, the policy or policies to an ten behoeve van zijn vrouw, dan vallen de polis of polissen, 
amount not exceeding two thousand pounds, together with allY in geval zij insolvent wordt, buiten haar boedel tot eell bed rag 
bonus claimable in respect thereof shall be excluded from her van ten hoogste twee duizend pond, te zamell met enige ten aan-
estate, if she become insolvent. zien daarvan vorderbare bonus. 

(2) 
'

uh b f d' . h' d (2) Wanneer iemand v66r of staande zijn huwelik te eniger 
!v en a person e ore 01'" unng marnage as 111 goo t' 'd d t " "d k t . , .. b d 1 

f 'tl ff t d' f . f ddt f tl b fit fl' 11 meer an wee Jaren voor e 5e wes Tatle van zlJn oe e al I e ec·e In avour. 0 or ee eo or or 1e eue 0 11S' d f' 
'f 1 'ld bth r r' f l'f . t te goe er trouw een 0 meer pohssen aangegaan heeft ten 

WI e ~r c 11 or 0 a po ICY or po lCles 0 Ie ll1s.urance ~ gunste van, of gecedeerd heeft aan of tell behoeve vall zijn 
any tnlle more than two veal'S before t.he sequestratIOn of Ins f k' d f b . d d 11 d r f r 't 
estate, the policy or p;licies, if they be not all immediate v.r,ou~ 0 -111 0 'dde1 ,en, an va .en e,Po IS 0 po lssen, ml,8 
b fit 'tJ' tl 'f th 1 t d' t' ZlJ l11et een onml elhk voordeel m de zm van het voorgdana 

ene 1· WI lIn Ie meamllg 0 e as - prece lUg 8eclOD, t'k I " 1 t " d f k' d f b 'd 
1 tl t 'f 1 'ld b tl h 11 t t t at 1 e zlJn Ie ZIJ voor e vrouw 0 eell m 0 voor el en, w Ie, ler 0 a WI e or ell or 0 1 S a '0 an amoun no b d I ' '. ' .' . voor een e rag van tenlOogste twee dUlzend pond, te zameu 

exceedmg two thousand pounds, together WIth any bonus clalm- t 't 'd d b b b 't ,. 
bl . t th fbI d d f I" 1 t t t me e11Ige en aanzlen aarvan VOl' er are onus, Ul en ZIJU a e In l'espec ereo, e exc u e rom 11S mso ven es a ,e,' 1 t b d 1 d' 1 .' I 

d 'f th . 1 t' . d ' 't f t mso ven ·e oe e, en, zo e m80 velIe In gemeensc lap van 
all ,1 e mso ven' IS marne In commulll y 0 proper y, d h d' b 't d I l'k b d 1 
f tl " t t t f th' 1 t d h' 'f goe e1'en ge uw IS, Ul en e gemeense lappe 1 e oe evan rom Ie JOIn· es a e 0 e mso ven an IS WI e : d' 1 t .. e In80 ven en zlJn vrouw; 

Provided tha\,- Met dien verstande dat-

(a) every policy, which, at the time of the sequestration Of

r 
(a) elke polis, die ten tijde van de sekwestratie van de 

the estate, was ceded or pledged to any person (other boedel gecedeerd of verpand was aan enig persoon, (lliet 
than the wife or child of the insured, or a trustee for zijllde de vrouw of het kind van de verzekerde, of 
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(b) 

such wife or child) shall not, to the extent of the 
cession or pledge, fall under the protection of this 
section; 
when any policy is protected as to a part only, the 
person entitled to the unprotected part may apply to 
the company by whom such policy was granted for 
the issue of two policies, in the place of such policy, one 
for the unprotected part and the other for the pro
tected part, in favour of the parties respectively 
entitled thereto; and the company shall thereupon 
issue such policies at the expense of the applicant, and 
the original policy shall thereupon become void; 

(c) for the purposes of this section, the expression, "policy 
of life insurance" shall iilClude a contract for securing 
an insurance endowment, bonus, or annuity upon the 
death of the insured, or on the expiration of~any 
period, or on the happening of an event, as well as a 
fully paid-up policy granted for the surrender or ex
change of a policy of an equivalent value, but shall I 
not include any other property acquired in consider·. 
ation of the surrender, pledge, or. cession of a policy. 

een kurator van die vroUw of dat kind) niet tot het 
beloop van de cessie of verpanding, onder de bescher
ming van dit artikel valt; 

(b) Wanneer een polis slechts ten dele b~schermd is, dan 
kan de tot het onbeschermd ged~elte gerechtigde, bij 
de maatschappij, die de polis uitgereikt heeft, aan
zoek doen om uitgifte van twee polissen ill plaats vall 
zodanige polis, een voor het onbeschermd gedeelte en 
de andere voor het beschermd gedeelte daarvan, ten 
behoeve van de daartoe respektievelik gerechtigde 
personen; zullende de maatschappij alsdan zodanige 
polissen tell koste van de aanvrager uitreiken, als 
wanneer de oorspronkelike polis nietig is ; 

(c) tell behoeve van dit artikel onder" polis vall levens
ver:l:ekerillg" begrepen wordt een overeenkomst tot 
verzekering van de uitkering van een kapitaal, bonus 
of lijfrente bij de dood van de verzekerde of na 
verloop van een termijn of bij het plaatsgrijpell van 
een gebeurtenis, alsmede een vrije polis uitgereikt 
bij wijze vall afkoop van, of ill ruil voor een polis van 
geJijke waarde, met uitsluiting echter vall andere 
goederen verkregen voor de afkoop, verpanding of 

. (3) The protection given by thi~ section .to any policy of cessie van een polis, 
hfe lllsuram~e effected by a husband III favour of or ceded to or (3) De bescherming bij dit artikel verleend aan een polis 
for .the benefit of his wife or child or both is ill substitution for van levensverzekering door een man aangegaan ten gunste van, 
any protection which, upon the insolvency of the wife or of gecedeerd aan of ten behoeve van zijn vrouw of kind of beiden, 
husband, may be given to such policy by the Life Assurance strekt tot vervanging van de bescherming, die, in geval van 
Act, 1891, of the Cape of Good Hope, the Life Assurance insolventie van de vrouw of man, aan zulk een polis verleelld 
Protection Act, 1908, of Natal, or Law No. 12 of 1894 of the kan worden bij de Levensverzekerings Wet 1891 van de Kaap 
Orange Free State, but nothing in this Act contained shall in de Goede Hoop, de Levensverzekerings Wet 1908 van Natal, 
any way affect the protection given by the said Acts or the of Wet No. 12 van 1894 van de Oranje Vrijstaat, zullende 
said law to any ot}ler kind of policies of life insurance. . echter het bepaalde bij deze \Vet van generlei invloed zijn op 

de bescherming door genoemde wetten verleend aan enige 

XXlll 

27. Every disposition of his property made by an andere soort van polissen van levensverzekering. 
insolvent within six months of the sequestration of his 27. Elke beschikkil1g, door een insolvent over zijn go~- Vernietio
estate, whicl). has had the effect of preferring one creditor above derell gemaakt billnell zes maanden v66r de sekwestratie van bare pre~ 
another, may be set aside by the Court if it be .shown th"t zijn boedel en die ten gevolge heeft, dat een schuldeiser boven de ferentie. 
immediately after the making of such disposition the liabilities andere bevoorrecht wordt, kan door het Hof worden tel' zijde 
of the insolvent exceeded his assets, unless it be shown gezct indien bewezen wordt dat omniddellik v66r zodanige 
by the perSOll benefited by the disposition that the dis- bewhikking de lasten vall de insolvent zijn batm te hoven 
position was in the ordinary course of business and that gingen, tenzij bewezen wordt door de persoon die bij de 
it was not intended thereby to prefer one creditor above beschikking gebaat is, dat de beschikking gedaan werd in 
anot}ler. fde gewone loop van zaken en dat er geen oogmerk hestond 

. . .om daardoor een schuldeiser boven een ander te bevoorrechten. 
EVelX dISpOSItIOn of property made ~nder a power of attorney Elke beschikking over goederen, gemaakt uit krachte vail 

of the lIlsolver:t, whether revocable or. Irrevoc~ble. shall for the een hetzij herroepelike of onherroepelike voimacht van de 
purposes of thas ~lld the n~xt succeedmg sectIOD '. be deemed to insolvent, wordt ten behoeve van dit en het eerstvolgend 
be made, at the tune at wInch the transfer or delIvery or rnort-. artikel geacht gemaakt te zijn op het tijdstip, waarop het 
gage of such property takes place. !transport of de levering of bezwaring met verband van 

28 E d · 't' f h' t db' 1 tizodanige goederen plaatsvond. . _very ISPOSI IOn 0 IS propel' y rna e y an lllBO ven ; .. ., . . 
at a time when his liabilities exceeded his assets with thel 28. Elke besch~~~lIl&", door e~~l msolvent . .over ZIJll goederell Onbehoor!ike 
intention of preferring one creditor above another, may be setig?maakt op een tIJdstIp dat ZIJn lasten.zlJll baten te boven preferentlt-. 
aside by the Court. Iglllgen met het oogmerk om een schuidelser boven de andere 

te bevoorrechten kan door het Hof worden tel' zijde gezet. 
A, disposition which may be set aside under this section is. Een beschikking, die ingevolge dit artikel kan worden tel' 

heremafter called an undue preference. Izijde gezet, wordt hieronder genoemd een ollbehoorlike 

For the purposes of t.his and of the last preceding section Ii preferentie.. , 
the expression "creditor" shall include a surety for the Ten bel:oe;e van dIt en het voorgaand. artIkel wordt onder 
insolvent and a person in a position by law analogous to thati" schuideiser-' begre'pen e~.rr borg van de msolvent, alsmede aIle 
of a surety. Imet een borg wettehk gehJkgestelde personell. 

• .., i 29. (1) Elke handeling in geheime verstandhoudillg tussen Kollusieve 
29; (1) Every CollUSIve dealmg WIth Ius property between I de insolvent ell een ander persoon aallgegaan betreffende de handelingen. 

the. lIl~c:lvellt. and ~ny other person,. havmg the. effect oflgoederen vall de insolvent, kan door het Hof worden tel' zijde 
preJudlclllg 1118 credItor~ or of preferrlng OIle credItor abovelg?zet, wallIleer.de halldeling ten gevolge heeft dat desclll~ld. 
another, may be set aSIde by the Court. elsers van de lllsolvent benadeeld worden of een schuldelser 

The person so dealing collusively with the insolvent shall belboven de an del' ~ev~orrecht. ~ordt. . . 
liable for damages in respect of any loss thereby caused to t~H31 De persoon, ~Ie 111 gehelll?e verstandhou~lllg l11et de 111s?l. 
estate. vent handelde, IS aansprakehk voor vergoedmg van het verhes 

daardoor aan de boedel toegebracht, . 
(2) Any person who was a party to such collusive dealing (2) leder die tot zulk een geheime han~eling mede

shall be liable to pay for the benefit of the estate, by way of werkte, kan worden .~anl?~sproken tot betahng ten be
penalty, such sum as the Court may adjudge, not exceeding hoeve van de boedel, bIJ wIJze van boete, van een door h~~ 
the amQunt by which he would have benefitpd by such dealing,HOf te bepalen SOlli van ten hoogste het bt:drag, waardoor hIJ 
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if it had not beeu set aside ; and if he be a creditor he shall, door de handelingbevoordeeld zou zijn, indien zij niet tel' zijde 
also forfeit his claim a.gainst the estate. 1gezet was, Is de betrokken persooll een schuldeiser, dan 

'Iverbeurt hij tevens zijn vordering tegen de boedel. 
Such penalty may be recovered in any action to se't aside Deze. boete kan worden verhaal~ bij, een aktie to~ nieti~

such dealing; and, if 'no such action has been instituted, the. :erklarlllg van de betrokken handellllg; IS geen zodamge n~tIe 
trustee or any creditor may recover such penalty by action, mgesteld, dan kan de boete door de kurator of een schuldelser .. 

• bij aktie worden ingevorderd. 
30. De wettelike vertegenwoordiger van een boedel, die ~ansprake-

30. The legal representative of an estate who has been a rnedewerk,te to~ een gehei~e handeling .bedoeld in ~et voor- ~l:~e~~ 
party to any collusive dealing referred to ill the last preceding gaand arhkel, IS gezame~hk en afzonderhk aansprakehk met de wettelike 
section shall be jointly and severally liable with the estate ?oor hem vertegenwo?rdlgde boedel voor de s~hade door. de verteg~n. 
represented by him for the damages suffered by the insolvent msolvente boedel Ult hoofde van de geheime handelmg woordlger 

geleden van een 
estate by reason of such collusive dllaling.' boedeI. 

31. (1) De kurator stelt procedures in om de beschikking Procedures 
31. (1) Proceedings to set aside any disposition of property over goederen ingevolgeartikelvieT en t'winti[j, z~ven en ttcintig, om v.roe~ere 

under section twenty-fl/IIT tU'entt'l-sC1!tn t'wenty-eic7ht or atht en twintig, of 1U[jen en twintig tel' zijde te zetten of voor ttl'an~~dktle8 
, . ' • 1 I h d d" I t'k 1· er Zl] e te t1uen(lJ-nine, or for the recovery of damages under section vel', Ia~ van. sc a evergo~ lllg lllgevo ge ar ~ e lIegen en zetten. 

twenty-nine, shall be taken by the trustee, If the trustee ~·IL'mt1g. WeIgert of verzUlmt deku,rator zo~al1lge pr?cedures 
refuse or neglect to take any such proceedings they may be III te stell en, dan k~n el~e schuldmser ze lllstellen m naam 
taken by any creditor in the name of the trustee' upon his van de kurator, nllt~ hlJ de kurator schadeloos houdt voor 
indemnifying the trustee against all costs thereof. aIle kosteu daarvau, 

(2) 'Vauneer een beschikking over goederen ter zijde gezet 
(2) When any disposition of property is set aside under any \~~rdt ingevolge een van gemelde artik~ls, verklaart het ter 

of the said sections, the Court by which it is set aside shall zlJde zettend Hof de kurator ~er~chtlgd aHe vervreemde 
declare the trustee entitled to recover any property alienated g~~dereh onder genoe~de besclllkkmg terug te vorderen of 
under the said disposition or in default of such property the bIJ gebrcke van zo.da~lge goederen de waarde ervan op de 
value thereof at the date of the disposition. datum van de besclnkklllg. 

32. (1) Een persoon, die uit hoofde van een beschikking Scbadeloos-
. . . . van de insolvent, welke ingevolge deze \Vet tel' zijde bouding vall 

32. (1) No perSOll who, 111 return for any dISpOSItIOn by the rtezet kan worden enig goed of sekuriteit prijsgegeven of schuldeisers 
insolvent. which is liable to be se~ aside under this Act, has ~echtel1 ·tegen of ~ijn verhaal op derden verloren heeft, is, door kurator. 
parted wlt.h any property or sec,unty t~lat be h~ld or wh~ has mits hij te goeder trouw gehandeld he eft, niet gehouden tot 
lost al~y nghts or ,recourse a~alllst. thIrd parties, shall, If he teruggave van ellig geld, goederen of voordelell, door hem 
acted 111 good faIth, be obhge~ to restore any :none,Y, or uit hoof de van de beschikking ontvangen, tenzij de kurator 
property or other be~efit re~~:lved, under suc~ dISl?osltIOn, hem schadeloos houdt wegells de prij8geving van zodanige 
unles~ the trustee ha,s mdelllll1n~d hIm for partmg wl~h such sekuriteit of het verlies van die rechten en goederen of van 
security or for losmg such nghts, property, secunty, or die sekuriteit of verhaal. 
recourse, (2) De bepalingen van artikel 1,ier' en ttuintig, zeven en 

.. , .. t1IJint£,q, acid en t1cintiy, of neycn en twin:;!!, hebben geen 
. (2) N othmg m s,ectlOn t11:ClIty four, twenty-scI:e1i, . twellty· invloed op de rechten van iemand die goederen heeft verhegen 

el!JJtt or tw:r~tJl-mne conta~ned shall ~ffect the rIghts of any te O'oeder trouwen yoor waarde van iemand andel'S dan de 
persoll acqUlI'mg property, Hl good faIth and for value from ins~lvent" • 
any person other than the mBolvent, 

o 33. (1) Elke door een handelaar gedane verkoop of ver- Verkoop van 
. .' , vreemding vall een bezigheid of van de klandizie, de een bezig-

33. (1) Every sale 01' ahenatlOn by a trader of any busmess b k h' 'd f b t d .. 1. 'h'd d' beid. 
f tl d 'II b k d b fIb' oe se U1 en 0 a ,en van zo amge uezlg el ,Vool'zover Ie or 0 Ie goo WI, 00 - e ts, or assets 0 t lat usmess, 1 d I . t " k ht' d I 

other than sales of stock in the ordiuary course of his trade, shall nan e ~.war:n/~le . ZIJ~ dyer o~ ~ t e t' gewolle d .oop 
upon the sequestration of his estate within six months after the ~an d ~IJll ~a,n d~' ~~' 111 len . e s~ wes ra ~e van

k 
lel1~ 

sale or alienation be void against the trustee, unless the seller I oe e ged~c ne . e
t
, lltIl1en zes. maan edn Ik1a te vetr o~l? dO 

I d 'I' f t d ' t' fl' t d d vervreem mg, nle Ig en aanZlen van e ura or, eIlzlJ e Ia prevIOUS y given . our ·cen ays no Ice () suc 1 In en e' k 'd ttl" d (1 

I r t' b d t' t j.' • th G tt d' ver oper veertlen agen van e voren, weeruaa 111 e otaats
sa ~ o~ a lena ·lOn y a, vel' ls~me~l "WIC~ 111, " ~ az~ e an:kocrant en tweemaal in een nieuwsblad dat om loop lleeft ill 
tWIce 111 a newspaper circulatlllg m the dlstnct m winch thatll t d' . "kt . db' h 'd d dt k ' 
business is carried on, . Ie Istn waarm e eZlg el ge reven wor , e~nls ge-

. geven heaft van de voorgenomen verkoop of vervreemdmg. 
(2) On the first pUblication of that notice in the Gazettei (2) Na de eerste publikati~ v~n die kennis~eving in de' 

every liquidated claim against the business shall becomei8ta;ltsk?erallt wordt elke gehkwldeerde vordenng tegen de 
payable at the option of the payee, subject in the case of SUc1l

i
?ezlgheId betaalbaar te.r keuze van de ontvanger: onderworpen 

amounts as would otherwise not have become payable until In het g~~al van zodamge bedragen als anders met betaalb~ar 
some later date to a rebate of six per cent. per annum as from zouden ZIJll geworden voor een latere datum, aan een kortmg 
such later date, van zes percent in 't jaar, berekend van zodanige latere datum. 

34. Wanneer de insolvent v66r de sekwestratie van zijn Koop over-
boedel zich bij overeenkomst verbonden heeft om vastgoed te ~e~k~ms~ll 

Cootract~ to 34. If the ill80lvellt, before the sequestration of his estate, kopell of in te ruil.en, dan kan de kurator, wanneer transport v:s~:o:~. e 
huy immov- has contracted to buy or receive in exchange any immovable daarvan nog niet aan hem gegeven is, de overeenkomst " 
abJeproperty, property, transfer of which has not been effected in his naar verkiezing gestand doen of verwerpel1. Wan-

favour, the trnstee may elect to adopt or to abandon the near de kurator, daartoe schriftelik aangezegd' zijnde, 
contract. If the trustee dDes not make his election wit,hin niet binnen zes weken na de aanzegging, zijn keuze doet, kan 
six weeks after being required in writing to do so, the persoll de rechthebbende uit de overeellkomst bij motie bij het Hof 
entitled under the contract may apply by motion to the Court de verllietiging vragen van de overeellkomst en levering van 
for cancellation of the contract and delivery of possession of het bezit van het vastgoed, zullende het Hof zodanige order 
the immovable property and the Court may make such order vel'lenen als het voegzaam oOl'deelt: Met dien verstande dat 
as it thinks fit : Provided that nothing in this section con- het bepaalde bij die artikel geen invloed heeft op euige kon
tained shall affect any concurrent u1aim against the estate for kUlTcnte vordering tegen de boedel tot schadevergoeding 
damages for non-fulfilment of the contract. wegens niet-vervulling van de overeenkoIDst. 

         Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer’s Copyright Authority No. 10505 dated 02 February 1998 



Sales f.lr 
cash. 

I,eases. 

UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, 15TH .rUNE, 1916. 

:~ 35~ (1) W~en any person has, bef~re the sequestration ofl 35. (1) Wanneer iemand, v66r de sekwestratie van de boedel Verkoop 
the lllsolvent s estate, sold and dehvered for cash to thetvan de insolvent aan de insolvent losse goederen tegen kontant regen . . ' .- . .. kontante 
msolvent any movable property and has not recelyed fullve~kocht en geleverd heeft, waarVoor hij nog ~iet ten vol1e be- betaling. 
payment for the same, the seller may only reclaIm thattalmg ontvarJO'en heeft, dan kan de verkoper dIe losse goederen 
property if within ten days after the delivery thereof slechts dan te~ugvorderen, wanlleer hij, binnen tien dagen na 
he giv~ notice in writing to the insolvent or the legal repre- de levering, aan de insolvent of de wettelike vertegenwoordiger 
sentatrve of the estate that he reclaims that property: van de boedel schriftelik kennis geeft, dat hij de goederen 
Provided that if the trustee dispute the seller's right thereto, terugvordert: Met dien verstande dat, zo de kurator het recht 
the seller shall take proceedings to enforce that right within ~an de verkoper daartoe betwist, de verkoper dat recht in 
seven ?ays after the trustee has given notice that he disputes rechten moet doen geld en binnen Zeven dagen nadat de 
such nght. kurator kennis gegeven heeft dat hij diens recht daartoe betwist. 

The trustee shall not be obliged to restore that property, De kurator behoeft die goed~ren niet terug te.~even, tenzij 
unless the seller refund all moneys received by him on account de koper de door hem op rekenmg van de koopprlJs ontvangen 
of the purchase price. gelden terugbetale. 

A h 
Een koop wordt geacht tegen kontante beta1ing geschied te 

sa1e s all be deemed to be for cash, unless the seller has .. t .. d k 'td kk l'k f t'l .. d . t . Zljn enZlJ e oper Ul l'U e lOB 1 ZWIJgen erm oege-
expressly or taCItly agreed that any part of th;> purchase' . . . , 

• 1. 11 t b l' bl t tl t' f d l' f tl stemd heeft, dat emg deel van de kOOPPflJS lllet betaalbaar zal pnce Slla no e c almae a Ie lme 0 e Ivery 0 Ie. . .. . . t Id ZIJn ten tlJde van de levermg van de verkochte goederen. proper y so . 

(2) Behoudens de uitzondering voormelq is geen verkoper 
(2) Save as aforesaid, no seller shall be entitled to re- gerechtigd tot.herlevering of hertransport van enig goed, dat 

delivery or retransfer of any property sold and delivered or aan de insolvent verkocht en geleverd of getransporteerd is op 
transferred to the insolvent by reason only that the insolvent grond alleen dat de insolvent de koopprijs niet naar behoren 
has failed to make due payment of the purchase price. betaald heeft . 

.. 
(3) When property belonging to any person other than the (3) Wanneer enig goed, behorende aan een ander dan de 

insolvent is in the possession of the insolvent at the time of the insolvent, in het' bezit is van de insolvent ten tijde van de 
sequestration of his estate, that person shall give notice in sekwestratie van diens boedel, moet die persoon aan de wette
writing thereof to the legal representative of the estate within like vertegenwoordiger van de boedel binnen veertien dagen na 
fourteen days of the sequestration, and, if he fail to do so, de . sekwestratie daarvan schriftelik kennis geven. Zulks 

. shall lose all right to recover that property, if the same has nalatende, verliest hij zijn recht tot terugvordering van dat 
in good faith been sold as part of ...the insolvent's estate, goed, indien het te goeder trouw als deel van de insolvente 
but shall be entitled to recover the net proceeds of that boedel verkocht is, onvermiltderd echter zijn recht om de netto . 
property from the trustee. opbrengst van dat goed van de kurator op te vorderen. 

36. (1) No lease entered iilto by the insolvent as lessee 36. (1) Huurkolltr~kteo, ... do?r de insolvent als huur~?r 
shall be determined by reason merely of the sequestration of aangegaan, worden ll1~t beemdlgd op grond aIleen dat zlJn 
his estate but the trustee may determine the same by notice boedel ?e~ekw.estreerd l~. De kurator kan evenwel ~e ~mur 
in writing to the lessor, subject to a concurrent claim by ~oor scnnftehke opzeggmg aan de verhuurder doen ~llldigen, 
the lessor against the estate for any damages he may have 1Il welk geval de verhuurder een konkurrente vordermg tegen 
sustained by reason of the non-performance of the terms of de boedel kall doen gelden voor de schade, door hem ten 
such lease. . gevolge vicm de lliet-llakoming van het huurkontrakt geleden. 

IIuurkon
trakten. 

(2) Indien de kurator niet billIlen drie maandell na zijn 
(2) If the trustee does llOt within thl'~e months of aanstelling aan de verhuul'der kennis geeft dat hij bereid is 

his .appointment notify the lessor that he IS prepared to de huur namens de boedel voort te zetten, dan wordt hij 
contmue the lease on ~ehalf of the estate, he shall be geacht bij afloop van bet tijdperk van drie maanden het 
deemed to have determmed the lease at the end of such huurkontrakt te hebben beeindigd 
three months. 

(3) De huurgelden, uit krachte van een alzo beeindigd huur-
(3) The rent due under any lease so determined, from the kontrakt verschuldigd, vanaf de datum van sekwestratie yall 

date of the sequestration of the estate of the lessee to the de boedel van de lmurder tot de beeindiging of de verkoop 
determination or the sale thereof by the trustee, shall be van de huul' door de kurator, maken deel uit van de kosten 
included in the costs of administration. The fact that a lease van beheer. De beeindiging van het huurkontrakt door de 
has been determined by the trustee shall deprive him of kurator, ontneemt hem het recht tot vergoeding wegens 
any right to compensation for improvements made during verbeteringen gedurende de huurtijd aangebracht. 
the period of that lease. 

37. De sekwestratie van een boedel heeft de ontbinding Werking van 
Effect of 37. The sequestration of an estate shall be a complete ten gevolge van het leerlingskontl'akt of de artikelen van over- ~ekwestr.atie 
sequestration discharge of the indenture of apprenticeship or articles of eenkomst vau enig persoon, die op dat tijdstip in de leer of als v~~ al:~en 
~i~!hr;en- agreement of any person then apprenticed or articled to the pl'okureurs-klerk ingeschreveo is bij de insolvent, indien de kontrakten. 
agreements. insolvent if that per SOil give notice in writing to the trustee to betrokken persoon aan de kurator te dien effekte schriftelik 

that effect. Upon application made by that person the trustee kennis geeft. Op diens aanvrage kan de kurator hem ·toestaan 
may consent to his proving a concurrent claim against the om een konkurrente vordering tegen de boedel te bewijzen voor 
estate for so much of any money paid by or for him to the zodanig bed rag van het leergeld, door of van zijnentwege aan 
insolvent as a fee as the trustee, subject to an appeal to the de insolvent betaald als de kuratol', behoudens beroep op 
Court, thinks reasonable, regard being had to the amount of het Hof, redelik mocht vin{jen met inachtneming van het 
the fee, the unexpired term of the indenture or articles, and bedrag van het leergeld, de onverstl'eken leertijd en de 
the other circumstances of the case. andere omstandigheden van de zaak. 

         Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer’s Copyright Authority No. 10505 dated 02 February 1998 



xxvi 

'rime and 
place of 
meetings of 
creditors. 

l-'irst and 
second 
meetings, 

, " 

UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, 15TH JUNE, 1916. 

CHAPTER Ill. HOOFDSTUK In. 

MEETINGS OF CREDITORS. BIJEENKOMSTEN VAN SCHULDEISERS. 

iJ1cetinrJs: How Con1'ened and When. Bije.enkomsten: wijze en tijd van beleflfTiny. .. 

.. 38 (1) De Meester moet, zo dikwels hij uit krachte van TIJd e~.plaats 
3~. (1) Whe~ever. the. Master appomts any ::nee~lllg of dit Iioofdstuk een bijeenkomst van schuldeisers belegt, een tijd r~~8~i~e~-an 

credItors as pro.vIded III tills Chapter, he shall a,Ppomt It to be en plaats daarvoor bepalen die zijns inziens aIle betrokken schuldeisers. 
held a~ such tIme and .place as appears to 111m. to be most partijen het meest schikt. Hij kan, zo nodig, de tijd en plaats 
convemen~ for all partIes concerned" and .may, If 1I.ecessary, 'van elke zodani e bijeenkomst veranderen, mits de verande-
alter the tIme and place- of any such meetlIlg: PrOVIded that. . d 0t tgkoe"'an"t" gepubliceerd worde. . . b . . h G rIng In e '-~ aa s , 
notlCe of the al~eratIOn e g~ven 1Il t e. razetie... . (2) AIle bijeenkomsten van schulciei.sers, belegd in het 

(2) All meetlllgs of credItors held III the dIstrIct wherem distrikt waarin een Meesterskantoor IS, worden gehouden 
tl1f~re is a Master's office shall be presided over by the Master, onder voorzitterschap van de Meester. Bijeenkomsten van 
and such meetings of creditors as are held in any other district schuldeisers belegd in een ander distrikt, wordell gehouden 
shall be held in accordance with the direction of the Master overeellkomstig de aanwijzing van de Meester ondervoorzitter
and preside~ over by the magis~rate of ~he. district, or b! an schap van de magistraat van het distrikt of, van een am?t~
officer holdmg the rank of chIef or prmcipal clerk appolllted naar Illet de rang van hoofd- of eerste klerk te dien emue 
by him for that purpose. Every such magistrate or other door hem aangesteld. Zodanige magistraat of andere ambte
officer shall certify the proceedings and transmit the same to naar moet de llotulen van de verrichtingen certificeren en 
the Master as soon as the meeting is closed. If the magis;! dezelve dadelik na afloop van de bijeenkomst aan de Meester 
trate has not presided at any meeting, the reason of his! toezenden. \Vanneer de magistraat bij de bijeenkomst niet 
absence shaJI be recorded in the minutes by the presiding voorzitter was moet door de voorzittende ambtenaar in de 
officer. notulen melding worden gemaakt van de reden van zijll 

(3) Every meeting of creditors may be adjourned by the afw~zigheid. .. . 
officer presiding thereat for good and sufficient reasons. (3) Elke biJeenkomst van schuideisers kan door de voor-

zittende ambtenaar om geldige en genoegzame redellen worden 
39. (1) On the receipt of an order placing .an estate finally verdaagd. . Eerste en 

under sequestration the Master shall immedIately convene a 39. (1) N a ontvangst van een order t~t finale sekwes~~ahe tweede bij
first meeting of creditors for the proof of claims and for the van een boede'l, be.legt de Meester d.~dehk een eerst? bIJe,en- eenkomst. 
election of a trustee. komst van schuideisers voor het bewIJzen van vordenngen en 

1 h d ' t' of the het verkiezen van een kurat~r. . . . 
. The Master shall give not ess.t an ten ay~ no Ice. De Meester moet ten mmste ben dagen van te voren bIJ 

tIme and place of the first meetIng by advertisement 1Il the d t t' . d 'It t k t kennisgeven van de tijd en 
Gazette. . a vel' en Ie In e; .r:~ 8 De ran -

" . plaats van de eerste biJeenkomst. . 
(2) After the first meetmg of credItors and the appoIntment (2) N a de eerste bijeenkomst van schuldeisers en de aanstellmg 

. of a trustee, the Master shall appoint a second meeting for the van eell kurator belegt de Meester een tweede bijeenkolllst 
pro~f . of claims agafnst the estate, and !or the pur:p~se of voor het bewijzen van vorderingen tegen de boedel en .voor het 
receIvmg the tI'uste~ ~ report as to the .affaI.rs and condItIOn of ontvangen van het verslag van de kurator omtrentde aal1ge-
the estate, and of gIVIng the trustee dIrectIOns ,the legellheden en de staat van de hoedel, alsmede voor het geven 
sale or recovery of any part of the estate or concerlllng allY van voorschriften aan de kurator betreffende de verkoop of de 
matter. relating to t~e admin~stratioll ,thereof. The trnstee opvordering van aan de boedel behorende stukken of betreffende 
shall gI~e, b! advertIsement In th? Gazette, not l~ss than aangelegenheden rakende het beheer daarva~. De kur,at?r 
ten days notIce of the second meetmg and of the tIme and moet ten minste tien dagen van te voren, bIJ advertenhe In 
place thereof. de StaatskoM'ant, kennisgeven van de tweede bijeenkomst 

. . onder vermelding van de tijd en plaats ervan. " .. 
Whel;fllrther 40. The t~ustee may a.t any tIme and. shall, whenev~r he 18 40. De kurator kall te eniger tijd en moet, llldlen zuIks Verderebl]-
meetmgs to thereto reqUIred bv credItors representlllg one-fourth m value door schuldeisers vertegenwoordigende een vier de ill waarde van eenkollblttent' 
be called and f 11 I' • d . t tl t t II t' g f ' 1 d dt en pu a Ie notice of o· a, c alms ~rove agallls le es a e, ca .' a mee"m ,0 aIle tegen de boedel bewezen vo~dermgen vel' ang wor ,een daarvan. 
sume. credIt?rs, hereIna!ter called a general meetlllg, to receIve bijeenkomst van schuldeisers, hierna gen.oemd een algemene 

dll'ectlOns concer~ng the sale or recovery ,of any p.art of the bijeenkomst, bijeenroepen om voor8~hrlften te ontvangen 
esta~e ?r cOl.lCermng any matter or quesh,on r.elatmg to the betreffende de verkoop of de opvordenng van aan de boed.el 
admllllstratIOn thereof. At least ten days notlCe of th:- time behorende stukken alsmede betreffende aangelegenheld 
and pla~e of the meeting and o! the matters ?r quest~ons to of kwestie rakende het beheer daarvan. Van de tijd en plaats 
be submItted thereat shall be gIven by advertlsement III the van de bijeenkomst en van de zaken en aangelegenheden daar 

Special 
meetinge. 

Proof of 
liquidated 
claims. 

Gazette. te worden behandeld moet ten minste tien dagen van te vorell 
. . bij advertentie in de Staat.skoerant kennis worden gegeven: ... 

41. At any bme after the second meetmg the trustee shall 41 De kuratdr moet te eniger tiJ'd na de tweede biJeen- SpeCIale b1J-
11 ' 1 t' f th f fl' h h' • b ,. eenkollsten. ca a specla. mee mg or e proo 0 ~ alms w ~never e IS komst een speciale bijeenkomst beleggen voor het eWIJzen van 

thereto reqUIred by any person who at the, s~me hme tenders vorderingen wanneer hij daartoe aangezocht wordt onder 
to the trustee all fees, costs, and expenses mCldent~1 to suc~ agelijktijdig 'aanbod van aIle aan zodanige bijeenkomst ver-
meeting. At. least ten days' notice. of every spe~Ial meetmgbonden fooien, kosten en uitgaV(;)ll. Elke speciale bijeenkomst 
and of the time. and pl~ce thereof shall be gIven by the alsmede bjd ell plaats daarvan, maakt de kurator ten minste 
trustee by advertisement III the Graette. tien dagen van te voren bij advertentie in de Staatsko(;rant 

bekend. 
Proof of Debts. Bewijs van Schulden. 

.. .. 42. (1) Vorderingen tegen een boedel, die niet voorwaar- Bel,¥ijs. van 
42. (1) Everv claIm agalllst an estate, llot bemg condI- d 1'k f l'k ,'d d I'J'n en welke opeisbaar waren of gehkwl-

. l' "d d h' h d tl f h' h e I 0 onge I WI eel' z deerde tIOnal or un lqUI ate ,w IC was ue or le cause 0 w IC d k tstond v66r de sekwestratie van de d' 
b f tl t t · f th t t b d waarvan e oorzaa on . . VOl' ermgen. 

arose e or~ le seques ra 1011 0 ,e es ~ e, may e prove boedel, kUl1nell te eniger tijd v66r de finale verdeling van de 
b1 the credItor or by. an.y pe.rson authonzed thereto at any boedel worden bewezen door de schuldeiser of zijn daartoe 
tIme before the final dIstnbutIOn of the estate, {t' d 

gemaCIl Ig e. . , 
(2) Every such claim shall be proved at a meeting of (2) Deze vorderingen moeten op een biJeenkom~t van 

creditors to the satisfaction of the presiding officer who shall schuldeisers worden bewezen ten genoegen van de voorzlttendtJ 
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admit or reject the sarue Every such claim shall be proved arubtenaar, die ze zal toelaten of afwijzen. Elke zodanige 
by affidavit as nearly as may be in the form" C" or "D" in vordering wordt bewezen door een beedigde verklaring zo na 
the Second Schedule to this Act and that affidavit may be mogelik overeenkomstig for mulier "C" of "D" van de 
made by the creditor or by any person fully cognizant of the Tweede Bijlage tot deze Wet. De beedigde verklaring kal1 
claim, who shall state in the affidavit his means of knowledge worden afgelegd door de schuldeiser of door iemand, die met 
and shall set forth the nature and particulars of the claim, de yordering ten volle bekend is, en die in de beedigde 
whether the same was acquired by cession or purchase verklaring de bron van zijn inlichtingen vermeldt, en moet de 
after the institution of. the proceedings by which aard en de biezonderheden van de· vordering, of dezelve 
the estate was placed under sequestration, and if verkregen went door cessie of koop na de instelling van proce
the creditor hold security therefor, the nature, particu- dures waardoor de boedel onder sekwestratie geplaatst werd 
lars, and value of that security. The vouchers and en zo de vordering door sekuriteit gedekt is, de aard, biezon· 
documents in support thereof and the affidavit or a copy derheden en waarde van de sekuriteit opgeven. De bewijs. 
thereof shall be delivered at the office of the presiding officer stukken en dokumenten tot staving daarvan, alsmede de 
not less than twenty-four hours before the advertised time of beedigde verklaring of een afschrift daarvan moeten ten 
the meeting at which it is intended to prove the claim, failing kantore van de voorzittende ambtenaar worden geleverd ten 
which the claim shall not be admitted to proof at that meeting, minste vier en twintig uren v66r de bekendgemaakte tijd van de 
unless the presiding officer be of opinion that through no fault bijeenkomst, waarop de vordering bewezen zal worden. Bij 
of the creditor he has been unable to deliver such evidences gebreke daarvall wordt de vol' dering, lliet op die bijeenkomst 
of his claim within the prescribed period. tot het bewijs toegelaten, tenzij de voorzittende ambtenaar van 

. oOl'deel is dat de schuldeiser buiten zijn schuld niet in staat 
Any document by this section required to be delivered geweest is bedoelde bewijsstukken tot staving van zijn vorde

before the meeting at the office of the presiding officer shall ring binnen de voorgeschreven termijn te leveren. 
be open for inspection at such office during office hours free of Elk dokument dat ingevolge dit artikel voor de bijeenkomst 
charge by any creditor, the trustee or the insolvent. moet worden geleverd ten kantore van de voorzittende 

. ambtenaar mag door de schuldeisers, de kurator of de insolvent 
op zodallig kantoor gedurende kantooruren kosteloos worden 

xxvii 

43. (1) Every claim proved against the estate and the ingezien, 
vouchers and documents in support thereof shall be delivered 43. (1) AIle tegen de boedel bewezen vOl'deringen met Verpliehting 
to the trustee by the presiding officer, and it shall be the duty de tot staving daarvan dienende bewijsstukken en dokumenten van kUrator, 
of the trustee forthwith to examine all available books, docu- worden door de voorzittende ambtenaar aan de kurator over- naddat.! 

d I · .. 1 I . d vor el.ngeu 
ments, an vouc leI'S In con.,I.lectlOn WIt 1 every c aIm, an to handigd, zullende de kurator zonder verzuim aBe beschikbare aan hem 
satisfy himself that the estate is indebted to the creditor in the boekell, dokumenten en bewijsstukken in verballd met elke o::erhandigd 
amount of the claim. vordeI;ing moe ten nagaan en zich overtuigen dat de boedel aan ZlJn. 

(2) If h d ' t tIl' I 1 II t t tl 1\." t . de schuldeiser het bedrag van de vordering werkelik ver-e Ispue 1e c aIm Ie s Ia repor '0 Ie .lUas er III I ld' d . 
writing his reasons for so doing and the Master, after notice sc l(~) if t l~. t 1 " I d' d t 1 ,. d M t 
to the creditor, may reduce or expunge the claim, but if he ,~Wl~. llJ (e vol' ermg an moe llJ kaand e . ees ·er 
d h 11 t'f tl d't' T f tl 'th schnft.ehk zlJn redenen daarvoor opgeven, en an e Meester, 

o so s a no 1 y Ie cre 1 01 III wn Ing or lWl.. na kennisgeving aan de schuldeiser, de vordering verminderell 
(3) No account already confirmed and no dividend already o~ schrap~en, d.och in~ien:hij zul~s doet, moet hij de schuld

paid sha,11 be disturbed by reason of anything done under thiseiser onmlddelhk schnftehk kenmsgeven, 
section. (3) Retgeen ingevolge dit artikel verricht wor-dt is van geen 

invloed op l'ekeuingen, die reeds bekrachtigd of op divi
denden, die reeds betaald zijn. " 

44 'Where there h~s been before the sequestration of the 44. \Vanneer e1' v6ar de sekwestratie van de boedel een Wederzijds9 
estat~ a right of compensation or set off between the insolvent recht van kompensatie of schuldvergelijking tUBsen de insol- dseb!11~vor-

t h ld ' b t ddt d h ld' b" ermgen en and any creditor, that creditor shall annex to his claim and V:~U en ee~ sc u else:. . e80n, an. moe e BC u elser .1J schuld. 
affidavit, so far as m'ay be possible, a detailed statement. of the zlJn ,,:ordenng en beedlgde verklarmg een z~ nauwkeung verge1ijking. 
mutual indebtedness of himself and the insQlvent and shall mogehke opgave voegen van de tU8sen hem en ue msolvellt over 
prove and rank in respect of such balance as may be found to en weer bestaande vorderinge,~, zullende hij voor enig h~m 
be in his favour: Provided that a creditor claiming the benefit toekomend sald~ mogen bewIJzen en daarvo?r ger~ng~clnkt 
of the set off did not at the time when the right of set off worden: Met dlen verstande dat de schuldelser, dIe zlCh op 
accrued know of- ' schuldvergelijking beroept, geen kennilt droeg, ten tijde toen 

, het recht van schuldverg'elijking ontstond, van--
«(t) any act of insolvency upon which the estate was subse- (a) enige daad van illsolvelltie waarop de boedel later 

quently sequestrated; or gesekwestreerd werd; of 

(b) the intention of the insolvent to surrender his estate; 
or 

(b) he1;. oogmerk Tan de insolvent om zijn boedel over te 
geven, of 

(c) het feit dat de baten van de insolvent onvoldoende 
waren om zijn lasten te voldoen. (c) tIle fact that the insolvent's assets were insufficient to 

discharge his liabilities. 45. (1) Ret recht van retentie of stilzwijgend verband Biezonderhe. 
geeft geen preferentie aan een vordering, tenzij de·sc1mldeiser den van 

45 (1) No right of retention or tacit hypothec shall give die zich op het retentierecht of stilzwijgend verb and rete~tlier~?ht 
• , . ." b t d b' dId d . 't <Y tIft' d' en stl ZWIJ' any preference to any ClaIm, unless the credItor clalmmg the eroep,. e lezOl~. er Ie en , aarvan UI een,,:~z~ lee Ill. e gend verband 

right of retention or tacit hypothec has set forth the particulars tot. stavmg van zlJ,n vordern~g af~~l~gde beedlgd~ verk~arm.&, specia.al te 
thereof in the affidavit made in proof of his claim or in any of III eell verbetenng van dIe beedlgde verklanng, dIe hlJ worden ver-
amendment of that affidavit which he may make. mocht aanbrengen. meld. 

• (2) De schllideiser verliest niet het voordeel van het hem 
(2) No creditor shall lose the benefit of any right of rete~tion toekomend rech~ van retentie of stilzwijgend verband door aan 

or tacit hypothec by delivering to the trustee on demand the de kurator op dlens. aanvr~ge ~~ goederen af te gev~n, :vaar?p 
property subject to such right of retention or tacit hypothec, h~~ r~~ht van rete~tle of stIlzwIJgend verband gevestIgd l~, mI~s 
if, when delivering the property, he notifies the trustee, in h?~, blJ de afievermg van de goed~ren, de kurator 8chnfte~~k 
writing, of his rights and in due' course proves his claim zlJn r?chten bekend maakt. ~m III de gewonB loop zIJn 
against the estate. vordermg tegen de boedel bewIJst. 

• 
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46. A creditor whose claim is dependent upon It condition 46. De schuldeiser, wiens vordering arhallkelik is van Bewijzen Jan 
may prove that claim in the manner set forth in section jOl'ty- een voorwaarde, kan zijn vorderillg bewijzell op de wijze bepaald li~~r:!de_e-
t'wo, subject to the following provisions: - in artikel t'U'te en l'ee1,tiy, behoudells de volgende voorzie- ringen. 

(1) If the condition be of such a nature that it will be ning(~) Is de vool'waarde van dien aard dat zij, zo ooit, vervuld 
fulfilled, if ~1t all, within a year of the sequestration, zal worden birmen een jaar na de sekwestratie, dan 
that creditor may prove his claim, but may not vote kan de schuldeiser zijn vordering weI bewijzen, doch 
in respect thereof. Any dividend awarded on such a niet ten aanzien daarvan stemmen. Dividenden, over 
claim shall be paid by the trustee to the Mastel', who zulk een vordering toegekend, worden door de kurator 
shall pay the same to the creditor, if the condition aan de Meester hetaald en door deze, bij vervulling 
has been fulfilled, and othel'wise shall return the van de voorwaarde, aan de schuideiser uitgekeerd 
same to the trustee for distribution amollg the other en bij niet-vervulling daarvan aan de kurator terug-
creditors. betaald tel' verdeling onder de overige schuldeisers. 

(2) If the condition be not such as is described in sub- (2) Is de voorwaarde niet van de aard bedoeld in sub-arti-
section (1), the creditor may call upon the trustee to kel (1), dan kan de schuldeiser de kurator verzoeken 
place a value upon the claim and the trustee shalllaYI de vordering te waarderen. De kurator waardeert 
before the presiding officer a certificate of his valua-, daarop de vordering en legt aan de voorzittende 
tion of the claim with the reasons therefor, and the' ambtenaar een met redenen omkleed certifikaalt van 
presiding office!' shall admit that claim to proof at zijn waardering van de vordering voor, zullende laatst-
such value as he may determine or may reject the genoemde ambtenaar de vordering tot een door hem 
same: Provided tIlat when the condition has been te bepalen waarde tot het bewijs toelaten of dezelve 
fulfilled, the creditor may prove his claim as if it had verwerpen: Met dien verstande dat de schuldeiser, 
been unconditionaL wauneer de voorwaarde vervuld is, zijn vordering kan 

bewijzen alsof zij onvoorwaardelik geweest was. 
Provisions in.' 47. 'When the estate of a partnership and the estate of a 
~=u~!aneous partner are under sequestrat.ion simultaneously, the creditors 47. Wanneer de boedel van een vennootschap en de boedel V.oorzie: 
sequestration of the partnership shall not be entitled to prove claims against van een vennoot terzelfdertijd in sekwestratie zijn, dan mogen mngfn In 

of partner- the estate of the partner nor the creditors of the partner de schuld eisel's van de vennootschap niet tegen de boedel van de ~:~jktij~ge 
~hip estate against the estate of the partnership; but the trl;lstee of the vennoot en de schuldeisers van de vennoot niet tegen de vennoot- sekwestrlttie 
and estate of 'k d' b '" b d 1 partnership shall he entitled to any balance of the partner's schappell e boedel hun VOl' enngen eWIJzen. De kurator van van oe e 
a partner, estate that may remain over after satisfying the claims de vennootschap is echter gerechtigd tot enig saldo van de ::avenno~~ 

of the creditors of the partner's estate in so far as the boedel van de vennoot, dat na betaling van de schuldeisers van boed~le:a~ 
same is required to pay the partnership's debts and the de boedel van de vennoot mocht overschieten voorzover vennoot. 
trustee of the partner shall be entitled to any balance of the hetzelve beuodigd is voor de afdoening van de vennootschappe
partnership's estate that may remain over after satisfying the like schulden, terwijl de kuratol' van de vennoot gerechtigd is 

Mode in 
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creditors of the partnership estate, so £ar as that pa,rtlle~' tot enig saldo vall de vellIlootschappelike bocdel dat na betaling 
would have been entitled thereto, if hc had not been in- van de schuldeiseJ'H vall de vennootschap mocht overschieten, 
solvent. voorzover de beLrokkel1 vennoot daarop recht zou hebben, zo 

hij niet insolvent verklaard was, 
48. (1) When a debt due by the insolvent was payable 48 (1) Wild d d' It" d WI" 'aar'op 

" I. • 1 . anneer een sc lU 001' e IIlSO ven voor e )W W 
before the sequestrabon and mterest was pavable.tnereon, tIe k t t- b 1b t d ht t n' vorderinO'en 
claim shall consist of the principal suu{ with arrears of s:. wedS ,ra ·b1e tetatad aar wdas, en ~tend;enl afdarop ac ,ers da Idg berekE>nd 
't t t tl d t f t ' t' dd d tl t ZlJn, an es aa e VOl' enng Ul e 100 som vermeer er wordfn. 
III ,eres 0 Ie ae 0 seques ·ra lOn a e lere ,0, t d ht tIl' t t t ddt k t t' me e ac ers a Ige ren en ,0 e a um van se wes Ta Ie 

(2) When a debt which was owing by the insolvent before toe. 
the sequestration is payable after the sequestration, the claim (2) 'Vanneer een schuld door de insolvent v66r de sekwes
shall consist of the amount of that debt with a rebate at the tratie aangegaan, na de sekweshatie betaalbaar is, dan bestaat 
rate of six per cent. per annum from the due date to the dat.e de vordering uit het bedrag van de schuld under korting van 
of sequestration. zes percent in 't jaar gerekend van de vervaldag tot de qatum 

van de sekwestratie. 

49. Every claim which has been proved against an estate 49. Vorderingell die tegen de boedel bewezen zijn kunnen Voorwaltrden 
may be withdrawn by letters addressed t.o the Master and to worden teruggetrokken bij brief gericht aan de Meester en aan· wa~o~der 
t.he ~rustee and t~e latter shall in, writing notify the. other:de kurator, zullende laatstgenoemde de andere schuldeisers ;'~:u:~~~~:k
cr.edltors ,of th~ wIt~drawal: ProYlde.d that the, credItor sOschriftelik kennisgevell van de terugtrekking: Met dien ver- ken mogen 
wlthdrawlllg Ius claIm shall ~emam lIable ,for hIS pro rata stande dat de schuldeiser, die zijn vordering terugtrekt, tot worden . 

. share to the date of the receIpt of the WIthdrawal by the de datum toe waarop de kennisgeving van terugtrekking 
trustee of ~osts ~f seques~ratlOn ~nd of such other. costs as door de kurator ontvangen is, aal1sprakelik blijft voor zijn 
the tn:stee IS entl~led to mcur W1tho~t the a~thonty of a evenredig aandeel ill de kosten van sekwestratie en van aIle 
resolutIOn of credItors or has already lIlcurred m pursuance andere onkosten die de kurator zonder een besluit van schuld-
of: such ~ resolution: Provi~ed f~rther that a ?reditor so eisel'S mag maken of naar aanleiding van zod~nig besluit 
~lthdra;":m~ sh~ll not be entltled, If ,he prove agam, to s~lare reeds gemaakt heert: Met dien verstande voorts dat een 
lU the dlstI"l~ui~Oll of the estate untIl all ihe other credItors schuldeiser die zo terugtrekt, indien hij wedel' bewijst, niet 
have been paId III full. gerechtigd is te delen in de distributic van de boedel totdat 

aIle schuldeisers ten volle voldaan zijn. 

Stemming op uijeenkomsttn Optekening 1.an uesluitel1. 
Right to vote 50. (1) Save as in this section and in section jorty-si:J; is, . , . 1 • , 

and reckon- provided every creditor shall be entitled to vote at any meeting, 50. (1) Behoudells het bepaalde m dlt arhkel en 1Il artlkel Stemrec~ten 
ingofvottll. of credit~rs as S0011 as his claim has been proved against the'lus en uertig, is ieder schuldeiser gerechtigd op een bijeen- berekemng 

k t I Id '" 't b d" vansteIl'men. estate, oms van sc lU CIsers zlJn st.em Ul te rengell, zo ra ZlJll 
, , ivorderillg tegen de boedel hewezen is. 

(2) The vot~ of t:lly credItor shall J)~ re~ko~led ~ccor~lIlg tOI (2) De sten~, van eCD. scl!l11deis.~I' wOl'dt berekend naar de 
the value of Ius cla11n, excep~ when It IS plovlded 1Il tillS Act waarde van zlJn vordenng, tenzlJ deze Wet bepaalt dat de 
that votes shall be reckoned III number·stemmen naar bet, getal berekend zullen worden. 
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The vote of a creditor shall in no case be reckoned in num-! De stem van een schuldeiser wordt in geon geval berekend 
ber, unless his claim be of the value of at least thirty pounds. naar het getal, tenzij zijn vordering een waarde heeft vall ten 

minste dertig pond. . . 
(3) No creditor may vote in respect of any clai. acquired (3) Geen schuldeiser kan stemmen tenaanzien van een vor

by cession or purchase by him from any persoll after the insti- dering, door hem door cessie of koop van een persoon 
tution of the proceedings by which the estate was placed verkregen, nadat de procedure ingesteld is ten gevolge waarvan 
under sequestration. de boedel in sekwestratie geplaatst is. 

(4) De schuldeiser die een sekuriteit houdt, niet zijnde een 
- ·(4) Any creditor holding any security other than a general generaal verband, kan,. behalve voor de verkiezing van een 
mortgage bond shall, except in the election of a trustee and upon kurator en op elke aangelegenheid die zijn sekuriteit betreft, 
any question affecting his security, only be entitled to vote for slechts voor het saldo van zijn vordering stemmen, dat er 
the balance (if any) of his claim, after deduction of the value mocht zijn na aftrek van de waarde, die bij het bewijzen van 
put upon his security when proving his claim. zijn vordering op zijn sekuriteit gesteld werd. 

XXIX 

51. (1) Een schuldeiser kan zijn stem uitbrengen over aIle ~::;:legen. 
Question~ 51. (1) A creditor may vote upon all questions affecting the a;;ngelegenheden betreffende het belleer van de boe~el, do~h waarov~r 
upo~ whIch administration of the estate, but may not vote in regard to met over aan¥elegenheden betreffende de verdel.mg Ult-. schuldelsers 
credItOl'a may que~tions affecting the distribution except for the purpose of gezonderd ten emde de kurator te gelasten een vordermg tegen mogen 
vote u ,. d b d 1 b . tIt f d' d stemmen. . directing the trustee to contest, compromise or admit any claim e ~~ e t,e . etwis en, toe te a en 0 Ienaangaan e een 

Time of 
election of 
trustees and 
number to be 
elected and 
manner of 
election. 

against the estate. vergehJk te treffen. . . 
ledere aangelegenheld waarover een schuldelser mag stem-

Every question upon which a creditor may vote shall be de men, wordt beslist bij meerderheid van stemmen, znllende de 
tel' mined by the majority of votes, and every creditor may vote schuldeiser hetzij in perl;loon, hetzij door de tussenkomst van 
either personally or by an agent specially authorized thereto or een agent mogen stemmen, die uitdrukkelik daartoe gemach-
acting under a general power of attorney, tigd is of uit krachte van een algemene volmacht handelt. 

" . (2) Elk besluit van de schuldeisers alsmede de uitkomst van 
(2) Every resolutlOn of credl~o::s and the result of the votmg de stemming dienaaugaande, zoals door de voorzittende ambte

thereon as declared by the presldmg officer shall be recorded naar verklaard, wordt in de uotulen van" de bijeenkomst 
upon th~ minutes of t.he .meeti~g a~d shall ~e binding upon the aangetekend en is verbindend voor de kurator, voorzo;rer ~et 
trustee m so far as It IS a directlOn to 111m; and no other besluit een lastgeving aan bem bevat. De kurator IS lllet 
direction of creditors shall be binding upon him. gehollden enige andere lastgeving van schuld eisel's op te 

Any direction by creditors which interferes with or injures voIEg~~· 1 t d h ld . lk d ht t' 
the just rights of any creditor who holds any preferable security e k as oor sc u hellsde~s gegevetn, twef e I e rdetc d~a Ige 

I' t f th' Itt t b t . d . aanspra en van een sc u elser aan as 0 sc lell , Ie een 
or 16n l~P~~ ant ~~r ~ te ~nso ven es a ~'tmaYt ~ se aSI epreferente sekuriteit of recht van retentie heeft op enig 
on app lCa 1011 0 e our y any person In eres e 'gedeelte van de insolvente boedel, kan door iedere belang-

hebbende bij applikatie aan het Hof worden tel' zijde gesteld. 

Election of Trustee. Verkiezingvan K urato1'. 

52. (1) Op de eerste bijeenkomst van schuldeisers worden een Aantal 
k · d' I d kurators en 52. (1) At the first meeting of creditors a trustee or of meer urators, lllet te bovengaan e twee m aanta 001' tijd en wijze 

trustees, not exceeding two in number, shall be elected by a een meerderheid in aantal en in waarde van de stemmen van van hun 
majority in number and value of the votes of the creditors. de schuldeisers gekozen verkiezing. 

(2) If this result be not attained, then-

(a) the person who has obtained a majority in number, 
when no other person has obtained a majority in 
value, or has obtained a majority in value, when no 
other person has obtained a majority in number, 
shall be deemed to be elected sole trustee ; 

(2) W ordt dit doel niet bereikt, dan-
(a) Wordt de persoon, die een meerderheid in aantal 

op zich verenigd heeft, zonder dat een ander een 
meerderheld in waarde verkregen heeft, of die een 
meerderheid in waarde op zich verenigd heeft zon
der dat een ander een meerderheid in aantal ver
kregen heeft, geacht tot enige kurator gekozen te zijn. 

(b) In geval een persooll een meerderheid in waarde en een 
(b) when one person has obtained a majority ill value ander een meerderheid in aantal verkregen heeft, 

and another a majority in number, both such persons worden beiden geacht tot kurators gekozen te zijn. 
shall be deemed to be elected trustees, and if either Mocht een van hen weigeren om als mede-kurator op 
person decline a joint trusteeship the other sha,ll be t.e tredeD, dan wordt de overblijveude geacht tot 
deemed to be elected sole ttustee. enige kurator gekozen te zijn. 

,. . .. ,,~,s). Voor de toepasing van dit "artikel beteken~ "meerde::-
(3) For the purposes of thIS sectlOn " maJ~nty m number held III aantal " een groter aantaI stemmen dan Ultgebracht IS 

means a greater number of votes than is gIven to any other op een andere mededincrer, en "meerderheid in wMtrde" 
competitor and" majority in va~ue" means-votes represe~ting stemmen die een grote;e waarde vertegenwoordigen dan de 
a greater value than the votes gIven to any other competItor. stemmen uitgebracht op een andere mededinger. 

. . (4) In geval twee kurators aangesteld zijn, moet elke rechts-
(4) Where. two trustees have been appomted, every act m law handeling betreffende de boedel door beiden worden verricht, 

connected Wlt~l .the estate shall be d.one by both of them, but zullende zij echter gezamenlik en afwnderlik voor elke zodanige 
each shall be Jomtly and severally hable tor every such act, handeling aansprakelik zijn. 

53. Wallneer op een bijeenkomst, die ter verkiezing van Yoorziening 
Provisions in 53. If at any meeting appointed for the purpose of electing a een kurator belegd is, geen kurator gekozen wordt en de r ge:,a! geen 
(Jase no trustee, no trustee be elected and the estate be not vested at the boedel ten tijde van die bijeenkomst niet onder het beheer v:-:.vz~n is. 
trustee clect- time of that meeting in a provisional trustee, the Master may staat van een voorlopige kuraLor, kan de Meester een kurator 
~e!;i:;: appoint a trustee or apply, at the cost of the estate, to the aanstellen of ten koste van_de boedel bij het Hof bij 

Court by petition to set aside the sequestration and the Court, petitie de opheffing van de sekwestratie aanvragen, zullende 
may make such order thereon as it thinks fit. Ihet Hof zodanige order;.verlenen als het voegzaam oordeelt . 

• 
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Examination of the blsol~'ent. Ve1'lwor l'an de lnsoll'ent. 

54. The insolvent shall attend the first and second meetings' 54. J?e insolvent moet de ~erste en twee~~ bijeenkoms.~. va:: In~olv~nt. 
of creditors and every adjournment ,thereof, unless he has'tschulclelsers'den elke'tvterddagmgbdtaarvan bhl)~ftonl~kn, tenlzflJ hI) :~~~::;:;'lCh 
. previously obtained written permission from the presiding evoren van e voorZI en e am .e::aar sc r? ,~l ver.o ver- en tweede 
officer to absent himself. He shall attend any other k:~gen h~eft om ?aar.van weg te bhJven. HI) IS verphcht, zo bijeenkomst 
meeting if required so to do by a written notice from the hlJ daartoe schnftehk door de kurator verzocht wordt, elke van . 

, db" k t h" t Rchuldelsers 
trustee. For the purpose of securing the attendance anTere . Ijdeend °bn:~ l~ e won den., I t f lk d ' l)ijwonm.· 
of the insolvent or of any such em plo) ee as may be examined , en em e, e IJw01ung van ,6 m80 ven 0 van e e zo al~lge 
under the provisions of the next succeeding section at allY dlenaar, als mgevolge de bepal.mgen .. van het volgende a.rhk~l 
meeting mentioned in this section, the presiding officer shall ka~ worden verhoord, van emge blJee~komst vermeld III dlt 
have all the powers vested in the Court or a commissioner by artikel te verz~~ere:r;, heeft de voorzlttende ~mbtenaat' aile 
section one hwull'ed (ind thirty-two, for the purpose of securing!bevoegdheden b1J a~tIke~ h~nderd twee en ;lert~g aan,~let J;Iof 
the attendance of a person duly summoned under section onelof aan een kommissans v~rleend ten em?e de blJWor~lllg 
hundJ'Cd and thirty. Ivan een penoon behoorhk gedagvaard mgevolge artlkel 

. ·honde1'd dertig te verzekeren. 

55. ,(I) At~ny such meeting as ~s ,mentioned in the last 55. (1) Op elke bijeenkomst bedoeld in het voorgaand artikel, yerhoor van 
precedmg sectIOn, t.he officer presldlllg, the trustee, or any kan de voorzittende ambtenaar de kurator of een schuld- Insolvent. 
~reditor personally or through, all agent, ~ay: examine theeiser, hetzij zelf of door een ge~achtigde, de insolvent of een 
Illsolvent or a,?y person who IS, or, was withm the twelve ieder die gedurende de twaalf maanden aan de sekwestratie 
months precedmg the sequestratIOn III the employment of the voorafgaande in dienst van de insolvent was onder ede 
insolvent and take his evidence on oath- verhoren,-

(a) COnCerning all matters relating to the insolvent's trade! (a) omtrent al hetg~en betreft het bedrijf, de transakties of 
dealings, or estate, wherever the same may be situate' ?oedel van de Illsolvent waa~ de boedel ook geJel?en 

(b) 

(c) 

or which may tend to disclose the existence of anyl IS of hetgeen zou ku:r;nen.lelden tot d~ ontdekkmg 
assets or any secret alienation or concealment of his van baten of van heImehkil vervreemdmgen of van 
estate: or any preference give~ by the insolvent, or verborge? baten van de boedel of van preferen~ies 
any other transaction which, undpr this Act, may be d?or, de msolventgegeven of van andere tramrak~~es, 
set aside by the trustee; dIe mgevolge deze Wet doo.r de kurator tel' zlJde 

gezet mogen worden; 
concerning all books of acconnt, entries, documents, 
papers, or vouchers, relating or sU,spected of relating 
to the business of the insolvent or the administration 
of the estate, whether or not the same have been 
produced at such examination; 

concerning the cau~e cf the insolvency, the state of 
the insolvent's affairs, the nature and condition of 
his employment or occupation, the amount of his, 
income or profits since t.he date of the sequest,ration I 
order, the acquisition by him of any property or 
rights to property since the date of the sequestration 
order, or his prospect of acquiring any property in 
the future .• 

(b) omtren t aile rekeningboeken, boekingen, dokumenten, 
. papieren of bewijsstukken, die betrekking hebben of 
vermoedelik behekking hebben op de bezigheid van 
de insolvent of het beheer van de boedel, onverschil
lig of zij al dan niet bij zodanig verhoor voorgelegd 
zijn; 

(c) omtrent de oorzaak van zijn insolventie, de staat :van 
zijn zaken, de aard en gesteldheid van zijn 
dienstbetrekking of beroep, het bed rag van zijn ~ 
inkom en of winsten sedert de datum van de order 
tot sekwestratie, de verkrijging door hem van 
goederen of rechten tot goederen sedert de datum 
van de order tot sekwestratie of omtrent zijn 
vooruitzichten om goederen in de toekomst te vel" 

I'h' . 1 h II f tl t h " b . d krijgen. . e mso vent saul' leI' a suc exammatIOn e reqUlr~ De insolvent moet voorts bij dat verhoor een verklaring doen 
to make a declaration that he has made a full and fall' dat hij volle dig en oprecht opening van zijn zaken gegeven 
disclosure of all his affairs, heeft, 

The presiding officer shall cause the statement of the De voorzittende ambtenaar moet de getuige~is van de 
insolvent to be reduced t.o writing and read over to and signed insolvent op schrift doen stellen en dezelve na aan de insolvent 
by him and shall certify the same and annex it to the proceed- voorgelezen te zijn, door hem doen ondertekenen, het onder
ings in the estate. Such statement may thereafter be used in tekende stuk certificeren en bij de verrichtingen in de boedel 
evidence against the insolvent, . voegen. De afgelegde getuigenis kan vervolgens tegen de 

. , . insolvent als bewijsstuk worden gebruikt . 
. (2) The msolvent shall not be entl~led at any such exannna- (2) De insolvent is bij zodanig verhoor niet gerechtigd het 

hon to refuse to answer, any, ql!estIOn. upon the ground that antwoord op enige vraag te weigeren op grond dat het antwoord 
the answer would tend to Illcnmmate lllm. hem aan kriminele vervolging zou blootstellen. 

(3) If the insolvent or, without lawful excuse, such em-, (3) 'V.eige~~ d~ insolvent of, zonder geldige ve~schoning 
ployee as aforesaid refuse to answer any question put to I~mal1~ m zIJn dlenst als voormeld, een vraag hem lIli?evolge 
him under this section, the presiding officer shall have the like dit art1kel gesteld te beantwoorde~, dan heeft de voorzl~tende 
power and protection as a commissioner under sections one amhtenaar, dez~lfd,e macht ~11 gemet dezelfde. bescherml~g als 
hundred and thirty-three and one hllndred and thi'l'ty-jil'e and een komm~~sal'ls ond~r artlkels 11 on~el'd dne en ~ert:z[J en. 
the insolvent or that employee shall have the right of appeal honderd I'l)f en d:rttg, zullende de ~nso]ve,nt of dIe dlena~r 
described in section orve ll11ndl'ed and thirty-four, het rec~lt van appel hebben bedoeld m artlkel /tondC1'd Vie/' 

e,~ dertzg, 

56. If it appear from any such sta-tement that there are 56. Blijkt uit de verklaring voormeld dat er gegrond ver- Wat te doen 
reasonable grounds for suspecting that the insolvent has been moeden bestaat dat de insolvent zich aan een overtreding staat als 
guilty of any offence against tins Act, the Master shall trans- van deze 'Vet schul dig gemaakt heeft, dan zendt de vermoed;n 
mit the said statement, or a duly certified copy thereof, and all Meester de voormelde getuigenis of een gecertificeerd f:::i:;ntat 

necessary documents to the Attorney-General of the Province afschrift daarvanalsmede aile llodige dokumenten aan de overtreding 
wherein the examination is held or the offence is suspected of Prokureur-generaal van de Provincie, waar het verhoor begaan heeft.. 
having been committed, or, in the case of an examination held afgeuomen is of de overtreding vermoedelik begaan of, zo 
or offence suspected of having been committed within the het verhoor afgenomen is of de overtreding vermoedelik 
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jurisdiction of the Ea'Stern Districts local division, to the begaan is binnen de jurisdiktie van de plaatselike 
Solicitor-General of the Eastern Districts, in order that such afdeling van de Oostelike' Distrikten, aan de Solliciteur
criminal proceedings may be instituted as that Attorney- generaal van de Oostelike Distrikten, opdat zodanige 
General or the Solicitor-General may think fit. When any kriminele vervolging ingesteld wordt als de betrokken 
such statement has been made otherwise than at a meeting at Prokureur-generaal of Solliciteur-generaal voegzaam oordeelt. 
which the Master presides, the presiding officer, when trans- 'Vanneer zodanige getuigenis elders afgelegd is. dan op e.en 
mitting the minutes of proceedings to the Master, shall direct bijeenkOIJlst waar de Meester voorzitter was (Ian moet de voor
the attention of the Master to what appear to him to be zittende ambtenaar, bij toezending van de notulen van de ver
reasonable grounds for suspecting that the insolvent has been richtingen aan de Meester, de aandacht van laatstgenoemde 
guilty of an offence unller this Act. vestigen op hetgeen zijns iuziens gegrond vermoeden oplevert 

dat de insolvent zich aall een overtreding onder deze 'Vet 
F?r the purposes. of this and the last two pre. ceding sections schuldig gemaakt heeft. 

the lllsolvent sha~l mclude the legal representatIve of an estate Voor de toepassing van dit en de twee voorgaande artikels, 
before sequestratlOn. wordt onder insolvent mede begrepen de wettelike vertegell-

---- woordiger van de boedel v66r de sekwestratie ervan 

CHAPTER IV. 

LIQUIDATION AND DISTRIBUTION OF ESTATE. HOOFDSTUK IV. 

Appointrnen~ and Removal of Trustee8 and P1'o'vis'ional LIKWIDATIE EN DrSTRIBUTIE VAN BOEDEL. 

Trustees. L1anstclling en Afzettmg van Kurators en Yoorlopige Ktlrators. 

xxxi 

57. (1) Befor~ a trustee has been appointed to an esta~e 57. (1) Voordat een kurator over een gesekwestreerde boedel Hof be,:oegd 
under sequestratllm, or when a trustee has been removed or IS aangesteld is of wanneer een kurator afgezet is of niet als voorloplge 
not acting as such, the Court, 01'1 the petition of the Master or zodanig optre~dt kan het Hof .op een petitie van de Meester kturtut1oll' aan 

d · . .. I t b h II h ld ' 'e ~ e en. a cre Ito~, may apP?mt a prOVISIOn a rustee w .0 sao of van een schuldeiser, een voorlopige kurator aanstellen, die 
office lllltJl the appomtment of a trustee by the Master. als zodanig handelt, totdat de Meestar een kurator aange-

(2) A provisional trustee shall find security to the steld heeft. • 
satisfaction of the Master and shall, immediately after (2) De voorloI?ig~ kurator is gehouden, ten g~noegen v.~n 
his appointment" Iodge with the Master an inventory, under de Mees~er sekuntelt te stellen en m~e~, ten .Sp~edlgs~e na zIJn 
oath, of the estate and a valuation thereof, and, if the Master aanstell~ng aan de Meester een beedlgde. mventans van ~e 
so direct, that valuation shall be made by a sworn appraiser or boedel ~nleveren, alsmede een waardermg daar,;an. DIe 
by such other person as the Master may appoint. waardermg moet, zo de Meester zulks beveelt, geschleden door 

een beedigde taksateur of door een door de Meester aan te 
(3) A provisional trustee shall have the powers and be stellen persoon. 

subject to the duties of 'a trustee, as provided in this Act, (3) De voorlopige kurator heeft de bevoegdheden en de 'ver
except that without the authority of the Court or for the plichtingen van een kurator, zoals in deze Wet voorzien, 
purpose of obtaining such authority he shall not bring or behalve dat hij, zonder toestemming van het Hof of ten einde 
defend any legal proceedings and that without the authority zodanige toestemming te verkrijgen niet gerechtelike proce
of the Court or Master he shall not sell any portion of the dures mag instellen of verdedigen en dat hij zonder toestem
estate. ming van het Hof of de Meester geen deel van de boedel mag 

(4) When a meeting of creditors for the election of a trustee ve(:)p';;~ll1ieer op een bijeenkomst van schuldeisers ter ver. 
has been held and no trustee has been elected, and the estate k' . g an een kurator geen kurator gekozen is en de boedel 
is ve~ted in a provisional trustee, he ~hall, ~ubject to a f~:ther o~~;~ b:heer van een voorlopige kurator gesteld is, dan· heeft 
appo!.ntment by t,he Master and. on hIS findmg such addItIOnal hij, behoudens nadere aanstelling door de Meester en het stell en 
sec~nty as the .Maste~ mayreqmre, have all tIl;e powers and be van zodanige verdere sekuriteit als de Meester mocht eisen, 
subject to all the dutIes of a trustee under tlns Act. alle bevoegdheden en aIle verplichtingen van een kurator 

58. Any of the following persons'shall be disqualified from onder deze Wet. 
being elected a trustee: - 58. De volgende personen kunnen niet tot km:ators gekozen Personen die 

(0) Any insolvent; worden: niet bevoegd 
zijn om als 

(0) any person related to the insolvent by consanguinity (a) Een insolvent; . kurators 
or affinity within the third degree; (b) iemand die de insolvent tot in de derde graad verkozen te 

(c) a minor or any other person under legal disability 

(d) any person who resides outside the Union; 

(e) 
( 

ally person having an interest opposed to the'l 
general interest of the creditors of the ~nsolventl' 
estate ; 

(f> a former trustee disqualified under section sircty-

(g) 

Sl:l: ; 

any person declared by section fifty-nine to be in
capacitated for election as trustee, while any such 
incapacity lasts) or any person removed by the Court 
on account of misconduct from an office of trust ; 

(11) a company or corporation ; 

van bloed- of aanverwantschap bestaat ; worden. 
«(') een minderjarige of andere rechtens on bekwame 

personen ; 
(d) iemand, die bniten de Unie woonachtig is; . 
(e) iemand, die een met de algemene belangen van de 

schuldeisers van de insolvente boedel strijdig belang 
heeft ; f 

(f) een vroegere kurator die krachtens artikel 21'S ion 
zestig onbekwaam is ; 

(g) ieder die ingevolge artikel negen en vijftig onbevoegd. 
is om tot kurator gekozen te worden, zolang die onbe
voegdheid voortduurt, alsmede ieder, die door het 
Hof wegens wangedrag uit een be trekking van ver
trouwen ontzet is ; 

(h) een maatschappij of korporatie ; 

59. ~he Court, 011 the application of. any person interested, 59. Op applikatie van een belanghebbende kan het Hof heert 
may, eIther before or after the appomtment. of a trustee, Hof v66r of na de aanstelling van een kurator, de aangestelde machteen 
deciare tha;t the person aPP?inted or propos~d is disqualified of voorgestelde persoon onbevoegd verklaren om als ~:~;!gd 
from holdmg the office or trustee, and, If he has been kurator op te treden, en hem, zo hij reeds aangesteld is, te verklaren 
appointed, may remove him from office and if it so think fit, uit zijn bediening outzetten en hem, desverkiezende, oabe- om ~urat;or 

te ZlJn. 
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may declare him incapable of being elected trustee under this 
Act during the period of his life or such other period as it may 
iletermine, if-

(1) he has accepted or offered or agreed to accept from 
any auctioneer, agent, or other person, employed on 
behalf of the estate, any share of the commission or 
remuneration of or any other benefit whatever from 
that auctioneer, agent, or other person; or 

(2) in order to obtain or in return for the vote of any 
creditor or in order to exercise any influence upon 
his election as trustee he has- . 

(a) procured or been privy to the wrongful omission 
of the name of a creditor . from any list or 
schedule by this Act required; or 

(b) directly or indirectly given or offered or agreed 
to give to any person any consideration; or 

(c) offered or agreed with any person to abstain from 
investigating any preyious transactions of the 
insolvent; or 

(d) been guilty of or privy to the splitting of claims 
for the purpose of increasing the number of 
votes. 

60. The Court, upon the application of the Master, the 
trustee himself, or any other person interested may remove any 
trustee on any of the following grounds: -

(a) His desire to resign his office, subject to the production 
of the certificate mentioned in section sixty-one, 
absence from the Union, ill-health, or any fact tend
ing to interfere with the performance of his duties as 
trustee; 

(b) insolvency or other legal disability; 
(c) inisconduct as trustee, including any failure to satisfy 

a lawful demand of the Master or a commissioner 
appointed by the Court, or to perform any of the 
duties imposed upon him by this Act; 

(d) illegality in his election or appointment, or disquali
fication for any of the reasons mentioned in section 
filty-eight. 

The Court ma,y remove any provisional trustee on any 
ground that it may deem sufficient. 

61. (1) Every trustee desiring to resign his office may, 
after notice in the (Ja.zette, apply to the Court by petition for 
his removal. He shall at the same time lay before the Court 
a certificate from the Master to the effect that he has rendered 
an account of his administration of tbe insolvent estate until 
the date of his application, and that the Master is not aware 
of any reason why his application for removal should not he 
granted. 

(2) Every trustee intending to absent himself from the 
Union shall give notice in the Ga,;:ett e of such his intention, 
stating in that notice the name, occupation, and address of the 
pe.son who will act for him during his absence, and the period 
of his absence: Provided that the Master or any person 
interested in the estate may apply -to the Court for the 
.removal of the trustee on the ground that the interests of the 
estate will be prejudiced by his absence, and the Court may 
make such order upon the application as it deems right. 

(3) Every trustee who has been removed by the Court on 
his own application shall give notice thereof in the (Jozette; 
the Master shall in like manner give notice of the removal of 
any trustee upon the application of any other person. 

62. Upon the removal of a trustee the Court may, in 
place of appointing a provisional trustee as hereinbefore pro
vided, order a new trustee to be elected and at the same time 
may make such order for the preservation of the estate in the 
meanwhile as it may deem fit. A new trustee shall be 
entitled to demand from his predecessor an account of his 
administration up to the date of his removal. 

kwaam verklaren om onder deze Wet tot kurator te worden 
gekozen, hetzij voor zijn gehele verdere leven hetzij voor 
zodanig tijdperk als het mocht bepalen, wanneer-

(1) hij van een venduafslager, agent of andere persoon, in 
dienst van de hoedel gehezigd, een gedeelte van diens 
kommissie of beloning of enig ander voordeel van 
welke aard ook aangenomen, of bedongen, of zich tot 
de aanneming daarvan bereid verklaard heeft; of 

(2) hij ter verkrijging van, of in ruil voor de stem vall e!;m 
schuldeiser of ten einde invloed uit te oefenen op 
ZijI) verkiezing tot kurator-
(a) de wederrechtelike weglating van de naam van 

een schuldeiser van een bij deze Wet gevorderde 
lijst of bijlage bewerkt of daarl;oe medegewerkt 
he eft ; of 

(b) direkt of indirekt aan iemand een vergoeding 
gegeven of aangeboden, of zich daartoe ver
bonden heeft; of 

(c) aan iemand aangeboden heeft of met iemand over
eengekomen is om zlCh te onthouden van het 
onderzoeken van vroegere transakties van de 
insolvent; of 

(d) zich schuldig g.emaakt heeft aan, of medegewerkt 
heeft tot het splitsen van vorderingen, ten einde 
het aantal stemmen te vermeerderen. 

60. Het Hof kan, op applikatie van de Meester of van de Gronoen VOOI 

kurator zelf of van ieder andere belanghebbende, een kurator afzetting van 
afzetten op een van de volgende gronden :_ kurator. 

(a.) Op zijn ontslag-aanvrage, mits' hij het III artikel / 
een en zestig vermelde certifikaat overlegt, 
wegens afwezigheid uit de Unie, ziekte, of uit 
hoofde van enig feit, dat de waarneming van zijn 
plichten als kurator zou kunnen belemmeren; 

(b) wegells insolventie of andere wettelike onbekwaam
heid; 

(c) wegens wangedrag als kurator, daaronder begrepen 
niet-nakoming aan een wrttig verzoek van de Meester 
of van eell door het Hof aangestelde kommissaris of 
niet-vervulling van de plichten bij deze Wet hem 
opgelegd; 

(d) wegens enige ·onwettigheid in zijn verkiezing Of 
aanstelling of wegens onbevoegdheid op een van 
de in artikel (lcht en vijlti,q vermelde gronden. 

Het Hof kan een voorlopige kurator afzetten op elke grond 
welkehet voldoende acht. 

61. (1) Elke kurator, die wenst af te treden kan, na Onder welke 
kennisgeving in de Staatskoerant, bij petitie aan het Hof zijni omstandig
ontslag aanvragen. Terzelfdertijd moet hij aan het Hof een ~ede~ eel: 
certifikaat van de Meester overleggen, houdende dat hij a~~:<l~~ :: 
rekening en verantwoording heeft afgelegd van zijn beheer zich nit de 
van de insolvente boedel tot op de datum van zijn aanvrage Unie kan 
en dat de Meester geen bezwaar heeft tegenrde inwilliging van beg-even. 
zijn ontslag-aanvrll.ge. 

(2) Elke kurator, die zich buiten de Unie wil begeven, moet 
van zijn voornemen daartoe in de Staatskoerant kennisgeven, 
onder opgave in die kennisgeving van de naam, het beroep en 
het adres van die persoon, die gedurende zijn afwezigheid in 
zijn plaats zal handelen en van de duur van zijn afwezigheid: 
Met dien verstande dat de Meester of een belanghebbende in 
de boedel bij het Hof de afzetting van de kurator kan ver
zoeken, op grond dat de belangen van de boedel. door zijn 
afwezigheid geschaad zuBen worden, zullendehet Hof op dat 
verzoek zodanige order maken als het voegzaam oordeelt. 

(3) Elke kurator, die op eigen verzoek door het Hof afge
zet is, moet daarvan in de Staatskoerant kennis geven ; de 
Meester moet op gelijke wijze kennis geveu van de afzet
ting van een kurator op verzoek van een ander persoon. 

62. In geval van afzetting van een kurator kan het Hof, in Verkiezing 
plaats van een voorlopige kurator op de hierboven vermelde van nieu,,:,~ 
wijze aan te stellen, de verkiezing van eell nieuwe kurator kfntratd~r ~IJ f 
b I t d · d d"d a Ie In", 0 eve en, en evens zo amge or er geven voor e tussentlJ se abetting van 
verzorging van de boedel, als het voegzaam oordeelt. Een een kurator. 
nieuwe kurator is gerechtigd van zijn voorganger rekening en 
verantwoording te eisen van zijn belleer tot op de dat\1m 
van zijn afzetting. . 
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63. Upon the death or removal of a trustee, or of a pro- 03. In geval van overlijden of abetting van een kurator Verki?z~ng 
visional trustee having the full powers of a trustee, if there be of van een voorlopige kurator, die de volle bevoegdheden k: ~leu:-ve 
no trustee or provisional trustee left iu office, the Master shall, van een kurator bezit, moet de Meester als er geen andere gev:l ~a~n 
either himself or upon the request of any person interested inkurator of voorlopige kurator overblijft, hetzij zelf of op ver- overlijden 
the est.ate, convene a, meeting for the purpose of electing a zoek van een belanghebbende in de boedel, een bijeenkomst van kurator. 
new trustee in the manner provided in section fifty-tllJo. beleggen voor het verkiezen van een nieuwe kurator, op de in 

artikel tu'ee en 1"ijftig bepaalde wijze. 

~%~~~:::'f:~o~f 64" (1) If the decision of -the' presiding officer. as to the 64. (1) Wanneer de beslissing van. de voorzittende ambte- Bekracht!-
trustee by electIOn of a tru~tee has been br.0ught under re~Jew by thE naar betreffende de verkiezing van een kurator bij het Hof in ginfva:n 
Court or Court, the electIOn shall be subject to confirmatIOn by the herziening gebracht is dan is de verkiezing onderworpen aan ver lezmg 
Master. Court) otherwise t.he election shall be subject to cO,nfirmation de bekrachti~ing V8,n het Hof j andersis de verkiezing onder- d:~rk:::ft;:: 

by, the .Masterl~ Upon the t~u~tee findlllg securIty to ~hfl worpen aan de bekrachtiging van de M~es.ter. Zodra de kurator Meester, 
sat1s~a~~IOn o~ t e .Mast.er and P~YI~g ~ll fees.du~. ~n~ choosmg ten genoegen van de Meester sekuntelt gesteld en aIle ver
domutl;:um c~tandz ct e:;;eclztan.dl .wIthlll the JUI"lSdlctIOn of the schuldigde fooien betaald en domicilium citand'i et ea;ecutandi 

Openinl!' of 
bmking ac
COUlJt and. 
books. 

Retention of 
moneys or 
emp!oyment 
of assets by 
trnstee. 

Cour~, If he be not reSIdent ~It,h:n the sa~e, the Ma.ster shall binnen de jurisdiktie van het Hof gekozen heeH, zo hij niet 
appo~nt the tru~tee by dehvermg to hIm a certIficate of binnen dezelve woonachtig is, stelt de Meester de kurator aan 
appomtmen~, whlCh shall ~e of full force. and effect through- door de afgifte aan hem van een akte van aanst,eUing die door 
out .the Umon. The cert.Ificate of appollltment, or a duly de ganse Unie van kracht is. De akte van aanstelling, of een 
certififld copy, t~ereof, .under the hand o~ the Master, shall be behoorlik gecertificeerd afschrift daarvan, is het enige toelaat-
the only admIssIble eVIdence of the appomtment. bare bewijs van de aanstelling. 

(2) If the trustee who has been elected is ineligible (2) Als de gekozen kurator niet verkiesbaar is of niet 
or fails to find security to the satisfaction of the Master within ten genoegen van de Meester binnen zeven dagen na zijn 
seven days after his electioll or within such further period as the verkiezing of binntn zodanig verder tijdperk als d!:l Meester met 
Master having regard to all the circumstance? may allow, the het oog op alle omstandigheden mocht toelaten sekuriteit stelt, 
Master shall declare that no trustce bas been elected and dan moet de Meester verklaren dat geen kurator verkozen is 
convene a meeting for the purpose of electing a trustee in en een bijeenkomst beleggen tot aansteIling vlJ.n een kurator 
the manner provided in section fifty-two: Provided that op de in artikel twee en vijftig bepaalde wijze: Met dien 
when a trustee, who has given security to the Master, ha~ verstande dat wanneer een kurator, die in handen van de 
accounted to the Master by means of an account supported by Meester sekuriteit gesteld heeft, door mid del van een rekening 
vouchers, a~ by this Act required, for any assets the value of gestaafd met bewijsstukken, zoals bij deze Wet vereist, aan de 
which was taken into account by the Master when the security Meester baten verantwoord heeft, waarvan de waarde door de 
was assessed, the Master upon that account being confirmed Meester bij de begroting van de te stellen sekuriteit in aan
and filed with all vouchers and acquittances may, if he be merking genomen was, de Meester nadat die rekening be
satisfied that the security thereafter remaining will be krachtigd en met aIle bewijsstukken en kwitanties ingeleverd 
sufficient to cover the value of the assets remain£ng to be is, en mits hij overtuigd is dat de daarna overblijvende 
accounted for, 'reduce the amount of the security by a"ny sum sekuriteit voldoende is om de waarde van de nog onverant
not exceeding the value as it appearerl. to him when the security woorde baten te dekken, het bed rag van de sekuriteit kan 
was assessed of the assets brought to account as aforesaid. verminderen met een som niet te bovengaande de waarde van 

(3) On receipt of tv::; certificate aforesaid 
notify his d,ppointmem and full address by 
the Gazette. 

de als voormeld inrekening gebrachte baten, zoals hij die 
the trustee shall waarde schatte ten tijde van de begroting van de te stellen 
advertisement in sekuriteit. 

Duties and Fowers of 'l'nzstee in the Liq,t~idlltion of the 
Estate. 

(3) N a ontvangst van voormelde akte moet de kurator zijn 
aanstelhng, alsmede zijn volledig adres in de Staatskoerant 
aankondigen. 

Plichten en Bel'oegdheden van Kurator b'ij Bereddrring 
1!an de Boedel. 

65. (1) The trustee shall open an account in the name of ... 
the estate with a bank within the Union, and shall deposit to 65. (1) De kurator moet m een bank m de Ume ten Openen van 

d b d I k · . 1" ··d bank-the credit of the estate from time to time all sums received by marne. van e oe e een re enlllg openen, waarm 11J van tIJ rekening en 
him on behalf of the estate: All cheques or orders which may tot tljd aIle door hem ten behoeve van de boedel ontvangen boeken. 
be drawn upon that account shall contain the name of the gelden moet storten. AIle cheques of orders, w~lke ten lallte 
payee and the cause of payment and shall be drawn to order ~an die rekening getrokken mogen worden, mo~ten de naam 
and signed by every trustee of the estate or by his duly mhouden van de nemer en de oorz~ak van ?~tahng en aan de 
authorizedagel1t. :lrder getrokken en ondertekend zlJn door ledere kurator van 

de boedel of door zijl1 behoorlik gemachtigde. 

(2) Immediately. after his appointment, the tt.ustee shall (2) Onmiddellik na zijn aanstelling legt de kurator een 
open a book wherem he shalt enter from tIme to tIme a state- boek aan waarin hij vantijd tot tijd een opgave stelt 
ment of al~ moneys~ goods, books, acco~mts an(~ other docu· van aIle gelden, goederen, boeken, rekeningen en andere 
ments receIved by hIm on behalf of the lllsolvent s estate. , dokumenten, door hem ten behoeve van de boedel van de 

insolvent ontvangen. 
The Master may at any time in writing order the trustee to '. .., 

produce the said book for inspection, and every creditor who De Meester kan te emg,er tlJd de kurator in geschrifte ge
has proved his claim against the estate and, if the Master so l~sten g:eno.~md boek.ter mzage voor te leggen Ieder schuld
urder, every person claiming to be a creditor may inspect LIle elser, dIe zIJn vordermg t~gen d~ boedel bewe. en ~eeft en~,zo 
said book at all reasonable times. de Meester zulks .beve.~lt, leder dIe beweer.t ~huldelser te zlJn, 

kan op aIle redehke tIJden genoemd boek mZlen. 

66. (1) Every trustee who, without good and lawful cause, 66. (1) Een kurator die, zonder geldige redenen, een'feru~
retains any money belonging to the estate exceeding twentyaan de boedel behorende som van meer dan twintig pond in hO~lDgfvaa 
pounds, or knowingly permits his co-trustee to retain such a handen houdt of desbewust zijn mede-kurator toelaat zlJlk ~:br~~: van 
sum of money longer than the earliest day after its receipt on een som gelds langer in hanGen te houden dan de eerstp dag na bfl.ten d"or 
which it was possible for him or his co-trustee to pay that ontvangst daaryan, waarop het hem 0 zijn meue-kurator kurntor. 

r 
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money into a bank, or who uses or knowingly permits his co- mogelik was dat geld in een bank te storten of die aan de 
trustee to use any assets of the estate except for the benefit of boedel behorende baten gebruikt of desbewust zijn mede
the estate, shall, in addition to any other penalty to which he kurator het gebruik daarvall toestaat, behalve ten voordele van 
may be liable, be liable to pay into the estate an amount not de boedel, is onverminderd enige andere straf waaraan hij 
exceeding double the amount so retained or double the value ollderhevig mocht zijn, gehouden aan de boedel eeri bedrag 
of the assets so used. niet te bovengaande het dubbel bedrag van zodamg terugge-

The amount which the trustee is so liable to pay may be houd,,? geld te beta.len of de dubbele waarde van de alzo 
deducted out of any claim that the said trustee may have gebrUlkte baten. 
against the said estate or may be recovered by action in any Het bedrag voor de betaling waarvall de kurator alzo aan
competent court at the instance of his eo-trustee, the Master or sprakelik is, kan worden gekort op enige vordering, die 
any creditor. de kurator tegen de boedel mocht hebben of kan door 

(2) Every person who, being a trustee, himself becomes zijn. ~ede-kurator) de Mefster of door een schuldeiser bij 
insolvent while indebted to the insolvent estate as in sub- aktle m een bevoegd hof verhaald worden. 
section (1) is specified, for any sum of money belonging to the (2) Ie~er die, kurator zijn~e, zelf insolvent word~ terwijl hij 
estate, shall be for ever incapable of holding the office of aan de llIs01vente boedel Ult hoofcte va~ su~-a:tIkel (1) e.en 
trustee, provisional trustee, liquidator, curator dative, tutor aan de boedel behore~d~ som verschuldIgd IS, IS. voor altIJd 
dative CII1'at01' bonis or executor dative. onbekwaam om de bedlelllng van kurator, voorloplge kurator, 

" likwidateur, kurator datief, voogd datief, ctlrator bonis of 
, .. _ . eksekuteur datief te vervullen. 

67. Every person W110, havmg lllstItuted legal proceedmgs 67 I d d' t de' It' t Id G rechtelike 
against th~ insolvent which were suspended bv the sequestra- ht' ~. er d ~e d een d ege~ t t.mBo ven 'h l~ges e d pro~edures 
tion, intends to continue the same and ev~ry person who re,c sge lllg a 001' e. se wes r?, ,Ie opgesc or - w~r tegen 
. t d t . t't t I I d' f th f wll voortzetten alsmede leder, dIe een rechtsgedlllg de boedel. 
Infen.s 0 Ins'II"? e eg!, prhocee lllgB \0: I e pubrPfose hO wil instellen ten einde een vordering tegen de boedel 
en orCIng any calm agalllst t e estate w 11e 1 arose e ore t e t d Id lk' 'd k t t' t t d t . I II . I' 1 k f h fi . f e oen ge en, we e voor e se wes ra Ie on ',S on ,moe , sequestratIOn: S la , WIt lIn t, nee wee sater t erst meetlllg 0 b' d . k d t b" k t I ld 

d · ,- 1 1 l' k ' ' . llmen rle we en na e eers e IJeen oms vansc IU -
ere Itors, gIVe t Ie trustee not ess t Ian tnree wee s notIce m . d k t t . t d' k t . 
writing before continuing or commencing those proceedings; in elser.s, aan e. ura or ·en mms e 1'1e we .en e voren m ge-
d f It th f th d · -1 11 b 'd d t b schnfte kenlllsgeven, alvorens het rechtsgedmg voort te zetten 

e au ereo e procee Ings S la e conSl ere 0 eft B" b k d dt I t ht d' 
b d d I th C t fi d th t th bl 0 aan ,e vangen. IJ ge re e aarv,'1n wor Ie rec .sge mg 

a an one ,un ess e our n a ere was a reasona e ht t .. t .. 1 t H f b . dt d t 
f tl d f 1 d II th d · t t' geac opgegeven C ZlJn,enzIJ Ie -, 0 evm a er een 

excuse or Ie e au t an a ow e procee mgs 0 con mue d l'k t hid' . h t . b t d t , b d h" h' k fi re e I e veron sc u 19m9 voor e verZUlm es on en oe-
or e commence OIl terms or ot erWlse, as It may t In t. t t d t h tIt d' t t f b d . s aa a e' rec 1 sge mg voor geze 0 egonnep wor e op 

68. (1) The trustee may take legal advice on any question voorwaarden of anderszins, naar gelang het voegzaam oordeelt. 
of law affectiIlg the administration or distribution of the estate 68. (1) De kurator kan rechtsgeleerd advies inwinnen Kurator kan 
and may employ an attorney for the conduct or defence of legal omtrent rechtspunten betreffende het beheer of de dis rec~tEgeleerd 
proceedings on behalf of or against the estate, and the taxed tributie van de boedel en kan zich van een prokureur ~dv~es 
costs thereof and all costs incurred under this section, induding bedienen voor het voereIl of verdedigen van recht~gedingen IIlwmnen. 
costs awarded against the estate in those legal proceedings, ten behoeve van of tegen de boede1. De getakseerde kosten 
shall be included under the costs of administration. daarvan, alsmede aHe ingevolge dit artikel gemaakte onkosten, 

(2) The costs incurred in obtaining a sequestration order met. inbegrip van de kosten, waar~l! ~e boedel in die rechts~ 
shall be taxed according to the tariffs used in the Court, unless gedlllgen verwezen mocht worden, ZlJn 111 de kosten van beheel 
the Court otherwise order. ,begrepen. .. , . . .. I (2) De kosten gemaakt ter verknJgmg van een order van 

(?) All Josts whICh are not the subject of taxatIOn by the sekwestratie moeten worden getakseerd overeenkomstig de 
taxlllg. officer of, the Court sh~ll be taxed by the Master tarieven in gebruik bij het Hof, tenzij het Hof andel'S beveelt. 
accordlllg to a tarIff framed by hIm. [ (3) Alle kosten, die niet onderworpen zijit aan taksatie door 

69. If it appear to the Court that any attorney has,de takseermeester van .het Hof, worden door de lY~eester 
with intent to benefit himself, improperly advised the institu- getaksee~d overeenkomstlg een door ~em vastgesteld tarlef. 
tion, defence or conducting of legal proceedings or has 69. v.: anneer aaIl het. Hof bhJkt, dat een prokureur On~ehoorlik 
incurred allY unnecessary expense therein the Court may met het' oogmerk om zlChzelf te bevoordelen onbehoor- ad vIes of 
order the whole or part of the expense ther~by incurred to be lik de instelling, de verdediging of het voercn van gerechtelike voeren hI • 
borne by that attorney personally. procedures aangeraden heeft of dat hij daarbijonnodige ;:~i~~en.s 

. kosten gemaakt heeft, kan het Hof gelasten dat alle aldus 
Re~overy of 70. Immediately after his appointment the trustee shall gemaakte kosten hetzij geheel of ten dele persoonlik door 
debts due to proceed to recover (if need be by legal proceedings) the debts die prokureur gedragen worden. 
estate_ 

due to the estate, and for that purpose and in the same notice 70. Onmiddellik na zijn aanstelling moet de kurator de Invordering 
in which he advertises his appointment as trustee, he shall aan de boedel verschuldigde gelden zo nodig gerechtelik invor- van schulden 
call upon all persons indebted to the estate to pay their debts deren, Te dien einde en in dezelfde kennisgeving waarbij hij zijn aan de boedel. 
at such reasonable time and place as he may in that notice aanstelling aankondigt, roept hij aHe schuldenaren Vl11C de 
appoint, boedel op, om hun schulden te betalen op zodanige redelike 

. ," tijd en plek alB hij in die kennisgeving mocht bepaIen. 
Subsistence 71. (t) A t any tIme before the second meetlllg of credItors 71 (1) T ' t" d " d t db" k t 0 d d 
allowance for the trustee may allow the insolvent such moderate sum out of h id' e

k 
ell1~er k IJ t voor ~ yvee 1 e tIJeen 0?Is Vtn t~la~:o~o~; 

If'n80~lvent and the esta.te as may appear to the trustee to be necessary for sbc dU els~rtsd an
b 

de I utrakor aan e
1 

1III~? ven, zhOdft m g
d 

mha 19d insolvent en 
amI y. th t f tl '. I t l' 'f d' h'ld e rag UI e oe e oe ennen, a S lIJ voor e on er ou f '1' 

'~ e suppor 0 Ie mBO ven , us WI e an mmor c 1 reno d - It'- . d . , k' d d' amI Ie. 
. (2) The amount of any such allowance to the imolvent and va~t e mso ven , ZIJn vrouw en mm eTJange m eren no 19 

the grounds of making the same shall forthwith be reported in ac . . , 
't" t tl l\f t b th t t d h 11 b b' t t (2) Het bedrag van zodalllge toelage aan de Illsolvent en de WrI Ing 0 le.lC as er y e rus ee an s a e su Jec 0 d d' k d' "ld d 
. b th C t th r t' f tl M t re en en waarom Ie toege en IS, moeten onverwlJ door e 

reVIew . Yt e t ~ur· upon e app lca Ion 0 Ie as er or any kurator in geschrifte aan de Meester medegedeeld worden en 
person meres e . . kunnen door het -Hof op applikatie van de Meester of een 

eale of 72. (1) At any time before the second meeting of creditors b'll~nghebbende worden herzien. 
movable the trustee shall, if satisfied that any movable property of the 72. (1) Te eniger tijd v66r de tweede biieenkomst van ierkoop ;an 
~~~ho~t;:a~ron estate ought forthwith to be sold, recommend to the Master in schuldeisers moet de kurator, wanneer hij m~ent, dat losse r~s:e o~o~a:t 
of Master. writing that any such property be sold and shall state his goederen van de boedel onmiddellik verkocht behoren te van l\fee&tpr. 

reasons for such recommendation. worden, schrifteIik aan de Meester, onder opgave van 
redenen, de verkoop van zodanige goederen aanbevelen. 
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(2) The Master, if satisfied that allY such property ought to (2) De Meester geeft, als hij overtuigd is dat zodanige 
be sold, shall authorize its sale, and the same shall thereupon goederen verkocht behoren te worden~ zijn toestemming tot de 
be sold on such conditions and in such manner as the Master may verkoop; zullende dezelve alsdan verkocht worden op zulke 
direct: Provided that, if the Master has notice that any such voorwaarden en op zodanige wijze als de Meester mocht 
property or a portion thereof is subject to a right of preference, bepalen: Met dien verstande, dat de Meester, zo hem bekend 
he shall not authorize the sale, unless the person entitled to is dat de goederen of een deel daarvan onderhevig zijn aan 
such right of preference has given his consent thereto in een preferentie de verkoop niet zal toestaan, tenzij de 
writing or the trustee has guaranteed that person against loss persoon, aan wie de prefe~ntie toekomt, zijn toestemming 
by such sale. daartoe in geschrifte gegeven heeft of de kurator die persoon 

xxxv 

. .. gewaarborgd he eft tegen verlies door zodanige verkoop. 
~t~~is~~~!~t~s t 73

t
, At any tune befored~he ste?olld .meetmg

t 
off ct'rledlbtor~ the 73. Te eniger tijd v66r de tweede bijeenkomst van schuld- Voortze~tini;' 

business. rus e~ may car:y on or Iscon lllue ,any par, 0 Ie uSlll~ssleisers, kan de kurator enig deel van de bezigheid van de in- van .bezlgheld 

Duty of 
trustee 
at second 
meeting to 
report 
and take 
instructicns 
in certain 
matters. 

of. th~ lllsolvent 1ll so far a.s may be I~ecessary for t:le ben~ficlallsolvent voortzetten of opgeven, voorzover zulks nodig valllnsolvent. 
~vllldlllg up thereof: ProvIded that, If he carry on "h~ busllless'/mocht zijn voor de voordelige likwidatie daarvan: Met 
It shall n.ot be competent for the truste.e as between hImself and dien verstande, dat de kurator als hlj de bezigheid voortzet.. 
the credItors t? charge the estate WIth the cost of any goods niet bevoegd is, wat betreft hemzelve en de schuldeisers, 

. purcha.sed by lum, unless th~ same have bee;t necessaryhfor the aan de boedel de kosten van door hem gekochte goederen in 
ImmedIate. purpose of carrylllg on that busllless and ~ ~re are rekening te brengen, tenzij dezelve nodig waren voor het 
funds avallable for payment of the same, after provldlllg forlonmiddellike doel om die bezigheid voort te zetten en er vol-
tbe cost of sequestratIOn. doende gelden zijn voor de betaling daarvan, nadat voorzie~ng 

., gemaakt is voor de kosten van sekwestratie. 
74. At the second meetlllg of credItors the trustee shall 7' 4 0 d t db" k t I Id' t d K t 

report to the credItors upou and receive their directions as to k t' p e
d 

we Ie led' IJeen om I s dvan sc IhU eISel'S nhIO~ft e Pl~:t °fn ver 

th f II
' tt ura or aan e sc IU eISel'S vel'S ag oen en un voorsc n en d 

e 0 OWlllg ma ers:- dId 1 h d twer e ver-ontvangen, omtrent ~ vo ~~n e aang~ egen e :en: - gaderingover 

(a) Any allowance he has .nade to\the insolvent and tbe (a) De toelage dIe hIJ aan de lllsolvent mocht hebbcn zekere zaken 
toegekend en de redenen daarvoor; vers'ag te 

(b) 

(c) 

reasons therefor; 

allY business he may have been carrying on for the 
estate, any goods he IlIay have purchased for that 
business, and the result of so carrying on that business; 

any legal proceedings by or -against the estate which 
were suspended by the sequestration or may be pend
ing or threatened; 

(d) any such matters or questions as are referred to in 
sections th1:rty-fovr a.nd thirty-six; 

(e) any matter in regard to the administration or realiza· 
tion of the estate requiring the direction of the 
creditors. 

(b) de bezigheid welke hij voor de boedel mocht bebben ?oetn ekn
t
· t 

d d lk h .. db' h 'd lllS ru les e voortgezet, e goe eren we e IJ voor e eZlg. el ontvangen 
mocht hebben gekocht en de uitslag van de voortzetting 
van die bezigheid; . 

(c) aIle gerechtelike procedures van wege of tegen de 
boedel, welke door de sekwestratie gestaakt werden 
of die ingesteld of ophanden mochten zijn; 

(d) aIle zodanige zaken of aangelegenheden als vermeld 
zijn in artikels vier en dertig en zes im del'tig ; 

(e) aIle zaken rakende het beheer of de tegeldemaking 
van de boedel waarvoor de voorschriften van de 
schuldeisers vereist zij n. 

De kurator kan vervolgens naar eigen oordeel III die zaken 
Th3reafter the trustee may exercise his discretion in those handelen, vcorzover de schuldeisers hem geen voorschriften 

matters, in so far as tbe creditors have failed to give him gegeven hebben: Met dien verstande dat bij gebreke van 
directions: Provided that, in the absence of authority from machtigiIig door de schuldeisers hij aIleen tegen kontant 
the creditors, he may only purchase for cash goods for any goederen voor zodanige bezigheid uit de opbrengst van die 
sucb business out of the takings of that business; and as bezigheid kan kopen en dat hij, wat betreft hemzelve 
between himself and the creditors he shall be personally en de schuldeisers, persoonlik aansprakelik is voor de kosten 
liable for the costs of any legal proceedings instituted or van gerechtelike procedures door hem zonder de voorsc!uiften 
defended by him without directions from the creditors in so far van de schuldeisers ingesteld of verdedigd, voorzover de 
as the estate is unable to meet the same, unless the Court other- boedel niet in staat is die te bestrijdeu, tenzij het Hof andel'S 
;vise order. beveelt. 

,_ II 75. Op de tweede bijeenkomst van schuldeisers moet de Welke ver
What reports 75. At the second meeting of creditors the trustee sua kurator volledig verslag doen omtrent de staat van de boedel slagen oP .. 
to be made at report fully as to the circumstances of the estate, and more . h b' d' tweede bl] 
second . en meer In et Iezon er omtrent- k t-II t een oms van 
meeting of especla y as 0- (a) de baten en lasten daarvan j schuliJeisers 
creditor~. d I' b'l" I f (b) de oorzaak van de insolventie " gemaakt (a) the assets an Ia 1 Itles t 1ereo ; 

(c) de boeken van de insolvent, vermeldende of hij :oijns moetm 

Sale of 
property 
after ~econd 
meeting and 
manuer of 
sale. 

(b) the cause of insolvency; inziens behoorlike aantekening gehouden heeft van worden. 

(c) the books of the insolvent, stating whether he appears zijn transakties. en zo neen, in welk opzicht de 
to have kept a proper record of his transactions and, aantekeningen gebrekkIg of onregelmatig zijn ; 
if not, in what respect the record is defective or (d) de transakties van de insolvent v66r de sekwestratie 
irregular; , en welke redenen (eventueel) bestaan om te 

(d) '~he transactions of tlle insolvent previous to the veronderstellen dat hij zich heeft schuldig gemaakt 
sequestration, and what reason (if any) there is for aan een overtred~~&, van deze Wet. . 
supposing that he has been guilty of any contravention 76. (1) Na de tweede OlJeenkomst van schuldelsers, doch Verkoop van 
of this Act. niet vroeger (voorzover hiervoren niet andel'S bepaald is) goededrenb.~a 

d k II d twee e 1]-
gaat de kurator over tot ever oop van a e goe eren eenkomst en 

76. (1) After the second meeting of creditors, and not van de boedel (niet zijnde goed'eren die in termen van de twee wijze van 
before, (save as is hereinbefore provided) the trustee shall eerstvolgellde artikels te gelde gemaakt kunnen worden) verkoop. 
proceed to sell all the property in the estate (other than na zodanige bekendmaking, op zodanige wijze en onder 
property realizable in terms of the two next succeeding sections) zodanige voorwaarden als de schuldeisers op die bijeen- ~ 
after such notice, in such manner, and on such conditions as komst of een volgende bijeenkomst mochten voorschrijven. 
the creditors direct at that meeting or any subsequent meet- Bij gebreke van voorschriften van de schuldeisers moet de 
illg. In default of directions by the creditors the trustee kurator de goederen bij openbare veiling verkopen na aan
shall sell the property by public auction after publication in kondiging in de Staatskoerant en na zodanige verdere bekend
the Gazette and after such further notice and on such condi- making el, onder zodanige voorwaarden als hij voeg?aam 
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tions as he thinks fit : Provided that in the absence of directions oordeelt: Met dien verstande dat hij, bij gebreke van voor
he may sell shares in a joint stock company through a broker schriften, aandelen in cen naam~oze ve.r:noo~schap door een 
without'fpublication. make1aar kan verkopen zonder emge pubhkatJe. 

- • (2) Van de verkoop van de 10sse goederen zijn uitgezonderd 
(2) Fro~ the sale of the mova~le property: shall be excepted'de k1eren en het beddegoed van d(j insolvent en zijn gehe1e 

the wearIng apparel and, beddmg of the ~nsolvent and the huisraad en gereedschappen of zodanig gedeelte als de 
whole 0: such part ,of hIS housel~old furlllture and tools as schuldeisers bepalen, Alle a1dus van de verkoop uitgezonderde 
the cre~ltors dete.rmme, and tffte msolvent shall be allowed goederen kan de in801 vefIt voor eigen gebruik behouden. 
to retam for Ins own use any property so excepted (3) De insolvent is verp1icht naar zijn beste vermogen de 
from the sale. kurator behulpzaam ta zijn bij het tegeldemaken van aIle 

(3) Th . 1 till . t tl j t t th b t f I' aan de boedel behorende goederen. Ve. rzuim. t de insolvent e 1nBO ven S 1a aSSlS . Ie ,rus 'ee 0 . e es' 0 11S . , • • , , . 

b 'l't' 1" 11 th t b 1 ' t tl t t d opzettehk of Ult na1atlgheld aan deze verphchtmg te vo1doen a 1 I Y III rea lzmg a e proper y e ongmgo .1e es a e, an f d k 'h b 't t t 11 ' dId' 
'f t1 ' 1 t 'If 11 I' t1 f 'I t f tl t d toe urator III et eZI e s ,e en van enlg ee van Ie 1 . Ie mso ven WI u vor neg 1gen . v a1 0 per orm la u y '1 d W t d d h ld ' 

t d r '. t tl' , f th' t t t f th t goederen, welke mgevo ge eze e on er e BC u elsers ver-
or 0 ; Ive; ~~ 0,' 1edP~s~~;slOn ode t~·.us ~ ~ny par °t t~ deeld moeten worden dan kan hij op verzoek van de kurator of 
pr0s-~r y ~ 11('i/ l:s

, IV~~'t,e ~n er IS It Ct aF-°~gls e de Meester, door het 'Hof wegens minachting van het Hof wor
cbre t1}ors" Ie IS' a

bl
, 1n

b 
aI' b1110n t .otlan:y ptena y fOtWI nC

t 
lIte may den gevangengezet, onverminderd de toepassing van enige 

eo' lerWlSe la' e, e 1a· ea' Ie Ins ance o. Ie rus ee or ',.. .. 
f tl 1\1[ t t b 'tt d b th C t f t t andere straf, waaraan hlJ onderhevlg mocht zlJn. o Ie i. as ·er ·0 e comml eye our or con emp . 

(4) Noch de kurator, noeh dien!> vrouw is gerechtigd 'door 
(4) Neither the trustee nor his wife shall be able to acquire koop vf anderszins goederen van de boedel te verkrijgen, tenzij 

by purchase or otherwise any property of the estate, unless' the de verkrijging door e,en o:-der v,an het Hof bekr~chtigd wordt, 
acquisition be confirmed by an order of the Court. (b) Het bepaa1de III dlt artlkel maakt geen Illbreuk op de 

rechten van iemand, niet zijnde de kurator of zijn echtgenote, 
(5) Nothing in this section shall be construed as affecting!die te goeder trouw e? voorwaarde rechtel; v~rkrijgt van ~e 

the rights of any person, other than the trustee or his wife,ikurator; d,e kurator .IS ech,ter aan de schUldelsers persoonh~ 
who acquires title in good faith and for value from the trustee; iaansprakehk. voor emg verhes door hen geleden doordat l11J 
but the tr:ustee shall be personally liable to the creditors forlwederrechtehk goederen van de boede1 verkocht heeft. 

any toss sustained by them by reason of his wrongful action in. 77. (1) Losse goederen, met uitzondering van rekcningen- Tegelde. 
selling any property of the estate. boeken, door een sehuldeiscr bezeten al" sekuriteit voor zijll makit,Jg ,van 

d ' t d d 1 1" t b 1 'kk' d £ekuntelteu, VOl' ermg, moe en . oor e BC HI ctelser er esc 11 lhi; van e 
77. (1) Movable property, not being books of acc~lU1jt, re- kurator worden gehoudel1, gelijk hieronder in dit artikel v06r

tained in the possession of a creditor as Recurity for his claim, zien is, 
shall be held by that creditor at the disposal of the trustee as (2) De kurator kan, indien hem op een bijeenkomst van 
hereinafter in this section provided, schu1deisers daartoe verlof gegeven is, binnen zes weken nadat 

de vordering .bewezen is, de sekuriteit overnemen tegen de 
(2) If authorized at any meeting of creditors the trustee waarJe daarop gesteld toen de vordering bewezen werd, 

may within six weeks after proof of the claim. take 0:rer the (3) Neemt de kurator de vordering niet over als voormeld, 
security at the value placed thereon when the claIm was dan moet de schuldeiser de seknriteit overnemen tegen de 
proved. daarop. gestelde waarde. Gaat zodanige waarde het bedrag 

van zijn vordering te boven, dan moet hij het waardeverschIl 
(3) If the trustee fail to take over the security as aforesaid aan de boedel betalen. 

the creditor ~hall tak_e over the security at the :ralue, placed (4) Gaat de vordering zodanige waarde te boven, dan is de 
thereon a,nd If SUC:1 "alue exceed the alflount of Ins claIm shall ~chuldeiser gerechtigd het waardeverschi1 tegen d} boedel te 
pay the dIfference milo the estate. bewijzen, hetzij de sekuriteit door de schuldeiser of door de 

kurator overgenomen is. 
(4) If the claim exceeds such value the creditor shall be 

entitled to prove against the estate for the difference whether 78, De bepalingen van daze Wet maken geen inbreuk Teg-e,lde-
the secUl'ity be taken over by the creditor or the trustee, op de hiezulldere bevoegdheden toekomende aan de Land makmg van 

Rekuriteit 
:en Landbouw Bank van Zuid Afrika uit kraehte van van Land-

78. The provisions of this Act shall not affect t.he specialisub-artikel (4) van artikel dl'ie en artike1 zPl'en en bank, 
powers vested in tho Land and Agricultural Bank of!del·ti,'I van de Landbank Wet 1912, behalve inzoverre 
South Africa by virtue of sub-section (4) of section three dat de Bank gehouden is, in geval van tegeldemaking, 
and section thil'ty-.sevcll, of the Land Bank Act, 1912, uit krachte van de bevoegdheden voormeld, van de goederen 
except to the extent that the bank shall be bound on realiza- van een schuldenaar vall voormelde Bank, wiens bocdel onder 
tion by it, under the powers aforesaid, of the property of a sekwestratie geplaatst is, met de kurator betsaldo-te verre
debtor to the said bank, whose estate has been placed underkenen, dat er mocht zijn 11a voldoening van de vorderingvan 
sequestration, to account to the trustee for any balance re- i de Bank: Met dien verstande dat de Bank, na de finale sekwes
maining over after the debt due to the bank has been satisfied: . tratie vaneen boedel en na daarvan in geschrifte kennis te hebben 
Provided that upon the final sequestration of an estate the gegeven aan de weUelike vertegenwoordiger van de boedel en 
bank upon giving notice thereof in writing to the repre- aan de Meester indien hij lliet is de wettelike vertegenwoordiger, 
sentative of the estate and to the Master if he. be not the dadelik de sekuriteit kan betreden en in bezit nemen en dezelve 
legal representative may forthwith enter upon and take posses- overeenkol1lstig bedoelde 'Vet te gelde maken, zullende, indien 
sion of the security and proceed to realize the same in terms of de Bank niet binnen een maand na de finale sekwestratie aan 
the said Act, and if within one month of the final sequestration de kurator schrifte1ik kel1uis geeft van haar voornemen om eell 
the bank fails to notify the trustee in writing of its.sekuriteit te gelde te maken, de bepalingen van bedoelde Wet 
intention so to realize any security tl:e provisions ,of the saidlniet opho,uden op zodanige sekuriteit van toep.ass~ng te zijn; 
Act shall ceaiiie to apply to that secunty; and prOVIded further on met dlen verstande voorts dat de kurator, mdlen aan het 
that if at the end of six months after the final sequeEtration einde van zes ma-anden na de finale sekwestratie, de Bank geen 
tho bank has not sold any security to which the said Act shaU]sekuritoit waarop bedoelde Wet dan toepasselik is, verkocht 
then be applicable the trustee may apply to the Court for an heert, bij het Hof een order kan aanvragell de Bank nood
order compelling the bank to sell the same and the Court may zakende om deze1ve te verkopen, zullende het Hof zodanige 
make such order as under the circumstances it deems fit, order mogen verlenen, als het onder de Qmstandigheden voeg-

zaam oordeelt, 
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Power to 79. (1) The trustee may (subject to the approval of i9. (1) De kurator kan (behoudens de goedkeuring van de Bevoegdheid 
cdombtpodundtfor the creditors where the debt exceeds fifty pounds) agree schuldeisers, wanneer de schuld vijftig pond te boven gaat), om'tk:rm, 
e s ue ° t ff f 't' d t tl ' Itt t t t ' b d k .. 'd pOSl Ie aan te estate and to ~o any 0 er 0 compOSI Ion rna e 0 Ie Inso ven es a 'e oes emmen In €len aan 0 van ompOSItle, 001' een gaan voor 

submit by any debtor and take any reasonable part of the schuldenaar aan de insolvente boedel gedaan, en een redelik boedelschul-
~atters in debt in discharge of the whole or may give reasonable time, gedeelte van de schuld in afdoening van de gehele schuld aan- den e!l om 
dlSbl;ltutet~O regard being had to the provisions of section ninety-til'a, nemen of, met inachtneming van de bepalingen van artikel geschllbl~tn ar 1 ra lOn, , " a:m ar I rage 

(2) If specially authorized by a resolution of creditors, the t?/lee en negentlg" ~en redehk, ,Ultstel ver,lenen, ,te onder-
trustee may submit to the determination of arbitrators any ,(2) Wan,neer hI] daarto~ bIJ een beslUlt van de 8chulde~sers werpen, 
dispute concerning the estate or any claim or demand upon the Ultdrukkehk gemachtIgd IS, kan ,de kur~tor aile geschillen 
estate, when the opposite party consents to arbitration. betreffen~e de boedel of een vordermg of eiS tegen de b,~ed,el 

(3) If 'II th' d bIt' f d' h aan arbItrage onderwerpen, wal1neer de wederpartI] III 
specla y au ,orIze y,a reso u,IOn 0 cre Itors, ,t e arbitrage to€'stemt, 

trustee may ,comp~omise or ad,mI~ any claIm, or demand agamst (3) Wanneer hij daartoe bij een besluit van de schuldeisers 
t~e ,estate, In,eludmg an unhqUldate,d claIm. ~hen an Ull- uitdrukkelik gemachtigd is, kan de kurator om trent een vor
iIq~Idated claIm has ~ee~ so compromIsed or admItted, or when dering, of eis tegen de ~oedel, metinbegrip van ongelikwideerde 
t as been .. settled by a JU,dgment of a court, the sa~e may, be vordermgen, een vergehJk treffen of dezelve erkennen, Isomtrent 

proved agamst the estate In the manner set forth 1II sectIOn een ol1O"elikwideerde vordering aldus een vergelijk getroffen of 
f l)1,ty-two, is dez:lve erkend of bij rechterlik vonnis vastgesteld 

Continn,ance 80. Whenever a trustee dies or is removed, no legal pro- dan kan zij teg~n de boedel be~ezen worden op de wijze 
of pendmg ceedings relative to the insolvent estate shall lapse by reason beschreven m ar~l,kel tUJee en vee1'tlf}: , 
~egalproceed- of the death or removal. 80. Het overhJden of de afzettmg van een kurator doet Voor~zet~lDg 
~~~!i~rng or Tl C . t ' h' h h d' d" de gerechtelike procedures betrekkelik de insolven~e boedel niet ~an Il:ao-
new trustee, Ie O~Ir, m W ,Ie 'any suc procee mgs are pen mg may, vervallen, an,rJge 

upon recelvmg notIce of the dea,th or removal, allow the name "d h'" k r~chtslfe-
ftl " t t t b bt't t d' th I fth HetHofwaarmzodalllgeproce uresaall angIgzIJn, an,nadmjlendolr 

o 1e survlvmgor new r~ ee 0 e BU S ,I U e I~ ep ace ~ , evan het overlijden of de afzetting in kennis gesteld te zijn, overlevende 
former; and the proc~e~mgs shall contInue as If the sUrvlvmg toestaan dat d~ naam van de overlevende of nieuwe kurator in of nieuwe 
or new trustee had orIgmally been a party to the same, d I't t 1--' d d 11 d d kuratOl, e p aa s ges e u wor evan e vroegere; zu en e e proce-

~emunera- 81. (1) trustee or curator bonis shall be entitled to a uures worde,n voor~~ezet al,~of de overlevende of nieuwe kurator 
tlOn of reasonable remuneration for his to be taxed bv the oorspronkehk partIJ daarbIJ geweest was. , 
~ru,sttee °br . n'. Master according to tariff B in the Third Schedule to this'Act, 81. (1) Elke kurator of curator bonis is gerechLigd tot een kBelomng fvan 
1111 a 0/' ,) 1." ' , , ," urator 0 

Provided that the Master may, for good cause, reduce or increase redehke belonmg voor ZIJ1~ dlen~tell te" worden getaks~~rd door ('Il1'l1to I' liOlli., 

his remuneration: Provided further that the Master may dis- de Meester overe~llkomstIg tanef B III de Derde BIJbge tot 
allow his remuneration either wholly or in part on account of d~ze 'Vet: ¥.et dlen ;.rerstande dat ~e Meester, daartoe gronden 
any failure or delay in the discharge .of his duties, vllldende, zIJn beloTllng kan vermmderen of verhogen; met 

. . dien verstande voorts dat de Meester hem zijn beloning geheel 
, (2) No ~erson who employs or IS a fellow employee o,f, or I~ of ten dele kan onthouden wegens verzuim of vertraging in de 
In t~le ordmary emplo;rlllent of. the trustee shall b~ entItled to ,ervulling van zijn plichten, ' 
receIve any remuneratIon out of the est~~e for s~rvlCes re~dere.d (2) Niemand die de ~~ diensten gebruikt van, of mede in 
to t~e estate, and no ~rustee shall be emltled eIther by hlm~elf dienst is met, of in de gewone dienst is van de kurator is 
or hIS p~rtller to receIve out of the estate any remnnerat~on gerechtigd tot belonillg uit de boedel voor de diensten aan dSl 
for se,rVlces rende~.ed to th~ esta~e, except the remuneratIOn boedel hewezen, Geen kurator is gerechtigd hetzij zelf, hetzij 
to whIch under thIS Ac~ he IS entItled as trustee. door zijn vennoot enige beloning uit de boedel te ontvangen 

ApPLICATION OF ASSE! S. 
voor rliensten aan de boedel bewezen, behalve de beloning hem 
bij deze 'Vet als kurator toegekend, 

Costs and Pre/uent Claims. AANWENDING VAN BATEN, 

FunHal 82. In priority to all other claims or charges against an K osten en Preferente r orderingen, 
Hpenses, estate linder sequestration there shall be paid out of the free B~ f ' 
d",,ath,b,d residue of the estate, and if the free residue be insufficient, 82. Vaal' kalle andedre bvorddelringednt O~t °hnktost~~ ten lahste e:~~:rf~;~1'-
expenses, out of the remaining assets in proportion to their value, in the ,van een gese westr~er e oe e wor ,UI ~,vrIJe ,oversc ot kost~n, 

order of preference he;ein set forth : va,I~ de boedel, en dlt overschot o,ntoerelkend zIJnde, Ult de,over-

( ) Th f I f tl ' i t 'f tl bhJvende baten naar verhoudmg van hUll waarde, m de 
a ,e unera ,ex-penses 0 Ie mBo ven ~', or, 1 ley were onderstaande orde van preferentie betaald : _ 

Incurred Wlthm the three months prIor to the seques ( ) D b f' k t d' I t f mi'ts , h f I f h' 'f ' a e egra ems os en van e mso ven 0, ZIJ 
tr~tlOn, t e unera expenses 0 IS w~ e or m:nor gemaakt werden binnen drie maanden vaar de sekwes-
chIld, but the amount payable unde~ thIS paragraph tratie, de begrafeniskosten van zijn echtgenote of 
shall not exceed twenty-five pounds In all; minderjarig kind, zullende eehter het gezamenlik bo-

(b) the death-bed expenses of the insolvent, or, if they drag betaalbaar ingevolge deze paragraaf vijf en 
were incurred within the three months prior to the twintig pond niet te hoven gaan ; 
sequestration, the death-bed expenses of his wife or (b) de sterfbedkosten van de insolvent, of zo zij gemaakt 
minor child, but the amount payable under this werden binnen drie maanden vaal' de sekwestratie, de 
paragraph shall not exceed twenty-five pounds in all, sterfbedkosten van zijn echtgenote of mindel'jarig 

Death-bed expenses shall include medica.l attendance, kind, zullende echter het gezamenlik bedrag betaal-
nursing, drugs and medical necessaries, which shall rank baar ingevolge deze paragraaf vijf en twintig pond 
pari passu, niet te boven gaan. 

. , Onder de sterfbedkosten zijn begrepen de kosten van genees-
Costs in th~ 83. Thereafter ?here, sl~all be paId, out of the free reSl- kundige behandeling, verpleging, smiddelen an genees-
sequestratlOD, due ,of th~ estate, Inpr~onty to'all clalI~s, tl~e cost'S, of s~ques- kundige benodigdheden die gelij gschikt worden, 

tratIOn WIth the exceptIOn of those speCIfied In sectlOn elgh tl!- 83. Daarna worden de kosten vall ratie, met uitzon- Kosten van 
fight. dering van de in artikel acht en tachtif} opgenoemde, uit het vrije dek 1 t' 

f 'h II b 'd' t- f II ' se wes ra Ie The CO~tB 0 sequestratlOn s a e pal III he 0 OWIIIg overschot van de boedel betaald, vaal' aIle v(lrderil1gen, en ' 
order: - weI in de volgende rangorde: 

(1) The sheriff's costs incurred since the date of the (1) De kosten door de haljuw gemlJakt sedert de datum 
sequestration order, or under sub·section (2) of van de order van sekwestratie of ingevolge sub,artikel 
section six; (2) van artikQl zes ; 
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Wap,"es or 
salary of 
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Landlord's 
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(2) 

(3) 

UNION GAZE'l'TE EXTRAORDINARY, 15TH JUNE, 1916. 

fees payable to the Master in rest,ect of the seques
tration; 

the following costs and charges which shall rank pari 
passu and abate in equal proportions if necessary, 
that is to say: -the 'taxed costs of sequestra,tion, 
the remuneration of the fuwtor bonis and of the 
trustee and all other costs of administration and 
liquidation, including the wag~- of any such servants 
of the insolvent as on Imgagement by the legal 
representative of the estate continue in the service 
of the estate. " Taxed costs of sequestration" shall 
include costs incurred upon the petition of the 
insolvent or a creditor, in so far as any such costs 
have heen necessarily or rightly incurred, but shall 
not include costs of opposition, unless the Court so 
order. Costs in any legal proceedings awarded 
against the estate shall he included under costs of 
administration. 

(2) de gelden aan de Meester ten aanZlen van de 
sekwestratie verschuldigd; 

(3) de volgende kosten en onkosten welke gelijkelik ge 
rangschikt en, zo nodig, in gelijke verhouding 
verminderd worden namelik : -de getakseerde kosten 
van sekwestratie" de beloning van de fUTator bonis 
en van de kurator en aIle andere kosten van beheer 
en bereddering, met inbegrip van het loon van 
zodanige bedienden van de insolvent" die door de 
wettelike vertegenwoordiger van de boedel in dienst 
van de hoedel gehouden zijn. 

Onder de "getakseerde kosten van sekwestratie" 
zijn begrepen' de kosten gemaakt in verb and met 
de petitie van de insolvent of een schuldeiser, 
voorzover zodanige kosten noodzakelik of deugdelik 
gemaakt zijn, met uitsluiting echter van' de kosten 
van oppositie, tenzij het Hof zulks beveelt. Proces
kosten waarin de boeclel verwezen wordt, zijn in de 

. . kosten van beheer begrepen . 
. 84. Thereaf~er tl~er~ shall be paI~ out of the free resIdue 84. Daarna worden uit het vrije overschot van de boede!, Kosten v.an 

of the estate, m prIOrIty to other c~alms, all.taxed co~ts of any v66r de andere vorderingen betaald, aIle getakseerde kosten eksekutie', 
executIOn upon the est~te of the lllsolvent m operatIOn at ~hE' van een op de datum van de sekwestratieorder ten uitvoer 
date of the sequestratIOn order, t? an amo~nt not exceedlllg gelegde eksekutie in de insolvente hoedel, tot een bedrag 
the proceeds of the property taken m executIOn. Noone shall van'- ten hoogsLe de opbrengst van de in eksekutie genomen 
have any further or other pr~ference by reason of an attach- goederen. Geen verder of ander preferentie wordt toegekend 
ment on any property of the msolvellt. uit hoofde van een beslaglegging op de goederen van de 

85. (1) Thereafter there shall be paid out of the free insolvent. . .. 
residue of the estate, in priority to other claims but 85. (1) Daarna wordt UIt het vrIJe overschot van de boedel, Wler~loon of 

, , , 11 d d' b t Id t t b d sa ans van to an amount not exceeding fifty pounds to any one ~ervant, voor a e an ere v?r ~rlllgen, e a~,' ma~r ou ,een e rag hedienrlen. 
the arrear wages for one month and the wages for the van .ten hoogste vIJftIg pond aan een bedlende, net achter-
month current with the sequestration of any servant of the 3talhg werkloon over. een maand, alsmed'e het wer~loon over 
insolvent who is engaged hy the month or hy some longer de ~et de sekw~str~~Ie lopende maand van een hedlende v~n 
period, and the arrear wages for one week and the wages for de msol ~ent dIe hIJ de maand of voor een langere termIJ.n 
the week current with the sequestration of any servant of the gehuurd IS, en het werkloo.n over de n~et de sek~est:.atle 
insolvent who is engaged hy the week. lopende week van een bedlende van de lllsolvent dIe hIJ de 

. week gehuurd is. 
(2) The wages specified in this secti~n shall he paid hy Lhe (2) Ret in dit artikel hedoelde loon wordt door de 

trustee so far as there are assets avallahle for that purpose kurator hetaald voorzover er haten voor dat doel beschikhaar 
withou~ requiring that claims fo: the s.ame he proved in the zijn zander dat deswege vorderingen in de hoedel hewezen 
estate In the man.ner set forth III sectIOn !01:ty-two, hut tt~e worden op de in artikel twee en veerti,q uiteengezette wijze. 
trustee may reqUIre from th~ person claImmg an affidavIt De kurator kan echter van de rechthehhEmde een heedigde 
Lllat the wages are actually owmg. . verklaring vorderen dat het loon werkelik verschuldigd is. 

(3) Any se"L'vant claiming a preference for his wages for the (3)!?e hediende die aanspraak maakt o~ een preferentie 
month or week current with the sequestration shall he voor zIJn ~erkloon over de met de sekwestratle lopende maand 
ohliged to continue in the service of the estate during the of week, IS geh.ouden .gedurende de rest van.?e hetrokken 
remainder of such month or week and at the end thereof his maand of.week III de dle~.st van de hoedel te bhJven, zull.~n~~ 
contract shall he determined u~less he be requir'ed by the aan het emde d.aarvan zIJn huur~ontrakt vervallen, tenZI] hIJ 
legal representative of the estate to remain longer in the door de wett~hke v~rtegenwoordIger van de .. hoedel verzoc.ht 
service of the estate. wordt langer III de d~ens~ van ?e hoedel te hhJV~n. 

(4) Het hepaalde m dlt artlkel maa~t geen mhreuk op het 
(4) Nothing in this section contained shall deprive any recht van een bediende om tel' zake van de heeindigillg van 

servant whose contract is determined thereunder of his right zijn kontrakt daaronder schadevergoeding te vorderen. 
to damages. 

Secured Claims. 
86. Met inachtneming van rechten hestaande hij de Hypotheek 

86. Subject to rights existing at the commencement of tlii, ,nvoering van deze W' et., geeft geen stilzwijgende of legale van verhuur-
Act no tacit or legal hypothec (under which shall not be 'lypotheek (waaronder lliet begrepen is het recht van retentie), der. 
included any right of retention) shall give any preference on preferentie op de hoedel van de insolvent, hehalve het aan de 
the estate of the insol lent except the landlord's hypothec; verhuurder toekomend verhand. Laatstgenoemd verhand geeft 
and that hypothec shall give a preference for current rent and preferentie voor lopende huur en voor achterstallige hunr 
for arrear reHt for a period not exceeding six months. voor een tijdperk van hoogstens zes maanden. 

Effect of gen- 87. (1) No general hond registered after the commencement 87. (1) Een generaal verhand gere~'istreerd na .de invoering Gevolg 
eral bond and of this Act shall confer any preference in respect of immovahle van deze Wet verleent geen preferentIe ten aanZlen van vast- vangeneraal 
glen~ral property and no general clause in a special mortgage registered soed. De algemene klausule in een speciaal verhand geregis- verband en 
c a];se. , , d d' . d W t f f' algemene 
Mortglges after the commencement of this Act shall confer any preference ureer n~ e In voerIng van eze e gee t geen pre ~rentle klausule. 
for fucure in respect of immovahle property or of movahle property ben aanZlen·vall vastE!~ed of van losse goederen, welke met aan Verbanden 
an, an~es. which was not delivered to the mortgagee at the time of de verbandhouder hIJ het aangaan van het verhand geleverd voor t?e-

t d 1 t h d · .. h 't hI . . komstlge mortgage and retained hy him during the term thereof en s aan e 1e vel' an 111 ZIJn eZI ge even ZIJn. h t 
. (2) M t d' . d W t d d voorsc 0 ten. . e en na e IU\'OerIng van eze e wor t e voorrang 

(2) From and after the commencement of this Act priority uit krachte van een verband voor toekomstige voorschotten 
under any mortgage for future advances shall he deemed to hepaald naar de datum van registratie van dat verhand en 
depend on the date of the registration of that mortgage, and niet naar de datum waarop een voorschot uit krachte daarvan 
not on the date of any advance made under the same. verstrekt is. 
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Cos~s to 88. (1) The cost of maintaiuing, conserving, and realizing 88. (1) De kosten vooronderhoud, bewaring en te gelde KOilten ten 
whlC~t' any property .which is subject to any special mortgage, pledge, making van goederen, welke aan een speciaal verband, pand- laskte ya~ 
securl le~ are 'h f' , , " , se urltelt, 
subject. or ng t 0 retentIOn shall be paId out of the proceeds of that recht of recht van retentle onderhevlg ZlJn, worden bestredell 

Distribution 
to creditors. 

Equalizing' 
di videndR in 
case ot late 

, proof. 

property, if sufficient, and if insufficient, by those creditors pro uit de opbrengst van die goederen, zo die toereikend is, en zo zij 
rata who are entitled to rank against those proceeds in priority ontoereikend is, pro rata door die schuldeisers, welke gerech
to other persons. The trustee's remuneration in respect of tigd zijn op die opbrengst bij voorrang boven andere personen 
that property and all rates, taxes, lic!3nces and other payment~ gerangschikt te worden. De beloning van de kurator ten 
due in respect thereof at the date of sale and necessary to be aanzien van die goederen en aIle lands- en .stadsbelasting, 
paid in order to enable the trustee to give transfer thereof licenties en andere ten aanzien daarvan op de datum van 
shall form part of the costs of realization. verkoop verschuldigde gelden, de betaling waarvan vercist 

wordt om de kurator in staat te steUen dezelve te transporteren, 
(2) If a secured creditor, when praying his claim, state in maken. deel uit van de kosten yan te g?lde m.~king, " 

his affidavit that he relies for the satisfaction of his claim (2) \Vanneer een verzekerde schuldmser, blJ het bewIJzen 
solely on the proceeds' of the property which constitutes hi~ van z~~n vordering . in zijn ?eedigde yerkla~ing" verklaart, 
security, he shall not, save as is prescribcd in the first and dat hlJ ter voldoenmg van ZIJH vordenng, Ults!~l1tend s~a~t 
third provisos to section ·ninety-one,. be liable for any other ~aakt op de opb,reng:~t van de goederen, welke zl.Jn sekuntelt 
costs of sequestration than the costs specified in this section, mtmaken, dan IS hlJ, behoudens het bepaaldclll het eerste 

, . en derde voorbehoud van artikel een en nf'!lentig niet aan-
(3) Interest on a secured claim for the year preceding the spr~kelik voor andere kosten van sekwestratie dan de il1 dit 

year current with tlie sequestration and for the year current artlkel opgenoemde. .. , . 
with the sequestration up to. the date of the sequestration (3) Rente op een verzeke:de vordiCrmg voor ,het JaaI 
shall have the like preference as the capital sum, voor~fgaande aan het lopende Jaar van de sekwe~trabe en voor 

het Jaar dat samenvalt met de sekwestraue tot op de 

(4 N t 'tl d' I h'b' . h f datum van de sekwestratie geniet dezelfde preferentie als de 
) 0 WI lsta~ mg any aw pr,o I ltmg t e tra~sfer 0 hoofdsom, . 

propf>rty upon whICh there are unpaId rates, ~axes or lIcences, (4) Niettegellstaallde wettelike bepalingen verbiedende het 
no trustee shall be pr~vented from tran~ferrlllg any prope:-ty transport van goederen waarop bela:;;ting of licentie verschul
by reason of any unpaId r~tes, taxes or h?ences thereon wInch digd is, wordt de kurator niet belet om enig goed te transpor
at the date of sequestratIOn ha~ been m artear. for longer teren om reden dat er belasting of licentie daarop verschuldigd 
than the calendar y~ar current wlth the sequestratIOn and the is, die op de datum van de sekwestratie langeI' achterstallig was 
calendar year precedlllg. Jan het met de sekwestratie lopend kalenderjaar en het voor-

afgaand kalenderjaar, 
Distrib utions, 

Distrib1ttie.~, 

.89. (1) After payment of the costs ~nd cll~rges men- 89. (1) Na de betaling van de kosten en onkosten ::~deling 
twned l1l sub,sectIOn (1) of the last precedmg sectIOn the pro- vermeld in sub-artikel (1) van het voorgaand artikel wordt de h Id ' 

d f t b · t t '1 tId . . sc u elsers, 
c~e S 0 any p~oper y Stl Jec ~ a specta mol' gage, p e ge, or opbrengst van goeaeren bezwaard met een blezonder verballd, 
rIght of retentlo~ shal,l be apphed ..In payment of ,the, claIms pandrecM, of recht van retentie, aangewend tot betaling van 
thereby secured m theIr leg,al order of preference WIth lllterest de daarbij gesekureerde vorderingen in hun wettelike order 
from the date of sequestratIOn to the date of payment. van preferentie met rente van de datum van sekwestratie tot 

de datulIl van betaling. 
(2) After payment of the costs of the sequestration and (2) Na de betaling van de kosten van de sekwestratie 

in so far as the same shall be preferent upon the free residue en inzoverre dezelve preferent zijn op het vriJe overschot 
all preferent claims with interest thereon from the date of aIle preferante vorderingen met rente daarop vanaf de 
sequestration to the date of payment, the free residue shall be datum van sekwestratie tot de datum van betaling, wordt het 
applied- ivrije overschot aangewend- . 

(a) in the payment of the concurrent claims in pro-I (a) tot beta.~ing van de konkurrellte vorderillgen naar 
portion to the amount of the same; and, verhoudmg van ~un bedrag; en , 

. I (b) na algehe,le betalmg van de konkurrente vorderl?gen, 
(b) if the concurrent claims have been paid in full, in the tot betalmg van rente op de kon~urrente vordermgen 

payment. thereafter of interest on the concurrent vaIla~ de datum van s~kwestratle tot de datum var}. 
claims from the date of sequestration to the date. of betahng, naar verhoudmg van hun bedragen. 
payment in proportion to the amounts Ulereof. (3) De rente op aIle vorderingen wordt berekend tegen 

zes percent in 't jaar, tenzij wettig in geschrifte andel'S bedon
(3) Interest on all claims shall be. calculated at .the rate ?f gen is, in welk geval de bedongen rentevoet in aanmerking 

six per cent, per annum unless otherWIse lawfully stIpulated III komt, 
writing, when it shall be calculated at the stipulated rate. 90. Elke schuldeiser, die bij een verdeling van baten geen Gelijke 

dividend ontvangen heeft omdat hij zijn vordering niet u~t~eringv~n 
90. Allv creditor who has not received a dividend under a bewezen had voordat het dividend betaald werd, is gerechtigd, dlv11enden m 

distributi~n of assets by reason of his not having proved his in geval cen verdere distributie plaatsvindt nadat hij zijn f:~\:!~s, 
claim before that dividend was paid, shall be entitled, on any vorderillg bewezen heeft, het bedrag te ontvangen dat hij 
further distribution after he has proved his claim, to receive volgens de vorige distributie zou olltvangen hebben, als 
the amount that he would have received under the previous hij alzo bewezen had: Met dien verstande dat hij ten genoegen 
distribution if he had so proved: Provided that such creditor van de Meester bewijst dat zijn verzuim om te bewijzen aan 
satisfies the l\lfaster that his delay in proving . was due to een redelike oorzaak te wijten was: Met dien verstande voorts 
some reasonable cause: Provided further that any creditor dat een schuldeiser die kennis droeg dat procedures ingesteld 
who had knowledge of proceedings having been taken under werden ingevolge artikel t'iel' en t1Vintig, ze"IJen en twinti,q, 
sections twenty-four, t·wenty-seven, tl.centy-eight or tV)enty-nine, achol en twintig of negen en t11'intig en die verzuimt zijn vor-
and who delayed proving his claim until after the Court had dering te bewijzen tot na het Hof in zodanige procedures uit-
given judgment in such proceedings, shall not be entitled to spraak gedaan heeft, niet gerechtigd is te delen in de distri-
share in the distribution of the proceeds of any asset.s or of butie van de opbrengst van de baten of enige gelden bij 
any moneys recovered in such proceedings, zodanige procedures verhaald, 
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Contriburions, K ont1'ibll ties. 

Contribu- 91 When the free residue of the estate is insufficient to 91. Wanneer het vrije overschot van de boedel ontoe- Kontributies 
tion~ by pay ~n the c~sts in the sequestratio~ hereinbefore declared to ~e reikend is tot b.etaling van aIle sekwestr~tiekosten, die! als :i~~~'l<l~')~ld-
~redl~r8 ts a charge agamst the same, an credItors who have proved theIr voorzegd, daarmt betaald moeten werden, ZIJn aHe schuideisers, ko~ten van 
of':~u~~~- claims against the estate shall be personally liable to make die hun vorderingen tegen de boedel bewezen he:bben, sekwc~.tratie, 
tion wben good any deficiency, the concurrent creditors each in proportioD persoonlik aansprakelik voor het tekort, de konkurrente schuJd- als nIl 
f"d h h" d ., . . did' ,. t 1 d " d' OVClschot rce rE'Sl ue to t e amount of IS claIm an the secured credItors each In Clsers Ie er naar ver IOU mg van lie Je rag van zIJn vor enng t 'k d 
insufficient.. " . '. did' , I t or. oerel en proportion to the amount for whiCh he would have ranked en de verzekerde schuldelsers Ie er naar ver IOU mg "an Ie is, 

upon the surplus of the free residue, if there had been any: bedrag waarvoor hij op een eventueel restant van het vrije 
Provided that- overschot gerangschikt zou zijn; Met dien verstande : 

(1) 

(2) 

(3) 

where all the creditor'S who have proved claims 
against the estate are secured creditors who would 
not have ranked upon the surplus of the free residue, 
if there had been any, such creditors shall be liable to 
make good the whole of the deficiency, each ill 
proportion to the amount of his claim; 

where a creditor has withdrawn his claim he shall be 
liable to contribute in respect of any deficiency only 
so far as is provided in section torty-n'ine, and if a 
creditor has withdrawn his claim within five day. 
after the date of any resolution, he shall be deemed 
to have withdrawn the claim before anything waR 
done in pursuance of that resolution. 

where all the creditors who would have ranked upon 
the surplus of the free residue, if there had been any" 
have withdrawn their claims and, after payment Ofi 

their contribution in terms of the last precedingj' 
proviso, there is still a deficiency, the remaining 
creditors whose claims have been proved against the I 
estate shall, notwithstanding the fact that they would I 
not have ranked upon the surplus of the free residue, 
if there had been any, be liable to make good such; 
deficiency, each in proportion to the amount or-- his 
claim. 

(1) wanneer ane schuldeisers, die vorderingen tegen 
de boedel bewezen hebben, verzekerde schuldeisers zijn, 
welke niet op een eventueel restant van het vrije 
overschot gerangschikt zouden zijn, dan zijn zodanige 
schuldeisers aanspraltelik voor het gehele tekort, 
ieder naar verhouding van het bedrag van zijn 
vordering; 

(2) wanneer een schuldeiser zijn vordering teruggetrokken 
heeft, is hi] voor het tekort slechts aansprakelik voor 
zo veel in artikel negen en 'veert'i!! bepaald is en 
wanheer een schuldeiser zijn vordering terugge
trokken heeH binnen vijf dagen na de datum van 
een besluit, wordt hij geacht de vordering te hebben 
teruggetrokken, voordat ingevolge van dat besluit 
iets verricht was; 

(3) wanneer alle schuldeisers, welke op een eventueel 
restant van het vrije overschot gerangschikt zouden 
zijn, hun vorderingen teruggetrokken hebben en er is 
na betaling van hun bijdragen overeenkomstig het 
voorgaand voorbehoud, nog een tekort, dan zijn de 
overblijvende schuldeisers, wier vorderingcn tegen de 
boedel bewezen zijn, ieder naar verhouding van 
het bedrag van zijn vordering aansprakelik voor 
dat tekort, niettegellstaande dat zij niet op een 
eventueel restant van het vrije overschot gerang
schikt zouden zijn. 

If any creditor who is liable to contribute as aforesaid be Wanneer een schuldEiiser die zoaJs voormeld kontributie
in the opinion of the Master and of the trustee unable to pay plichtig is, naar het oordee1 van de Meester en van de kuratol 
the contribution, the trustee may, within one year from the niet in staat is de kontributie te betalen, dan kan 
confirmation of the account tmder which that creditor is liable, de kurator, binnen een jaar na de bekrachtiging 
recover from each of the other creditors, in proportion to his van de rekening, waaronder die schuldeiser aansprakelik is, op 
liability to contribute, his proportionate share of the unsatis- ieder van de andere schuldeisers, naar verhouding van diens 
tied liability of the defaulting creditor. Any creditor so con- kontributieplichtigheid, zijn evenredig deel van de onvoldane 
tributing to the liability of a defaulting creditor shall be schuld van de nalatige schuldeiser verhalen. Elke schuldeiser, 
entitled to recover the amount so contributed from that de- die alzo tot de schuld van een nalatige sclmldeiser bijdraagt, 
faulting creditor. is gerechtigd zijn kontributie op de nalatige schuldeiser te 

verhalen. 
TRUSTEE'S ACCOUNfS. 

REKENINGEN VAN DE KURATOR. 

Form ot Accounts, Vormvan de R ekeninfJfn. 

t
Frnmteing bdY 92. The trustee of every insolvent estate shall, unless he 92. De kurator van elke insolvente boedel moet, zo hem Het opll1aken 

rUB e lin ' t' f t' I' ft 'd d sllbmis-ion to receIve an ex enSIOn 0 Ime as lerell1a e1' provl e - ,geen uitstel toegestaan is zoals hierna bepaald i3- door ~ur~tor 
M t fit h' h ft h' , t 'fl en de WdH>-as er 0 (a) not aer t an SIX mont s a er IS appomtmen , 'I (a) niet later dan zes maanden na zijn aanstelling, wan- ning aan 
~~~::!o:nd the estate be of the gross value of two hundred and neer de boedel een bruto waarde heeft van twee Meester van 
plans of fifty pounds and upwards; or \1 honderd vijftig pond en daarboven; of likwi?atie-
(f t 'b t'o (l)' II d 11' tIt d d' d rekemngen 

IS rI U 1 n. (b) in any other case not later than three months after } mae an ere geva en nle a er an ne maall en endistributie-
his appointment, na zijn aansteIling, rekeningen. 

f d I b f re the Mast r- opmaken en aan de Meester voorleggen-
rame. an ay e 0 e (i) een likwidatierekening, zijnde een nauwkeurige 

(1) a liquidation account, being an exact account of the opgave van de ontvangsten en uitgaven van de 
trustee's rectipts and expenditure, fully supported by kurator, ten volle gestaafd door bewijsstukken, met 
vouchers including the trustee's pass-book and inbegrip van het bankboek van de kurator en 
exhibiting- aantonende-
(a) the result of his trading if he has calried on a (a) de uitslag van, zijn handelsbedrijf als hij een 

business, and bezigheid voortgezet heeft, en 
(b) in regard to all moneys received or disbursed by (1;) ten aanzien van aIle gelden door hem, andel'S dan 

him otherwise than in the course of such business, in de loop van zodanige bezigheid, ontvangen of 
the amounts thereof in detail, the dates of the! uitgegeven, de afzonderlike bedragen daarvan, 
receipts and the disbursements with entries de datums van de ontvangsten en uitgaven met 
sufficient to explain the nature; voldoende aantekeningen tot toelichting daar

van; 
(ii) when the trustee carries on a business, a tradingl (ii) wanneer de kurator een bezigheid voortzet, een 

account, forwarded as a distinct account and bedrijfsrekening op te zenden als een afzonder-
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including the following items and no others, 
namely-
(a) on the one side of the account an entry showing I 

the value of the stock on hand at the date of 
sequestration; 

(b) on the other side of the account an entry showing 
the value of stock on hand at the date up to 
which the account is completed; 

(c) the daily totals of receipts and payments on the 
trading account; and 

a plan of the distribution of the assets of the estate 
(if any) available for payment of creditors, or if all 
lealizable aspets of the estate have been realized and 
brought t~ account and the free residue of the estate 
is insufficient to cover the costs of the sequestration 
hereinbefore declared to be a eharge on the same, a 
plan of contribution apportioning the liability in 
respect of the deficiency among the creditors who are 
liable to contribute. 

like rekening, welke de volg~nde·posten moet bevat
ten en geen andere, namelik-
(0:) op de ene zijde van de rekening een aantekening 

aanwijzende de waarde van de voorhanden voor
raad op de datum van sekwestratie; 

(b) op de andere zijde van de rekening een aanteke
ning aanwijzende de waarde van de voorhanden 
voorraad op de datum tot waarop de rekening 
opgemaakt is; en 

(c) de dagelikse totale bedragen van ontvangsten en 
uitbetalingen op de bedrijfsrekening; 

(iii) een distriQutierekening van eventuele baten van de 
bocdel, welke beschikbaar zijn voor de betaling van 
schuldeisers, of ala aIle verkoopbare baten van de 
boedel te gel de gemaakt en in rekening gebracht zijn 
en het vrije overschot van de boedel ontoereikend is 
tot betaling van de kosten van sekwestratie, die, als 
voorzegd, daaruit bekostigd moeten worden, een 
kontributierekening waarin het tekort verdeeld wordt 
onder de kontributieplichtige schuldeisers. 

If the estate of a partnership and of a partner are under Als de boedel van een vennootschap en van een vennoot ter
administration simultaneously, separate accounts shall be zelfdertijd onder beheer zijn, moeten voor de boedel van de 
framed in the estate of the partnership and in the estate of vennootschap en voor die van de betrokken vennoot, afzonder-
that partner. like rekeningen opgemaakt worden. 

xli 

Manner in 93. (1) The plan of distribution shall show in parallel 93. (1) De distributierekening moet in evenwijdige kolommen Wijze waarop 
which plan of columns under separate headings- onder afzonderlike hoofden aanwijzen- distri'~mtie-
distributbn (a) de vorderingen of.gedeelten van vorderingen, welke kreketn!bngt~~ 
and plan of (n) such claims or such portions of any claims as are pre- f f d k't't d kt .. on fl U le 
contribution f t d pre erent 0 001' se un el ge e zIJn; rekening 
to be eren or secure ; (b) de vorderingen of gedeelten van vorderingen, welke rnoeten 
prepared. (b). such claims or 'such portions of any claims as 11re con- konkurrent zijn; worden opge· 

current; , (c) de verschillende onder die rekening en onder vorige maakt. 

Power to 
apply to the 
Court for an 
ordcr c.n the 
trustoo to 
lodge 
liquidation 
acconnt. 

{c) the dividends severally awarded under that account rekeningen toegekende dividend en ; en 
and under previous accounts, if any; and (d) het tekort ten aanzien van elke vordering. 

(d) the deficiency in respect of each claim. (2) De kontributierekening moet in evenwijdige kolommen 

(2) The plan of contribution shall show in parallel aanwijzen- . . 
columns- (a) de vordering van iedere schuldeiser ten opzichte waar· 

(a) the claim of each creditor in respect of which he IS 

liable to contribute; and 

van hij kontributieplichtig is; en 
(b) het bedrag, dat hij bij te dragen heeft. 

(3) Wanneer de likwidatierekening niet de finale likwidatie-
(b) the amoant which he is liable to contribute. rekening is, moet de kurator voorts daarin aanwijzen-

(3) If the liquidation account be not the final liquidation (a) aIle nog niet te gelde gemaakte goederen; 
account, the trustee shall further set forth therein- (b) aIle aan de boedel verschuldigde uitstaande vorderingen ; 

(a) all property still unrealized' (c) de redenen waarom die goederen of die vorderillgen 

(b) 11 t t d · d bt d t 'th t t onderscheidenlik niet te gelde gemaakt of gei:nd a ou s an mg e s ue 0 e es a e; .. , zIJn. 
(c) the reason~ why that property or those debts have not In dat geval moet de kurator, van tijd tot tijd en zoals de 

been realIzed or collected, as the case may be. Meester mocht bevelen, doch ten minste eens in iedere zes 
In that event the trustee shall, from time to time and as maanden,. tenzij .. ~em, zoals. hieronder bepaald, uitstel 

the Master may direct, but at least once in every six months, verleend IS, penodl~ke rekenlI~gen optrekken ~n aan de 
unless he receive an extension of time as hereinafter provided, Meester voorleggen, ~n v?rm en III aIle andere o~zIChten over
frame and lay before the Master periodical accounts in form eenko~ende met de III dlt en het voorgaand artlkel vermelde 
and in alJ other respects similar to the acconnt mentioned in rekenmg. .., 
this and the last preced' sect' (4) Elke door de kurator mgedlende rekenmg wordt door 

mg IOn. hem ondertekeud en bevestigd door zijn beedigde verklaring, 
(4) Every account lodged by a trustee shall be signed by dat de rekening een volledige en juiste rekeniug is van het 

him, and verified by his affidavit that the account is a fnll and beheer van de boedel tot op datum van de rekening en dat, 
true account of the administration of the estate up to the date voor ZOVer hem bekend is, aIle batell van de boedel in de 
of the account and that, so far as he is aware, all the assets of rekening opgegeven zijn. De beedigde verklaring voormeld is 
the estate have heen disclosed in the account. No stamp duty vrij van zegelrecht. 
shall be payable in respect of such affidavit. 94. De Meester kan, te eniger tijd, wanneer hij meent Recht om het 

94 The Master at any tim'3 when he considers that dat de kurator van een boedel gelden in handen heeft, welke Hor tc vcr· 
the t~ustee of an e:tate has funds in hand that ought to be dis- verdeeld behoorden te worden en de Meester of ieder iu de zoekend urn 
trihuted, and the Master or any person interested in the estate boede~ belar:gheb.bend~ kan,. wan:lleer een vol1edi~~ en juiste ~!nk:a~~:P 
when a full and true account has not been lodaed within the rekemng met mgedlend IS bmnen de termIJnen voor om likwida
nerio-is snecified for the lodging of such an acco~nt in the last de indiening van zulk een rekening vastgesteld in de twee ~iereke.ning 
, " .' . d t'k 1 d h t H f d III te dlenen. two precedmg sectlOns, may apply to the Court for an order voorga,an e 8;r I e s, e~~ or er . var; e . 0 aanvragen, e 
compelling the trustee to lodge his account: kurator verphchtende zIJn rekenmg m te dlenen. 

:;:>rovided that-

(a) the Master or that other person'shall, not later than 
fourteen days before making this application, tranS-I 
mit a letter to the trustee in default requiring him to, 
lodge his account in accordance with this Act; ! 

Met dien verstande:-

(a) de Meester of bedoelde andere parsoon moet niet later 
dan veertien dagen voor het maken van de applikatie, 
aan de nalatige kurator, bij brief aanz.eggen 
om zijn rekening overeenkomstig deze Wet in te 
dienen; 
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any trusteo receiving such a letter Ehall lay before the 
Master in writing his reasons for not having lodged 
his accounts and the grounds upon which ho claims 
an extension of time within which to do so, and 
thereupon the Master may grant to the trustee such 
extension of time as in the circumstances he may 
think fit; 

if the period specified in the preceding sections for 
lodging an account has expired, or, if it wIll expire 
within the time for which an extension is sought, the 
Master shall not grant an extension unless the trustee 
has previously given, by advertisement in the Gazette, 
not less than fourteen days' notice of his intention to 
apply for an extension; 

(b) een kurator moet op ontvangst van zulk een brief aan 
de Meester schriftelik de redenen mededelen waarom 
hij zijn rekeningen niet ingediend heeft en de gronden 
waarnp hij uitstel verzoekt om zulks alsnog 
te doen, zullende de Meester aan de kurator 
zodanig uitstel mogen toestaan als hij onder de 
omstandigheden goedvindt ; 

((~) indien de in de vorige artikelen vastgestelde termijn 
voor het indienen van een rekening verlopen is of in
dien hij verlopen zal binnen het tijdperk waar
voor uitstel gevraagd wordt, zal de Meester geen 
uitstel toestaan, tenzij de kurator bij aankondiging in 
de Staatskorrant, niet minder dan veertien dagen van 
te voren kennis gegeven heeft van zijll voornemen om 
uitstel aan te vragen ; 

(d) een . kurator, die Iliet ten genoegen van de 
(d) any trustee who fails to satisfy the Master that he Meester kan aantonen, dat hij uitstel· behoort te 

ought to receive an extension of time may apply by krijgen, kan na kennisgeving aan de Meester en aan 
motion to the Court, after notice to the Master and de in het eerste voorbehoud van dit artikel bedoelde 
the person referred to in the first proviso to thi~ per soon, bij motie het Hof om een order ver
section, for an order granting to that trustee an ex . . .... zoeken waarbij hem voor het indienen van zijn 
tenSIOn of time wltlnn wluch to lodge his account. k .' d t .. t t dt 1'e emng een ver ere ermlJn oeges aan wor . 

95. Upon an application by the Master under the last 95. N a een aanvrage door· de Meester ingevolge het Kosten 
wanneer 

preceding section the Court, "although it may be of opinion voorgaande artik~.l moet het Hof alhoewel het van Meester 
that the reasons laid before the Master by the trustee were oordeel mocht zlJn, dat de redenen, aan de Meester geweigerd 
such as would have justified the Master in granting an voorgelegd door de kurator vltn die aard waren dat de heeft nan 
extension of time to lodge an account, shall order the trustee Meester terecht voor het indie~en van een rekening uitstel ~~~~;~rte 
to pay the costs of the Master, if before making his applica- had kunnen verlenen, de kurator 111 de door de Meester gemaakte verlencn. 
tion, the Master allowed the trustee sufficient time for kosten verwijzen, als de Meester alvorens zijn applikatie te 
applying to the Court for an extension of the period for maken, aan .de kurator voldoe~?e tijd gegev~n ~ad om bij I~~t 
lodging his account. Hof verlenglllg van de termlJn voor het llldlenen van zlJn 

rekening aan te vragen. 
Confirmation of AccOtlnt: Dividends and Cuntributions. 

Bekrachtigin.q van R ekening: IJ~videnden en f{ ontributies. 
Inspection of 96. (1) Every trustee's account sha~1 lie open .at the 96 (1)· Elke rekening van een kurator moet ten kantore Illzag~ van 
account: office of the Master, and where the 111s01vent reSided or • d M t l' d . 1 t t rekemng: 

1 f d . d h' b . I' f .. van e ees er Iggen en wanneer e Inso ven en 1 t t"d p aces or an carne on IS USllless at t 1e time 0 sequestratIOn In any ., ... . p aa s en IJ • 
period of. d' t . t (th th tl d' t . t . I . h tl . M t ,tIJde van de sekwestratJe woonachtlg was of zlJn IS nc 0 er an 1e IS nc' 111 w nc 1ere IS a as er S b . I . d d f' d"k'" d h d' 

office) a duplicate thereof shall lie open at the office of the ~zlg lei . ree III een Istn t (met. ZIJI~ e et IS-
. t t f th t d' t . t f' t' b d't f h tnkt waann een ~Ieesterskantoor gevestlgd IS), moet een magis ra e 0 a IS nc, or Inspec IOn y cre I ors or suc d l'k t d t k t d . t t dat 

bl t · t b' I th f t d th up I aa aarvall en an ore van e magis raa van reasona e Ime, no e111g ess an our een ays, as e d' t 'kt t . h Id . I' d' d 
Master rna determine. .IS 1'1 .:' er 111zage van ~c u elsers. Iggen voor zo amge re e-

y like tlJd, doch ten mmste veertlen dagen, als de Meester 
(2) The trustee shall give due notice thereof by advertisement mocht bepalen. 

in the Gazette and shall state in that notice the period during (2) De kurator moet daarvan, bij aankondiging in de 
which and the place or places at which the account will lie Staatskoerant behoorlik kennis geven en moet in de kennisge- ~. 
open for inspection as aforesaid. ving opgeven waar en hoelang de rekening als voormeld ter 

. inzage zal liggen. 
(3) .The m~gistra.te shall ca~se to be affixed in some publIc (3) De magistraat moet op een open bare plek in of bij zijn 

place 111 or a. out. Ius office a lIst of all suc~ llccounts as h~ve kantoor een lijst laten aanplakken van aile zulke rekeningen 
been lo.dgecl 111 Ins ?ffice and the respective dates on wh~ch welke in zijn kantoor ingediend zijn en de respektieve datums 
they wIll ~e tran.smltte~ to the Mast~r; and upon the expiry waarop zij aan de Meester verzonden zullen worden. N a 
of the penod of 1~lspectl~Jl so advertised he shall endorse on verloop van de alzo aangekondigde termijn voor inzage stelt 
each .acco~mt Ius cer~lficate. th~t the accou.nt ha.s been hij op iedere rekening een verklaring, dat de rekening in zijn 
open m his. office for mspectlOn m terms of thiS sectIOn and kantoor ter inzage gelegen heeft overeenkomstig de bepalingen 
shall tranRmlt t~e account to the Ma~ter. No stamp duty van dit artikel en zendt de rekening aan de Meester. 
shall be payable m respect of such certificate. Zodanige verklaring is vrij van zegelrecht. 

Objections by 97. (1) The insolvent or any person interested in the 97. (1) De insolvent of een belanghebbende in de boedel Bezwaren 
insolvent or' estate may, at any time before the confirmation of an accouLt, kan, te eniger tijd v66r de bekrachtiging van de rekening, zijn tlen. d 
other in- lay before the Master in writing any objection, with the met redenen omklede bezwaren tegen die rekening schriftelik r~s:l~l;;t oor 
~~~i~:dto reasons therefor, to that account. aan de Meester voorleggen. andere 
account. (2) If th M t b f .. th t lb' t' (2) Wanneer de Meester zulk een bezwaar gegrond vindt, belangheb. 

e as. er e 0 opm.lOn ,a any suc 1 0 Jec IOn dan gelast hij de kurator de rekening te veranderen of geeft benden. 
ought to be sustal~ed, he shall dlre~t th~ trustee to amend t~at zodanige andere bevelen als hij goedvindt: Met dien verstande 
account or shall give such other dIrectIOns as he may thlllk d t.-
fit: Provided that- a . 

(a) any person aggrieved by any such direction of the 
Master or by the refusal of the Master to sustain an 
objection so lodged may apply by motion to the Court 
within fourteen days after the date of the Master's 
direction; after notice to the trustee, for an order 
to set aside the Master's decision and the Court 
may confirm the account or make such order as it 
thinks fit; and 

(a) ieder, die zich bezwaard gevoelt door zodanig bevel 
van de Meester of door diens weigering om eell alzo 
ingediend bezwaar aan te nemen, binnen veertien 
dagen na datum van het bevel van de Meester, na 
aan de kurator kennis te hebben gegeven, het Hof 
bij motie om een order kan verzoeken tot terzijde
stelling van de beslissing van de Meester, zullende het 
Hof de rekening bekrachtigen of zodanige order 
geven als het goedvindt; en, 
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(b) when any s.uch direction affects the interests of a 
person who has not lodged an objection with the 
Master, the account so amended shall agaiIJ lie 
open for inspection by creditors in the manner and 
with the notice hereinbefore prescribed, unless the 
person affected as aforesaid consents in writing to 
the immediate confirmation of the account. . 

(1)) wanneer zulk een bevel de belangen raakt van iemand, 
die geen rekenillg bij de 1\l[eester heeft ingediend, 
de zo veranderde rekening weder ter inzage van 
sehuldeisers zal liggen op de wijze en met de hier
voren bedoelde kennisgeving, tenzij de betrokken 
persoon voormeld schriftelik toestemt ill de onmiddel
like bekrachtiging van de rekening. 

xliii 

98. (1) When an account has beeu open to inspection by 98. (1) \Vanneer een rekening, zoals hierboven voorge- Bekrachti. 
creditors as hereinbefore prescribed and- schreven, tel' inzage van schuldeisers gelegen heeft en- gin!!' van 

rekening. 

(a) 
(b) 

(c) 

no objection has been lodged; or 
an objection has been lodged and the account has b2el1 
amended in accordance with the direction of the 
Master and has again been open for inspection if 
necessary as in sub-section (2) (b) of the last preced
<jng section prescribed and no application has been 
made to the Court within the prescribed tim ~ to set 
aside the Master's decision; or 

an objection has been lodged but withdrawn or has not 
been sustained and the objector has not applied to 
the Court within the time pre~cribed in, the last 
preceding section, 

(a) 
(li) 

geen bezwaren ingebracht zijn; of 
een bezwaar ingebracht is en de rekening overeen
komstig het bevel van de Meester ,gewijzigd is en 
'.veder tel' illzage gelegcn heeft, indien zulks nodig is, 
zoais voorgeschreve.n in sub-artikel (2) (b) van het 
voul'gaalld artikel en geen aanzoek aan het Hof 
gedaan is blnl1en de voorgeschreven tijd om de be
alissing van de Meester tel' zijde te zetten ; of 

een bezwaar ingebracht doch teruggetrokken of onge
grond verklaard is en de persoon die zich bezwaard 
gevoelde niet binnell de tijd bepaald in het voor
gaand artikel bij het Hof aanzoek gedaan heeft, 

, dan wordt de rekening door de Meester bekrachtigd, De be
the M_aster shall confirm the account and his con?rmatlOn krachtigillg heeft de kracht van een eindvonnis, behalve ten 
shall have the effect of a fi~al sentence, save as agamst such aanzien van zodanige persollen aan wie door het Hof vergund 
persons as may be. p,ermltted by the 90urt to re-open the mocht worden de rekening te heropenen voordat, een dividend 
account before any dIVIdend has been paId thereunder. daaronder betaald is, 

(2) \Vhenever, by reason of any claim being proved late, any (2) Wanneer een verandering in een door de kurator 
alteration is rendered necessary in a plan of distribution opgetrokken en aan de Meester voorgelegde distribu
framed by the trustee and laid before the Master, the cost of tierekenillg 1I00dzakelik wordt, doordat een vordering te 
that alteration and of all further proceedings in the sequestra- laat bew/ezen wordt, dan moeten de kosten van die veran
tion which may be caused thereby, including, if the Master dering en van alle verdere verrichtingen in de sekwestratie, 
think fit, a special fee to the trustee'taxed by him and Hot welke daardoor veroorzaakt mochten zijn, alsmede, zo de, 
exceeding three guineas, shall be borne and paid by the ::\lees~er zulks goedvindt, een biezondere door hem getakseerde 
creditor proving that claim, belomng aan de kurator van ten hoogste drie guineas, door 

de schuldeiser, welke die vordering bewijst, worden gedragen 
Distribution 99. (1) Immediately after the confirmation of any en betaald. . 
of eBla~e and account the trustee shall proceed to distribute the estate in ., , . . 
col1e~tlOn.of accordance therewith or to collect from the creditors liable to 99. (1) Dadehk na de bekrachtIgmg van een rekenmg Verdeling 
f~:!lbutlOns contribute thereunder the amounts for which the may be gaat ~e kurator over tot d.e verdelillg van de boedel overeeu- yan boed~I en 
creditors. I' bi ' 1 Y • komstlg dezelve of tot het ll1vorderen van de bedragen door IvnavDo;~oenrtlrnI'~ 

la e respectlVe y. d k 'b' I' h ' 'ld . , I .... 
(2) The trustee shall give notice of the confirmation of the e :mtr~ utlep IC tl!5e sclm elsers ll1gevo ge daarvan res- buties van 

account in the Gautte stating, if it be the case, that a dividend pekt.levehk verschuldlgd. . , . , Fchuldeisers. 
is in course of payment or, if it be the case, that a contribution (2) De kurator moet de bekraehbgmg van de rekel1lng 1Il de 
is in course of collection and that every creditor liable to e()n~ ~'{taatskoeranf; ~ekendmaken, vermeldende, als zulks het geval 
tribute is required to pay to the trustee the amount for which ~s, dat een dlvld,end .be~aald zal worden of, als zulks het,geval 
he is so liable.· IS, dat een kO~ltn~:mhe mge,":orderd zal worden en dat Ied~re 

That notice shall specify fully the address at which the kontnbut~ephchtIge schuldelser aan de kurator het, door hem 
payment of the contribution is to be made. verschuldl~de b~drag moet betalen., 

, De kenl1lsgevlllg moet nauwkeung het adres opgeven waar 
Trustee to 100. (I) The trustee shall without delay lodge with the de betaling van de konstributie moet ge'Schieden. 
prod?tctae Master the receipts for dividends alld jf there is a contribution I 100. (1) De kurator moet zonder verwijl bij de Meester Kurator 
acqUl noes tl l d ' . I d k 't' d' 'd d k .. , , . for dividend;; account Ie vouc lers an acqUlttances necessary to complete m everen e WI an tIes voor IVl en en en zo er een ontn- kwuanUes 
or to pay the account. butierekening is de bewijsstukken en kwijtil1gen vereist voor overte~~gen 

'd (2) If I d' 'd d " . d f I 't' d k . voor diVIden-o~e! unp.ll any suc I lVI en remam unpaid for a peno of three a s Ul mg van e re ellIng, den of 
. dIVIdends, months after the confirmation of the account the trustee (2) Blijft zulk een dividend ollbetaald gedurende drie onbetaalde 

shall immediately pay the same into the Guardians' Fund for maanden na de bekrachtiging van de rekening, dan moet dividenden 
account of the creditor. ide kurator het onniiddtillik ten behoeve van de betrokken te storten. 

(3) If the trustee, at the expiry of the said period of three'schuldeiser in het Voogdijfonds storten. 
months, has failed to furnish the Master with a proper receipt I (3) Wanneer d~ kurator, na verI0C!p van dat tijdperk van 
for . any dividend which has not been deposited as aforesaid, drie maanden aan de Meester geen behoorlike kwitantie over
his failure shall be pTima facie evidence that such dividendtlegt voor elk niet als voormeld gestort dividend, dan strekt 
is still in his hands and the Master may institute proceedings zijn verzuim tot pl'ima facie bewijs, dat het dividend nog 
against that trustee to answer for his default. The Court at in zijn handen is, zul1ende de Meester de kurator wegens zijn 
the hearing of those proceedings may order the trustee to verzuill1 gerechtelik tel' verantwoording mogen roepen, Het 
pay by way of penalty such sum, not exceeding the amount H0f kan, bij het horen van de zaak de kurator gelasten om, 
of any dividend which has been unduly detained, as it maybij wijze van boete, zodanige som te betalen, niet te boven 
think fit. gaande het bedrag van het onbehoorIik teruggehoucliJn divi-

dend, als het voegzaam oordeelt. 

Application 101. If a trustee delay payment of any dividend, any 101. Wanneer een kurator de uitkering van een divi- Applikatie 
to Court for creditor entitled thereto may, after notice to the trustee, apply dend vertraagt, kan elke daartoe gerechtigde schuldeiser na aan Hof vocr 
ap~yOd~!rd~d to the Court for an order compelling the trustee to pay him kennisge?ing a8.11 de kurator het Hof verzoeken om een order e~n orde:r tot 

, . I d"d d d k I~h did d"d d' k ultbetalmg t lat IVI en . e urator verp IC ten e 1em at IVI en Ult te eren, van dividend. 

/ 
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Surplns 102. (1) Immediately after the confirmation of the final I 102. (1) Onmiddellik na de bekrachtiging van de slotre- Saldo wordt 
:~~e~ to be account the trustee shall pay into the hands of the Master any kening, moet de kurator in handen van de Meester aile over- a~n Meester 
Master and surplus moneys not required for payment of claims, charges, blijvende gelden betalen, welke niet voor de betalillg van ~~~~e~=1:n 
by him paid and interest. ' Those surplus moneys shall be paid by the vorderingen, kosten en rente vereist zijn. Deze overblijvende Voogdijfonds 
into Master into the Guardians' Fund to the credit of the estate gelden moeten door de M :lester in het Voogdijfonds op het gestort tot 
~~:dd~~nt~~ and repaid to the insolvent after his rehabilitation upon his krediet van de boedel worden gestort en aan de insolvent op ~~~arui~~i'!.~~t. 
rehabilitation request. aanvrage na zijn rehabilitatie worden terugbetaald. 
of insolvent, (2) The Master or the insolvent may proceed by motion (2) De Meester of de insolvent kan bij motie tegen een 

against any trustee who, being thereunto required in writing, kurator procederen die, na daartoe schriftelik aangemaand te 
fails to deposit those surplus moneys in accordance with this zijn, de overblijvende gelden voormeld niet overeenkomstig dit 
section; and the Court may order that trustee to pay by way artikel stort, zullende het Hof de kUl'ator gelasten om bij wijze 
of penalty such sum, not exceeding the amount which has been van boete zodanige som van ten hoogste het onbehoorlik terug-
unduly detained, as to the Court may seem fit. gehouden bedrag te betalen, als het Hof goedvindt. 

(3) If a trustee fail to comply with any order of the Court (3) Voldoet een kuratol' niet aan een order van het Hof, 
made under the provisions of any of the preceding sections, verleend ingevolge een van de voorgaande ltrtikels, dan kan het 
the Court may order that any sum which that trustee was Hof bevelen dat de som tot betaling waarvan de kurator ver
condemned to pay be recovered by attachment and sale of the oordeeld werd, verhaald worde door inbeslagneming en, verkoop 
goods of the trustee and may further commit him for con- van de goederen Vf.n de kurator, en kan hem voorts in bewaring 
tempt. geven wegens minachtin<'l' 

. . 103. Te eniger tijd na verloop van veertien dagen van Verhaal van 
Enforcing 103. At any tIme after th. e expIry of fourteen days de publikatie in de 'Itaatskotmnt van de in artikel neycn en kontributies 
payment of f tl bl' t' , th G f tl t' t' d· "., " . tr'b t' rom Le pu, lCa Ion III e azette 0 . Ie no Ice men lOne negentlg vermelde kenmsgevlng kan de kurator na behoor- v:,n schuld-
con 1 u IOns , t' t _' h t t ft d t·. ' . ., , !. ' f'ISerS door 
of creditors In ~ec tl0~1 mnCc y ;~~e, t ~, rUfs eel maY't at ekr ue no l~et lIke kenmsgevlllg het Hof blJ motle om verlof verzoeken lastbriefvan 
by writ of app y 0 ,le ou~. y mo Ion ~r eave 0 a, e out. a WrI tot uitneming van een lastbrief ter eksekutie tegen een schuld- eksekutie. 
execution, of ex;ecutlOn agamst any credItor ~ho,. bemg h~ble to eiser die, kontributieplichtig zijnde volgens de kontributie

contrIbute under the plan of contrIbUtion, has faIled to rekening het bedrag van zijn kontributie niet voldaan heeft. 
satisfy the amount of his liability. 

A uthentikatic 'van R ekeningen. 
Authent,ication of Accounts. 104. (1) Na de bekrachtiging van een rekening moet de Authenti-

~~~h:ftica. . 104. (1) After the confirmation of any account the Master Meester elk duplikaat, aan hem, zoals hiervoren bepaald door katie v,an be-
confirmed shall authenticate every duplicate transmitted to him by a een magistraat gezonden, authenticeren door zijn handtekening ::;:~it~gde 
acconnts by magistrate, as hereinbefore provided, by affixing his signature daarop te plaatsen zullende hij de datum van bekrachtiging door M:e:~er 
Master,aJ;d thereto, and shall endorse thereon the date upon which the van de rekening daarop aantekenen. Hij zendt aan de fln verze~ding 
~n.n!lm!~I0~ account has been confirmed, He shall transmit to the magis- magistraat van wie dezelve ontvangen is het duplikaat van a:n ~!lgl
anJ1~~~ ra e trate from whom the same has been received the duplicate elke bekrachtigde rekening. ~l~~~se~fk 
inspection of of every account confirmed. (2) Elk zodanig duplikaat moet, bij ontvangst daarvan, illZsge daar-
same. (2) Every such duplicate shall, upon receipt thereof by the door de magistraat, ill zijn kantoor worden bewaard, zullende van. 

magistrate, be filed in his office and every person shall be at ieder te eniger tijd gedurende de diensturen kosteloos hetzelve 
liberty to inspect and take copies thereof without charge at rnogen inzien en daarvan afschriften maken. 

Offer of 
composition 
or security 
for cemposi· 
tion by 
insolvent, 

Effect of ac
ceptance of 
offer of com
position. 

any time during office hours. 
HOOFDSTUK V. 

CHAPTER V. KOMPOSITIES EN REHABILITATLES. 

COMPOSITIONS AND REHABILITATIONS. Komposities. 

Compositions. 105. (1) Op elke bijeenkomst van schuldeisers, behalve. Aanbod van 
. . ' de eerate, kan de insolvent een aanbod van kompositie of komposi~ie, 

10~. (1) ~t any meetmg of credItors: other than t?? first sekuriteit vool' kompositie doen, mits van zijn voornemen of sekuntelt 
rneetmg, the msolvent may make an offer of composItIOn or daartoe en de aard van het aanbod ten minste tien dagen vaar voo: !com~ 

't T f 't' 'd d t' f th 't t' t ( ., " posltie door secun J or compos 1 lOn, provl e no Ice oem .eI~ IOn ,'Ode blJeenkomst of verdaagde biJeenkomst waarop het aanbod insolvent. 
make that offer and the nature thereof has been pubhshed llllin overweging wordt genom en , in de Staatskoerant kennis 
th~ Gazette n~t less th~n ten days. befor? the meeting or gegeven wordt. 
adjourned meetmg at winetL the offer ~s conSIdered. (2) Wordt het aanbod aangenomen door schuldeisers, wier 

(2) If the offer be accepted by credItors whose votes amount stemmen ten minste drie vierde in waarde en drie vierde van 
to not less than thre<,:-fourths in .value and th~ee-fourths in het getal bedragen van de stemmen van aHe schuldeisers wier 
nnmber of ~he votes 01 all the ~redltors whose claims have been vorderingen tegen de boedel bewezen zijn, dan is de insolvent, 
proved agalllst the estate, the. :nsolvent shall, so soon as ~he '!:odra de betaling ingevolge de kompositie gedaan is 
p~yment under. the .composltIon has been m~.de or secuntYof ten genoegen van de kurator sekuriteit gesteld is, 
gIven to the satIsfaction of the trustee, be entItled to a certI- gerechtigd tot een door de Meester ondertekend certifikaat, 
ficate unde~ the hand of the Master of the accept~nce of ~he houdende dat het aanbod aangenomen is: Met dien verstande 
offer: Pr~v~ded that no offer may ~e so accepted w!uch cont~llls dat geen aanbod aangenomen zal mogen worden, hetwelk een 
any condIho~ whereby any credItor would obtalll as agalll~t voorwaarde bevat waardoor een schuldeiser tegenover een 
an?t?er credItor who, ha.s not expressly agreed theret.o III andere schuldeiser, die daarin niet uitdrukkelik in geschrifte 
wntmg any ?en?fit .to whICh he would ~ot have be~n entitled bewilligd heeft, een voordeel zou verkrijgen, waartoe hij niet 
upon, the dlstrIbutIOn of the ~s~ate m th~ ordlllary way: gerechtigd geweest zou zijn zo de boedel op de gewone wijze 
PrOVIded furthe~ .that any condItion purportlllg to make the verdeeld was: Met dien verstande voorts dat elk .. voorwaarde 
offer of co~poslhon or th~ f~~filn;ent thereof or of any part hetende het al1nbod tot kompositie of de uitvoering daarvan 
ther?of subject to the. ~eh~blhtatlOn ~r to the consent of the of van een deel daarvan afhankelik te maken van de rehabili
credItors to the rehabllItatlOn of the msolvent shall be of no tatie of de toestemming van de schuldeisers tot de rehabili-
effect. , tatie van de insolvent, nietig is, 

106. (1) An offer of composition which ha.s been accepted 106. (1) Een aanbod van kompositie, aallgenomen als Gevolaen 
as aforesaid shall be binding upon the insolvent and upon all voormeld, verbindt zowel de insolvent als aIle konkurrente van a~nne. 
the concurrent creditors of the estate ; but the right of any schuldeisers van de boedel; onverminderd echter het recht van ming van een 
creditor entitled to be paid in preference shall not be pre- een preferente schuldeiser om bij preferentie te worden rnbed ~~n 
judiced thereby, except in so far as that creditor has expressly betaald, voor zover hij lliet uitdrukkelik in geschrifte van zijn ompeBI Ie, 
consented in writing to surrender his preference. preferentie afstand gedaan heeft. 
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(2) I~ it be a condition of the compositio~ that any property I (2) Als een voorwaarde van de kompositie lui!)t dat 
of the msolvent shall be restored to the msolvent, the ac- goederen van de insolvent aan de insolvent zuBen worden 
ceptance of the ~omposition shall divest the trustee of such teruggegeven, dan worden door het aannemen van de 'kom
property and remvest the insolvent, therewith as from the positie zodanige goederen aan het beheer van de kurator 
date and subject to the conditions from and subject to which ontnomen en gaan weder over op de insolvent vanaf de datum 
such p:;operty is in pnrsnance of the composition to be restored waarop en onderworpen aan de voorwaarden waaronder 
to the msolvent. zodanige goederen ingevolge de kompositie aan de insolvent 

(3) The acceptance of an offer of composition shall not teruggegeven moeten worden. 
affect the liability of any person who is a surety for the (3) De aanneming van een aanbod van kompositie heeft 
insolvent. geen invloed op de aansprakelikheid van een borg van de 

insolvent. 

xlv 

Paymell~ of 107. Any moneys paid and anything done for the benefit of 107. ABe gelden die betaald en aIle verrichtingen die Ba~a.ling van 
moneys III f creditors in pursllance of an offer of compogition shall be paid gedaan worden ten behoeve van schuldeisers ingevolge een gEl1den inge
pursua.nce 0 d h 11" b d k . , d 'k vo ~e aanbod offer of com- an s a be done, as far as practIcable, through the trustee, aan 0 van omposltle, moeten zo oenh betaald en gedaan van kom-
position to who shall frame an account and lay it before the Master, and worden, door tussenkomst van de kurator, die gehouden positie meet 
b~ made all the provisions of this Act with regard to trustees' accounts is een rekening op te trekkel1 en aan d3 Meester voor te do~r bemid-

ttrurs°.u~geh and the confirmation thereof and the distribution of dividends leggen, AIle bepalingen van deze Wet betreffende de reke- dkelmtll' van 
"" . h d ' d k d k h" ,ura or t ereun er shall, as far as they may be applicable, continne to n~ng~n~an e l~r?'tor en f'~ be rac t1gmg daarvan en de gemaakt 

apply after an acceptance of an offer of composition, dlstnbntle van dlv1denden lllt krachte daarvan voorzover worden, 
zij t03passelik zijn, blijven gelden na de aanneming van een 

R elwb il itations, 
aanbod van kompositie, 

Rehabilitatics. 

Application 108. (1) An insolvent who has obtained from the Master 108. Een ins~lvent die het certifikaat vermeld in artikel Verzoek om 
for, rehabili- the certificate mentioned in section one hu.ndred and ji1Je honderd en vijf van de Meester verkregen heeft. kan bij rehabilitatie 
tatton and lIt th C t f d f h' h b'l't t' h t H"" f k d d h b'l' . . . en onder conditions of nay ~pp y 0 e our ?r an 0; er or 18 r~ all ,a ,Ion: e "0 aanzoe oell om een or er tot re a 1 1tatIe, Imts Illj, welke 
making the PrOVIded that he has prevIOusly gFen, by advertIsement in the bij aankondiging in de Staatskoerant, ten minste drie weken voorwaarden 
eame, (Jazette, not less than three weeks' notice of his intention van te voren kennis gegeven heeft van zijn voorne:nen om dat dat gedaan 

to make the application, aanzoek te doen, hn worden. 

Security to 
be furnit.hed 
prior to ap" 
plication for 
rehabili
tation, 

.Facts to be 
averr.d by 
insolvent on 
application 
for rehabi, 
litatIOn, 

(2) An insolvent who has not obtained the said certificate (2) Een insolvent die het voormelde certifikaat niet vel'
may apply for his rehabilitation after six montl1s have elapsed kregell heeft, kan zijn rel~a?ilitatie eerst l:a ,:erl~op va~ z~s 
from the confirmation of any Ii tion and distribntion maanden na de bekracht1gmg van een hkw1dat1e en distn-
account in his estate: Provided at he has previously given butierekening, in zijn boedel aanvragen: Met dien. ve;" 
to the ,Master and to the trustee ill writing and by advertise~ stan~,e dat h1J ,a?,n ~e Mee,ster en aan de kur~tor schnftehk 
ment m the Gazd!.e not less than six weeks' notice of his en bI] aankondlgmg m de ,Staatskoerant ten mmste zes weken 
intention to make the application. van te voren kennis gegeven heert van zijn voornemen om het 

(3) A 
'1 ' . aanzoek te doen. 

, n mso vent 111 whose estate lIO claIm has been proved (3) E ' 1 t' . b d I" d' b " 
and no trustee has been appointed may apply for his rehabi. en

k 
mso ven In WIens, 0ke e geen vor ermg ewe~~n 

litation after six months have ela sed from the date of se- en ge.e~ ~rator benoernd IS, an aanzoek doen voor ZIJn 

qnestration "d d tl t hlP . I . t th rehabdltatle na verloop van zes maanden van de datum van 

Master and
' hI?10V

r
l de't l~ e 't~as pre

d
vl

b
ouS Yd gl

t
v.en 0 t ' e sekwestratie, mits hij te voren aan de Meester en aan zijn 

IS c e 1 ors In wn Ing an y aver lsemen m h ld ' h 'ft l'k b" d ' , d S' k 
tIle ( y • tt t 1 th . k' t' f l' . t ,t' t sc u eISel'S sc n e 1 en IJ a vertentle In "e I taais ocrant 

:ra"e e no eSB, an SIX wee s no Ice 0 11S III en IOn 0 ' t k k' 'h ft make the a plication. llIllsens zes we en enms Ee gegeven van zijn voornemen 
p om aanzoek te doen, 

(4) A trnstee receiving the notice mentio~ed ~n s~b.se?t~on (4) Op ontvangst van de kennisgevingvermeld in sub-arti
(2) sha!l r~port to the M~ster anI facts wh1?h III hIS 0J?lll~on kel (2) moet een knrator aan de Meester aile feiten rapporteren 
would Justify the ~ourt III refusIll~, ,suspendmg, or quahfylllg op grond waarvan het Hof naar zijn mening een order tot 
an order for the lllsolvent's rehab1htatIOn, rehabilitatie van de insolvent zou mogen weigeron, uitstellen of 

onder zekere voorwaarden toestaan. ~ 
109. Before making any such application as is in the last 109. Alvorens het aanzoek ve!"meld in het voorgaand ar- Sekuriteit· 

preceding section mentioned, the insolvent shall furnish to tikel te doen, moet de insolvent aan de griffier sekuriteit stellen, stelli~g: v?or 
the registrar security, to the amount or value of twenty-five tot het bed rag of een waarde van vijf en twintig pond voor de rehablhta.tle 

d f h f b t 1· d k d' h ,aanvrage. 
poun s, 01' t e payment 0 costs of any person who may e a lllg van e osten van personen, Ie moc tell verschIjnen 
appear to oppose the rehabilitation and be awarded costs by om zich tegen de rehabilitatie te verzetten en aan wie het Hof 
the Court. de kosten mccht toewijzen. 

110. Iedere insolvent die rehabilitatie van zijn boedel Wat in-
11~, ~very in~olvel1t making an applicatio,n for the re aanvraagt, m?et een beed.igde verkla.ring afleggen en oV~;' :~:~~n

habIlItatIOn of hIS estate shall make and submIt an affidavit leggen, dat hIJ eell volledIf:;e en eerhke ?vergave~a~ zlJn veeren bij 
that he has made a full and fair surrender of his estate and boedel gedaan heeft en dat hlJ geen preferent1e of sekuntelt ver- verzoek om 
has not granted or promised any preference or security or leend of betaal~ heen, noch ,heta~ing gedaan of beloofd heeft, rehabilitatie. 
made or promised any payment or entered into any secret or noch een gehe1me of bedn~,gehke overeenkomst aangeg?,an 
collusive agreement with intent to induce his trustee or heeft met het, doel, om Zl]n .. kurator ,?f ~en schuideiser 
any creditor not to oppose the rehabilitation, Information over te halen zlCh .met ,tegen zlJn rehabIlltatIe t~ ~erzetten, 
shall also be laid before the Court as to what divi- Het Hof zal tevens lllgehcht worden omtrenthet dIVIdend dat 
dend was paid to his creditors, what further assets are avail- aan ~ijn sclr~l:ldeisers betaald w~rd, welke verdere baten 
able for realization and the estimated value thereof, the bescll1kbaar ZIJll VOOl' tegeldemakmg benevens de geschatte 
total amount of all claims proved against the estate, and waarde daarvax:, hetvolle bedrag van ane t~l;l'en de boedel 
the total amount of his liabilities at the date of the seques- bewezen vordermgen on het vol.le bedrag van zlJn schuldell op 
tration of the estate. "Where application is made pursuant to ~e datu!ll van ~e sekwestrahe, van de boede!. Wanneer 
snb.secti5)li (1) of section one hundred and eight the insoivent lllgevolg~ sub-artlkel ~1) van artIkel, honderd arllt aanzoek 
shall set out the particulars of the offer of composition and gedaan IS, moet de, ~nsolvent de b1ezonderheden, van het 
shall state whether there are or are not other creditors whose aanbod van komposltJe opgeven en of er al dan met andere 
claims have not been proved in the estate and if there are 3~~lUldeis~~s . zijn wier vor~eringen niet in de boedel bewez~n 
shall state their names and addresses and parth)ulars of their ZlJll, en md18n er zulke zlJn hun namen en adressen en ble-
claims.' . ... zonderheden van hun vorderingen opgeven. . 
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" 

Oppl~ition fo 111. (1) Upon bhe day fixed for the hearing of any such 111. (1) Or de dag bepaald voor het horen van zulk een Yerze~~ege.n 
or refusal by application the Master shall report thereon to the Court, aanzoek moet de Meester daaromtrellt aan het Hof verslag refhab~hta,tle 
Court of re- " _ .. d 1 0 wt'l~ermg 
b.abilitation. and the trustee or any of the credItors or other per SOIl mterested doel!. De kurator of eell sehuldelser of een 1ll e boede van nor 

Effect of 
order of re
habilitation. 

in the estate may appear in person or by counsel to oppose belanghebbende kan, in persoon of bij advokaat ver- om die te 
the grant of the application. schijnen om zich tegen het verlenen van de applikatie te Vf·rlenen. 

verzetten. 
(2) Whether the application be opposed or not, the Court (2) Hetzij al dan niet tegen het aanzoek in verzet gekomen 

may refuse to grant an order of rehabilitation or may suspend wordt, kan het Hof de verlening van een order tot 
the grant of the same or may attach sueh conditions thereto rehabilitatie weigeren of uitstellen of aan zodallige voor
as it may think fit, and may order the .applicant to pay the waarden verbinden als het billik oordeelt; tevens kan het 
costs of any opposition thereto if it be satisfied that the de verzoeker in de kosten van verzet daartegen veroordelen, 
opposition was not vexatious. If the eircumst.ances disclosed als het bevindt, dat het verzet niet aan kwelzucht te wijtell 
in the Master's report or otherwise brought to the notice of was. Wanneer de omstandigheden, waarvan uit het verslag 
the Court are such that the Court requires Lhe Master to van de Meester blijkt of die op andere wijze ter kennis van 
appear by counselor to incur expenditure in making any het Hof komen, van zulk een aard zijn dat het Hof het 
enquiry or investigation, the costs of such appearance 01' vindt, dat de Meester bij advokaat verschijne of uitgavell 
investigation shall be borne by the insolvent and shall be a make voor het instellell van een onderzoek of nasporing, dan 
first charge upon the security furnished to the rE'gistrar. komen de kotiten van zodanige verschijning of nasporing 
Where upon an application pursuant to sub-se.,tion (1) of ten laste van de insolvent en zijn eerstbevoorrecht op 
section one lliJUdrerl and ";ight it appears that there are de aan de griffier gestelde sekuriteit. \Vanneer bij eell 
crE'ditors whose claims have not been proved the Court aanzoek illgevolge sub-artikel (1) van artikel honrienl acht 
shall not grant the rehabilitation except upon or subject blijkt dat er schuldeisers zijn wier vorderingen niet bewezen 
to a certificate of the Master that provision has been zijn, verleent het Hof de rehabilit;at,ie niet behalve op of 
made or security found to his satisfaction fOJ" payment of a onderworpen aan een certifikaat van de Meester dat voor
dividend OIl their claims in the event of payment being claimed getroffen ZiJll ot sekuriteit gevondell is te zijnen 
within such reasonable time as the Court may direct. genoegen, voor de betaling van eell dividend op hun vorde-

ringen in geval betaling geeist wordt binnen zodallige redelike 
(3) Among the conditions referred to in qub-section (2), the tijd als het Hof mocht bevelen. 

Co~rt may for s.pecial reasons re.quire .the imJlvent to CO~S~llt (3) Ais een van de voorwaarden vermel~ ill sub-artikel (2), 
to Judgment bemg entered agamst hlm for any unsatlslled kan het Hof om biezondere redenen van de lJlsolvent verlangen 
balance of the debt provable under the insolvency, or such lesser dat hij erin toestemme dat vonnis tegen hem aangetekend worde 
sum as the Court may direct, but in such case execution shall not veor enig onvoldaan saldo van de schuld welke ingevolge de in
be issued on the judgment except with leave of the Court solventie bewezen kan worden, of zodanig kleiner bedrag als het 
and on proof that the insolvent has since his discharge Hof mocht gelasten, doch in dit geval wordt geen lastbrief tot 
acquired property or income available for the payment of his eksekutie van dat vonnis uitgereikt behalve met verIof van het 
debts or the Court may make any other condition with respect Hof en lla geleverd- bewijs dat de insolvent sedert zijn ontslag 
to any. earnings or i~come which m~y afterwar~s become due goederen of inkomsten verkregen heeft welke voor de beta ling 
to the ll1s01vent or WIth respect to Ius after· acqUIred property. van zijn schulden in aanmerking komen, of het Hof kan andere 

voorwaarden stell en betreffende enige verdiensten of inkomsten, 
(4) Notwithstanding any law requiring the officer ill whose waartoe de ins~lvent ~~ vervolg van tijd gerechtigd mocH 

office is any obligation of an insolvent, upon notice worden of betreffende zlJn later verkregen goederen. 
of that insolvent's rehabilitation, to cancel tl~at .obligation, it (4) Niettegenstaande wettelike voorschriften waarbij een 
shall be competent for the Court, where applIcatIOll for reha- beambte in wiens kantoor een schuld van een insolvent geregis
biiitatioll is granted in purs~ance of ~n off~r of eom~osit~oll, treerd is, verplicht is na kennisgeving van de rehabilitatie vall 
to order that any of the mBol vent s reglstered oblIgatIons die insolvent die schuld te royeren, is het Hof bevoegd, 
shall, notwithstanding the rehabilitatioll, remain of full·force wanneer een aanzoek tot rehabilitatie toegestaim is ingevolge 
and effect. een aanbod van kompositie, te bevelen dat een geregistreerde 

(r:) 'I'h . t I 11 f th 'tl' t' t th M t schuld van de insolvent niettegenstaande de rehabilitatie van 
::l e reg:s.Tar. S la or. WI I gIve llolce 0, e as er kracht zal bli'ven. 

of every rehabllItatIOll of an msol vent granted by tile Court. J 
• (5) De griffier moet dadelik aan de Meester kennis 

112. (1) An order of rehabilitation shall not affect-

(a) the rights of the trustee or creditors under allY 
composition duly accepted by the creditors; 

(b) the rights, powers, or duties of the Master or the 
duties of the trustee in regard to any sueh composi
tion; 

(c) the right of the trust.ee or ereditors to any part of the 
insolvellt's estate which is vested in but has not 
yet been distributed by the trustee; 

(£1) the liability of any surety for the insolvent; 

(e) the liability of any person to pay any penalty or suffer 
any punishment under the provisions of this Act. 

geven van iedere door het Hof verleende rehabilitatie van een 
insolvent. 

112. (1) De order van rehabilitatie maakt geen inbreuk Werking van 
rehabilitatie. 

(a) de rechten van een kurator of van schuldeisers uit 
krachte van een kompositie, die. behoorIik door de 
schuldeisers aangenomen is; . 

(b) de rechten, bevoegdheden of plichten van de Meester 
of de plichten van de kurator ten aanzien Vpll een 
zodanige kompositie; 

(c) het recht van de kurator of van schuldeisers op enig 
dee I van de boedel van de insolvent dat op de kura
tor overgegaan is, doch nog niet door hem ver
deeld is; 

(d) de verbintenis van een borg vau de insolvent; 
(e) iemands verplichting tot betaling van een boete of zijn 

strafbaarheid onder de bepalingen van deze Wet. 

(2) Subject. t.o the provisions of sub-section (1), and subject (2) Behoudens de bepalingen van sub-artikel (1) en be
to such condItlO~s, as, the Court may attach to the order, houdens zodanige \oorwaarden als het Hof aan de order mocht 
an order of rehabIhtahon shall have the effect- verbinden heaft de order van rehabilitatie ten gevolge-

(a) of puttmg an end to the sequestration; (a) dat de sekW"'ltratie wordt opgeheven; 
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(b 5 of discharging all debts of the insolvent not arising, 
out of a fraudulent breach of trust, which were due, 
ar the cause of which had arisen, before the sequestra
tion; 

(c) of relieving the insolvent of every disability imposed 
on him by the sequestration. 

(b) dat aIle schulden van de insolvent kwijtgescholden 
worden, welke niet voortspruiten uit bedriegelik 
misbruik van vertrouwen, en die verschuldigd waren 
of de oorzaak waarvan ontstond, v66r de sekwes
tratie; 

xlvii 

(c) dat de insolvent ontheven wordt van elke onbekwaam· 
heid voortvloeiende uit de sekwestratie. 

113. Every benefit given or promised by the insolvent 113 Elk voordeel door de insolvent of van ziJ'nent- Onwettig 
1 · b h If d t t d' t 'th . overhalen om or on liS e ~ ,~n evcry agreeJ?en en ?re III 0 w~ any wege gegeven of beloofd, alsmede elke overeenkomst met voor kom-

perso~ to ~btal11 h~s. cOl~sent to or mdu~e Ium to abstam from iemalld aangegaan ten einde zijn toestemming te verkrijgen tot, positie te 
OppOSlllg hIS rehabIlItatIOn shall ~e VOId. An.y person who of hem te bewegen zich niet te verzetten tegen zijn s~emm.en of 
accepts any such benefit or promIse or enters mto any such rehabilitatie, is nietig. leder, die zulk een voordeel of zlch met 
agreement shall b.e liable to pay by way of penalty for the belofte aanneemt, of zodanig~ overeenkomst aangaat, is onder- ;:t:~i1itatie 
benefit of the credItors of the estate-- hevig aan de betaling, bij wijze van boete, ten. behoeve van te verzetten. 

(q) a sum equal to the whole of the claim (if any) which de schuldeisers van de boedel, van-
. he originally proved against the estate; alJd (a) een bedrag gelijkstaande met de gehele vordering 

(b) the amount or value of any benefit given or promised; welke hij oorspronkelik tegen de boedel mocht hebben 
and bewezen; en 

(c) in case of a composition, the amount paid or secured (b) het bedrag of de waarde van enig gegeven of beIoofd 
him by the composition. voordeel; en 

(c) in geval van' een kompositie, het bedrag aan hem 
114. Proceedings to enforce and recover any such penalty ingevolge de kompositie betaald of verzekerd. 

may be takell by the trustee. If the trustee refi.tse or neglect 114. Zodanige boete kan in rechten worden ingevorderd Procedures 
to take auy such proceedings they may be iakell by any door de kurator. lndien, de kurator weigf'rt of to~ ~~al 
creditor ill the name of the trustee upon his indemnifying the verzuimt, zulk een rechtsvordering in te stellen, dan kan va e. 
trustee against all costs thereof. dezelve door elke schuldeiser ten name van de kurator 

worden ingesteld, mits hij de kurator schadeloos houdt voor 
aIle kosten daarvan. 

CHAI'TER VI. 
HOOFDSTUK VI.· 

ASSIGNMENTS. 
BOEDELAFSTAND. 

115. Nothing in this Act contained shall. apply to a volun. 115. Het bepaalde in deze Wet is niet van toepassing op Ni~t toepas:. 
tary assignment entercd into by a debtor w1th the consent of eell vriJ' willige boedelafstand door de schuldenaar met de t seltk op HI)· 
all his creditors. oe- willige 

stemming van al zijn schuldeisers gedaan. aflltand. 

116. An assignment. under the provlslOns of this Aet 116. Boedelafstand ingevolge de bepalingen. van deze !:!t;:rdt 
(hereinafter called an assignment) shall mean· an agree- "Vet (hieronder genoemd een afstand), betekent een onder b(ledeI. 
ment whereby a debtor transfers or agrees to transfer his overeenkomst waarbij een schuldenaar aan een persoon, afstand door 
property to a person, hereinafter called assignee, for the benefit hieronder genoemd de boe~elredder, zijn goederen ten be- schuldenaar. 
of his creditors. The instrument in which such an agreement hoeve van zijn schuldeisers afstaat of belooft af te staan. De 
is contained is hereinafter called the deed. akte waarin zulk een overeenkomst vervat is, wordt hieronder 

117. Any debtor who is not an insolvent 
('state in the manner hereinafter prescribed. 

genoemd "de akte van afstand." 
may assign his 117. ledere schuldenaar die niet een insolvent IS, 

zijn boedel op de hieronder beschrev~n wijze afstaan. 
kan Schul.denaltr 

kan zlJn 
hoedel 
afstaan. 

Who may 118, A deed of assignment may be signed and 118. Een akte van afstand kan worden ondertekend Wie akte van 
ex~cute deed executed
of assign-

afstand 
en aangegaan- kan aangaan 

(a) door de schuldenaar of door ieder die onder dezelfde . ment. 

Effect of 
execution of 
de.d of 
assignment. 

(rt) by the· debtor or by any person who might under the omstandigheden ten behoeve van de schuldenaar een 
like circumstances present a petition, in terms of petitie ingevolge artikel drie zou kunnen indienen; en 
section three, on behalf of the debtor; and (b) door elke schuldeiser wiens vordering, niet zijnde een 

(b) by any creditor whose claim, not being a conditional voorwaardelike vordering, krachtens deze Wet op een 
claim, would be provable under this Act at a meet.ing bijeenkomst van schuldeisers bewezen zou kunnen 
of creditors, if the debtor were insolvent (hereinafter worden, als de schuldenaar insolvent was (hieronder-
referred to as a creditor entitled to sign) ; and genoemd een tot ondertekenen bevoegde schnldeiser); 

(c) by assignees not exceeding two in number, designated en 
ail such in the deed and not disqualified under t.hiE (c) door niet meer dan twee als zodanig in de akte aange-
Act for election as trustees. wezen boedelredders niet ingevolge deze Wet onbe-

There shall be annexed to the deed the debtor's schedules A dvoe~~ zijnd~ om als ~urato~en hr~ozenl t~ ~orden. d 
which sllall be framed as nearly as may be in the form B in an e a e moe en ~or en ge ec e sc leku es :ran e 
th S d S h d I t th O A"t dIll t' tl schuldenaar, zoveel mogehk opgemaakt overeen omstig for-

e econ c e u eo IS c an S Ja con all1 Ie par- I' B'" d T d B"I . t t d W t I 
. 1 d b 'fi d 'b h ffid ' h b . d mu ler " In e wee e IJ age 0 eze e en verme-hcu aI's an even e y t. e a aVlt t ere y reqUire .' d d d b' dId t fd d d b "d' d en e e Iezon er Ie en en ges aa 001' e ee 19 e 

verklaring aldaar gevorderd. 
119. (1) Upon the exec,ution of the deed of assign~ent 119. (1) Nadat een akte van boedelafstand aan. Gevolgen van 

by ~he debto:, ?y the aSSI~llee .. and by at least one credItor gegaan is door de schuldenaa:r, de bo.ede!redder ~:! :~gaan 
havll1g a lIqUidated claIm of not less than fifty en ten minste een schuldeiser, dIe een gehkwldeerde akte van 
pounds or by creditors having liquidated claims vordering van ten minste vijftig pond heeft of <1001' boMe}. 
in the aggregate of not less than one hundred schuldeisers die gelikwideerde vorderingen van in 't gf'- afstand. 
pounds against the debtor, the assignee shall take heel niet minder dan een honderd pond tegen de schuldenaar 
immediate possession, as against the debtor, of all movable hebben, neemt de boedelredder onverwijld bezit) tegenover de 
property of which the debtor can give or order schuldenaar, van aIle losse goederen waarvan de schuldenaar 
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possession, and shall retain that property as against the debtor het bezit kan geven of gelasten en houdt die goederen 
until the assignment is set aside or the Master certifies that tegenover de schuldenaar in zijn bezit totdat de boedelaf
the a~signment has been declined by the creditors. sta,nd tel' zijde gezet is of de Meester verklaart dat de 

boedelafstand door de schuldeisers geweigerd is. 
(2) The assignee shall immediately transmit to every officer . . . 

charged with the duty of registering title to any immovable (2) J?e .t)Oedelred~er zel1dt ,onmlddelhk ~an l~deTe am?te-
property or interest in minerals in the Union appear. naar dIe lDdde fU n~e 1 belast IS. met ~e refstra~~ va~l' ~~tels 
ing in the debtor's schedules as his property, a notice in tot v~stgoe 0 e angen 1Il mmera en, Ie IJ ens 
the form E in the Second Schedule to this Act, which shall be de scned.ules. van de . schul~enaar a~n dcz~, behoren, 
notice to every such registering officer that the debtor is een kenm;~gevmg overeenkomstlg formul~er ': E van de 
unable in allY way to deal with the said property or interest !weede BlJla~e tot ?eze :Wet. Deze keulllsgevlllg .strekt aan 
unless and until the assignment is set aside or the Master ledere zodamge reglstratle:ambtenaar tot aan~~ggmg dat de 
shall certify that the assignment has been declined b' the schuldenaar onbekwaam IS om, op welke ~Ilze ook, ~ver 
creditors, Y het vastgoed of de belangen voormeld te besclllkken, tenzlJ en 

Lotdat de boedelafstand tel' zijde gezet is, of de Meester 
verklaart dat de schuldeisers de boedelafstand geweigerd 

~e~;~;~~'gn- 120. (1) Im~ediately upon the execution as aforesaid of hebben. 
ing est~te to the deed of aSSIgnment the debtor or the perso? who executed 120 (1) Onmiddellik nadat de akte van afstand als voormeld Schuldenaar 
tlansnJlt the deed on behalf of the debtor shall translllIt the deed and '. .. .' . ' die boedel 
schedules and tl h d I f th d bt t tf M t d I II bl' h' getekend en aangegaan 18, moei de schuldenaar of de persoon dIe f taat . . . Ie sc e u es 0 e e or 0 ·le as ·er an S la pu IS In d h ld d kt t k d h ft a 8 IS 
gIve nohce. tl h' b f 'd d f tl bl' t' f t' namens e sc u enaar e a e ge e en en aangegaan ee verplicht 

. Ie manner erem, e <:re provl e o~ 1e pu lca IOn 0 no Ice de akt,e en de schedule:> van de schuldenaar aan de Meester schedules 

Effect of 
, publication 

of notice of 
assignment. 

When deed 
maybe 
eigned by 
creditors 
entitled to 
sign. 

of surrender a notICe In the form F m the Second Schedule to d d" h' t t ld d bl'k t' in te zenden 
this Act (hereinafter called a notice of assignment). . zen den ken °I~ e ~lJze lervoren vas ges ke v?or ,e pu 1 a Ie en kennis 

. van ~ enl1lsg~vmg v~~ overga;e, een e~~llsgevmg overeen- te geven. 

(2) TI d d dId I d'f d b d r f komsbg formuller "F van de Tweede BIJlage tot deze Wet 
tl d dle dee 1 adD I BC hie lUI el~ afn 'tih n~e e

t
; a u

f
P lCda~e 0 publiceren (hiernagenoemd een kennisgeving van boedelaf-

Ie ee an SCle u es s a Ie or . e mspec Ion 0 cre ltorsl t d) 
for such time and at such place or places as is prescribed hy is an . ." 
this Act in cases where a debtor is about to surrender his estate (2) De akte en schedules en, zo nodlg een duphkaat van 
under the provisions thereof. de akte en Echedules mocten tel' inzage van de schuldeisers 

Eggen gedurende de termijn en op de plaats of plaatsen 
. bij deze Wet voorgeschreven in gevallen waar een ~chuldenaar 

121. The publication of the. notice of assignment in the vooruemens is volgens de bepalingen daar:an zijn bocdel over 
Gazette shall have the following effect: ~_ te geven. 

121. De pUblikatie van de kennisgevillg van boedel- Gevolgen v,m 

( ) It 1 II I tl ff t tl bl
" f afstand in de 8taatskoerant heeft de volgende gevolgen: puhlikaUe 

(,I, . s la lave Ie same e ec as ·le pu !Cat lOll 0 van kennis-

notice of surrender in regard to property and the (a) Zij heeft dezelfde uitwerking als de publikatie van de geving van 
proc~d~ of property of the debtor in the hands of kennisgeving van overgave ten aanzien van goederen ~;:::d~af-
the senff or messenger; en van de opbrellgst van goederen van de schuldenaar 

(b) except as hereinafter provided, it shall have the effect 
of staying all proceedings for the s.equestration of the 
debtor's estate, whether on his own petition or the 
petition of a creditor: 

welke zich in handen van de baljuw of de gerechts
bode bevinden ; 

(b) behoudens de hiernavermelde bepalingen, heeft zij ten 
gevulge dat aIle procedures betreffende de sekwestratie 
van de boedel van de schuldenaar gestaakt worden, 
h " ze op zijn eigen petitie of op die van een 

Provided that any creditor may, at any time after the pub. sch eiser plaatsvinden: 
lication of the notice of assignment and before the regis- . . 
tration of the deed as hereinafter provided, apply to the Met .dlez: verstande dat. een. schuldelser te eniger tijd ,~a de 
Court, after notice to the Master, for the sequestra- pu~hkat~e van de kenlllsgevI,ng van boedelafstand en vo?r de 
tion of the debtor's estate on the ground that the registratie van de akte zoals luerna bepaald, de sek~estratle van 
schedules of the debt-or do not fully disclose the debts or the de boedel .v~tn de schuldenaar, na kenlllsgevmg aall de 
property of the debtor, or, if the Court so allow, on any other Meester, blJ het HoI kan aanvragen op grond dat de 
ground, The Court may supersede the assignment and place schedules van de s~huldena~r de schulden oC de goede~en 
the estate under sequestration provisionally or may set aside van de schuldenaar r:1et volledlg 0pgeven, of, met .toestemmlllg 
Lhe assignment altogether or may make such order as it may van het Hof, op emge andere gronden. Het Hof kan de 
deem fit.' boedelafstand tel' zijde zetten en de boedel voorlopig onder 

sekwestratie plaatsen of de boedelafstand gehe'el en al ver
nietigen of zodanige order verlenen als het goedvindt, 

122. (1) The deed or the duplicate thereof may be 122. (1) De akte of het duplikaat ervan kan door tot Wanneer tot 
signed by creditors entitled to sign, at any office in which ondertekenen gerechtigde schuldeisers worden getekend onder~enen 
that deed or duplicate is advertised to be open for in enig kantoor waarin volgens aankondiging de akte of het ::h~~~!~~!~ 
inspection of creditors and at any time during otlice hours duplikaat ~ tel' van schuld eisel's hgt en te eniger tijd de akte ku~-
and before the expiry of the period for which it is so gedurende diensturen en v66rdat het tijdperk verstreken is, nell onder. 
advertised, gedurende hetwelk zij volgens aankondiging alzo tel' inzage tekenen. 

ligt. 
I 

(2) Every such dupli?ate which has been op~n for inspect~on (2) Elk zodal1ig duplikaat hetwelk in het magistraatskan-
at the ~ffice of the m~glstrate shall, o~. the eXpIrY of the pe1'lod toOl' tel' jnzage gelegen heeft, wordt, nadat voornoemd 
aforesaId.' be ~ransn:ltted hy th~ magIstrate to the ~aster, ~o- tijdperk verstreken is, door de magistraat aan de Meester 
gether wI~h hIS certIficate that It has been open f.or lllspectIon gezonden vergezeld vau zijn certifikaat dat het, zoals aan
J'lS advert.lsed. No stamp duty shall be payable m respect of gekondigd, tel' inzage gelegen heeft. Zulk een certifikaat is 
such certIficate. vrij van zegelrecht. 
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123. If within the period during which the deed has been open 123. Indi~ndie akte of die akte en haar duplikaat te zamen, Schu~denaar 
for inspection, that deed, or that deed and the duplicate thereof niet binnen het tijdperk gedurende hetwelk zij terinzage gelegen ve~~~lCht 
together, have not been signed by creditors representing hebben, getekend zijn ooor schuldeisers, vertegenwoordigende ~:k~~et~~~[e 
at. least three-fourths in value of the claims and t.hree- ten minate drie vierde in waarde van de vorderingen en drie ann het Hof 
fourths in number of the creditors entitled to sign vierde van het getal van de schuldeisers die tot onder- ~n ~e dienen 
and disclosed in the schedules, the creditors shall be tekenen gerechtigd zijn en in de schedules voorkomen, wordt lx:d~e~ ~kte 
deemed to have declined the assignment, and the notice of de boedelafstand geacht niet door de schuldeisers aangenomen hlen(~\s~r. 
assignment shall be deemed to be a notice of surrender. te zijn en wordt de kennisgeving van boedelafstand beschouwd 

. , als een·kennisgflving van overgave. 
If, however, a sequestratlOn Qrder be not lodged wIth the. . , 

Master within fourteen days after the expiry of the period .,Is echter bmnen veertlen dagen na -:erlooJ: van voormeld 
aforesaid, the Master shall notify the assignee under the deed ~IJdp~rk geen order tot sekwestr~tle bIJ d,e Meester 
and every officer 'who has been notified of the assignment that mgedlend, d.an geeft de MeeRter kenms aan de 111 .de ak~e 
the assignment has been declined. Thereupon tne debtor and genoemde boedelreddei' en aan aIle ambtenaren aan Wle kenms 
his estate shall be released from all the effects of the assign- ge&,even :verd van de boedelafsta~d dat de bO,~delafstand ge
ment an,d of the notice of assignment. welgerd IS. De schuldenaar en zIJn boedel zIJn alsdan ont-

slagen van alle gevolgen van de boedelafstand en van de 
kennisgeving van boedelafstand. . 

Duty o~ 124. (1) If no creditor has given to the Master notice 124. (1) 'Vanneer geen van de schuldeisers schriftelik Pliohten v!tn 
Masd~trIf d in writing that he intends to make application to the Court to aan de Meester kennis gegeven heeft van ziJ'n voornemen om biJ' Mheesltder, als 
ore I ors 0 'd . d ..,. d so u elser~ 
or do not take set aSI e the aSSIgnment or place the estate un er sequestra- het Hof aanzoek te doen tot terzIJdezettlllg van de boe ela.fstand al dan niet 
action to set tion, or if a creditor, having given such notice, has failed of tot sekwestratie van de boedel, of wanneer een schuldeiser, st&ppen 
Ilsi?e within seven days thereafter to obtain and lodge with the na zodanige kennisgeving gedaan te hebben, niet binnen zeven ne'den om 
asslg1nment Ma<>ter an order placing the estate under provisional seques- dagen daarna een order verkregen en bij de Meester ingediend ab~8etaenld' ter 
or pace . t ' 'd I . t t1 th' .. b did l' k . . estate under tratlOn or se tlllg aSI e t 1e assignmen, len, upon e eXpIrY heeft, waarbIJ de oe e on er voor opige se westratle ge- zijde tezettcn 
sequestration of the period during which the deed was advertised to be open plaatst of de boedelafstand ter zijde gezet wordt, dan moet de of boedel te 

for inspection or of the said period of seven days (whichever be Meester na verloop van het tijdperk gedurende hetwelk de sekwestreren, 
the later), the Master shall satisfy himself that the deed and akte volgens advertentie tel' inzage lag of van genoemd tijd-
schedules and the duplica.te thereof (if there be such) have perk van zeven dagen (naar gelang welk het laatste is) zich 
been advertised and have been open for inspection as vergewissen dat de akte en de schedules en het duplikaat 
aforesaid, and that the deed or the deed and the dup1i- daarvan (1.0 er een is) geadverteerd waren en ter inzage als 
cate thereof.. together have been signed by creditors voormeld gelegen hebben en dat de akt,e d'f de akte en het 
representing not less than three· fourths in value of the claims duplikaat daarvan te zamen door schuldeisers ondertekend 
and three-fourths in number of all creditors entitled to sign zijn, vertegenwoordigende ten minste drie vierde van de waarde 
and disclosed in the schedules. Thereupon he shall register van de vorderingen en drie vierde van het getal van aIle 
the deed and deliver to the assignee upon his finding security schuldeisers, die tot ondertekenen gerechtigd zijn en in de 
to the satisfaction of the Master for the full value of the estate schedules voorkomen. Daarna registreert hij de aKte en reikt 
and upon payment of fees payable by him, a certificate of ap- aan de boedelredder, nadat deze ten genoegen van de Meef!ter 
pointment in the form G in the Second Schedule to this Act, sekuriteit gest.eld heeft voor de volle waarde van de boedel en 
That certificate or a duly certified copy thereof shall be the na betaling van de door hem verschuldigde fooien, een certi-
only admissible evidence of the assignee's appointment. fikaat van aanstelling uit overeenkomstig formulier "G" 

van de Tweede Bijlage tot deze Wet. Dat certifikaat of een 
The date of the registration of the deed shall be the date of behoorlik gecertificeerd afschrift daarvan dient als enig toe-

the assignment. laatbaar bewijs van de aanstelling van de boedelredder. 
De datum van registratie van de akte is de datum van de 

(2) Every act purporting to have been done by the assignee boedelafstand. 
in terms of the deed before delivery to him of that certificate, (2) Elke handeling voorgevende door de boedelredder inge
except in so far as that act was done under the provisions of volge de akte verricht te zijn, voordat vorenbedoeld certifikaat 
this Act or was necessary for the better preservation of the aan hem uitgereikt is, bel1alve voorzover die handeling verricht 
debtor's property, shall be of no effect and the assignee shall was ingevolge de bepalingen van deze Wet of nodig was voor 
be personally liable for the consequences thereof. het beter behoud van de goederen van de schuldenaar, is 

. ., nietig, zullende 'de boedelredder persoonlik verantwoordelik 
(3) For the purpose of thIS and the last precedmg sectIOn no zijn voor de gevolgen daarvan. 

creditor shall,be reckoned in n~mber unl~ss his claim amounts! (3) Voor de doeleinden van dit. en het voorgaand ~~ti~~l 
to at least thirty pounds, and m computmg the value of the wordt geen schuldeiser naar het getal gerekend tenzIJ zIJn 
claim there shall be reckoned only the amount due after de-'vordering ten minste dertig pond bedraagt, zullende bij de 
ductil1g the v~lue of any ~ecurity other than, a ge;teral mort-Iberekening van de waarde "an de vordering. sle?hts in aan
gage bond which the credItor may hold for Ius claIm. Imerking komen het bedrag dat. verschuldIgd IS na aftrek 

Ivan de waarde van eni!5e. sekurit.~it, niet ~ijnde €len generaal 
A.ttestation 125. (1) The execution of the deed by the debtor and biverband dat de schuldelse: voor ZIJl1 vordermg mocht houden, , 
of signatures the assignee under the deed shall be attested by an attorney 125. (1) D'l ondertekenmg van de akte door de schuldenaar A.ttesta.t1e 
to ?eed of notary. J'ustice of the peace or a commissioner of oaths. Ali en door de bij de akte benoemde boedelredder moet worden ;a:,,~f:gden· 
assIgnment" d d k t' d ht f k e , other signatures to the deed shall be attested by at least one geattesteer oor een pro ureur, no ans, vre erec er 0 om- op akte v!tu 

Etfect of 
registration 
of deed of 
aHignment. 

witness, missaris van eden. AIle andere handtekeningen op de akte boedel· 
, . moeten ten minste door een getuige worden geattesteerd, . afstand, 

(2) A.ny p~rson executmg a deed on behalf of a credItor (2) Ieder die €len akte namens een schuldeiser ondertekent 
!lhalliodge With the Master the power of attorney, or other moet bij de Meester de volmacht of ander bewijs van mach
evidence of authority, or a duly certified copy thereof, whereby tiging indienen, of een behoorlik gecertificeerd afschrift daar
he is authorized to sign; otherwise he shall be deemed not to van, uit krachte waarvan hij tot ondertekenen bevoegd is, 
have executed the deed. zullende hij anders geacht worden de akte niet te hebben 

aangegaan. ., . Gevol en van 
126. (1) From and after registration as aforesaid the ,126 (1) Met en nil. rdet:pstratIe vOdorme~d'ldls de a(k~e ::eri regist~tie 

de~d shall be binding upon all creditors of the -debtor (whether bmde~d voor. alIe schul elsers van , e sc U ,enaar 0 , ZIJ a van akte van 
they have assented thereto or not) whose claims were due or the dan lllet daarm toegestemd hebb~m) WIer vordermgen opeIsbaar boede!· 

. . . afst&nd, 

E 

.. 
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cause of whose claims arose before the date of the assignment;' waren of wier vorderingsrecht ontstaan was voor de datum van 
hllt, no condition shall be inserted in the deed whereby any de boedelafstand. Geen beding mag echter ill de akte 
creditor may obtain, as against a creditor who has not executed worden gevoegd waardoor een schuldeiser, tegenover een 
the deed, any advantage or benefit to which he would not be schuldeiser die de akte niet ondertekend heeit enig voordeel 
entitled if the estate of the debtor were to be placed under of nut zou verkrijgen, waartoe hij niet gerechtigd zou zijp 
sequestration. If any such term or condition is inserted in the indien de boedel van de schuldenaar onder sekwestratie ge
deed, it shall be of no effect. plaatst was. Een beding of voorwaarde vall zodanige aard 

in de a.kte gevoegd is nietig. 
(2) The immediate effet'L of the registration of the deed (2) De onmiddellike gevolgen ·vall de registratie van de akte 

shall be- zijn-

(a) to vest. in the assignee the estate of the debtor as fully 
and effectually as if the estate were under sequestra
tion; 

(b) 

(c) 

(d) 

to relieve the debtor from every debt which was due 
or the cause of which arose before the date of the 
assignment, but subject always to the deed of assign
ment; 

to stay all legal proceeding!! against the debtor for any 
liquidated claim provable against the estate; where
upon the taxed costs of such proceedings by the 
plaintiff may be added to his claim provable against 
the estate; 

to suspend every other action and all proceedings 
therein by or against the debtor, except such as, if he 
were insolvent, he would be entitled to commence or 
continue "for his own benefit; every action so suspended 
may be continued by or against the assignee in like 
manner a,nd upon the like terms as to notice as if he 
were the trustee of an insolvent estate; 

(e) to imable the debtor, if in prison for debt, to apply to 
the Court for his release after notice to the creditor 
at whose suit he is so imprisoned. 

(a) dat de boedel van de schuldenaar even volledig en 
deugdelik in het beheer van de boedelredder over
gaat, alsof de boedel onder sekwestratie geplaatst 
was; 

(b) dat de schuldenaar bevrijd wordt van aIle schulden 
dip, opeisbl'l.ar waren of waarvan de oorzaak ontstond 
voor de datum van de boedelafstand, met inacht
neming echter van de bedingen vervat in de akte van 
boedelafstand; 

(c) dat aIle gerechtelike procedures tegen de schuldenaar 
wegens gelikwideerde en tegen de boedel bewijsbare 
vorderingen, gestaakt worden, als wanneer de getak
seerde kosten van de eiser in zodanige procedures bij 
zijl1 vorderil1g gevoegd en tegen de boedel bewezen 
mogen worden ; 

(d) dat aIle andere akt,ies en daartoe betrekkelike 
verrichtingel1 door of tegen de schuldenaar opgeschort 
worden, met uitzondering van die welke hij ten eigen 
bate zou mogen aanvangen of voortzetten, indien hij 
insolvent was, zullende elk alzo opgeschorte aktie door 
of tegen de boedelredder, op dezelfde wijze en onder 
dezelfde voorwaarden betreffende kennisgeving, 
worden voortgezet als ware hij de kurator van een 
insolvente boedel ; 

(e) dat de schuldenaar, die wegans schulden in gijzeling is, 
zijn invrijheidstelling aan het Hof kan vragen, na 
kennisgeving aan de schuldaiser op wie~s verzoek hij 
in gijzeling gesteld is. 

(3) For the purposes of this section the estate .shall . (3) Voor de doeleinden van dit a.rtikel. bestaat de boedel 
comist of all property of the debtor at the date of the registra- Ult aIle op de datum van de registratie van de boedel
tion of the assignment, including property or the proceeds afstand aan de schuldenaar behorende goederen, met inbegrip 
thereof which is in the hands of the sheriff or a messenger van goederen of hun opbrengst, welke zich krachtells een last·, 
under a writ of attachmel1t, except such property as would be brief tot inbeslagneming in handen van de baljuw of een 
reserved to the debtor, if he were insolvent, and such further gerechtsbode bevinden, doch met uitzondering van die goederen 
property as might by the deed be reserved to him. waarover de schuldenaar zou mogen beschikken indien hij 

insolvent was en zodanige verdere goederen als door de akte 
:r • • ••• voor hem mochten zijn uitgehouden • 

. (4) .Nothmg m tl,lls sectIOn contamed sha~l be construed as (4) De bepalingen van dit artikel maken geen inbreuk op 
a~ectlI~g the capaclty of the debtor to ~cqUlre property, or to de bevoegdheid van de schuldenaar om na de boedelafstand 
bmd hlmself by contraet;after the assIgnment,. or to sue on eigendom te verkrijgen of zich bij overeenkomst te verbinden 
any ~ebt. the ?ause ?f whICh .arose after the assIgnment; .~nd of om vorderingen waarvan de oorzaak ontstond na de 
no17hm& m thl~ sectIOll contamed.shall be construed as affec~mg boedelafstand, in rechten op te eise,l. Het bepaalde in dit 
any claIm agamst the debtor whIch accrued after the aSBIgn- artikel heeft geen invloed op vorderingell tegen de schuldenaar 
ment. welke na de boedelafstand ontstondel1. . 

• 

127. (1) Met en na de datum van de boedelafstand wordt Toezicht door 
127. (1) From and after the date of the assignment the de boedel van de schuldellaarbeheerd ?ll verdeeld onder :~~:\~n~vel' 

estate of the debtor shall be administered and distributed het toezicht van de Meester, zullende aIle desbetreffende boedel. 
under the supervision of the Mastel', and all proceedings rechtBvorderingen voorzover doenlik ingesteld worden op 
in relation thereto shall as far as pos3ible be had and gelijke wijze alsof de schuldenaar insolvent was en de 
taken in the like manner as if the debtor were an in- datum van de boedelafstand de datum van de sekwestratie 
solvent and the date of the assignment were the date of was. Ten opzichte van de schuldenaar en van derden heeft 
the sequestration. The assignee shall have, as against the de boedelredder dezelfde bevoegdheden, rechten en rechts-
debtor and as against third persons, the same powers, rights middelen ter zake van de handelingen van de schulde-
and remedies with regard to the acts of the debtor and with naar en ten aanzien van de inning en opvordering van de 
regard to the collection and recovery of the estate of the debtor boedel van de schuldenaar, die door een kurator van een 
as may be exercised by the trustee of an insolvent estate with insolvente boedel kunnen worden uitgeoefend ter zake van de 
regard to the acts of the insolvent and with regard to the handelingen van de insolvent en ten aanzien van de inning en 
collection and recovery of the estate of the insolvent. As opvordering van de boedel van de insolvent. Ten opzichte 
between the creditors and himself the assignee shall have, in van de schuldeisers en hemzelve, heeft de boedelredder boven 
addition to any powers expressly granted to him under the en behalve de. bevoegdheden hem uitdrukkelik bij de akte 
deed, the same powers, rights, and remedies and shall be verleend, dezelfde bevoegdheden, rechten en rechtsmiddelen 
subject to the same duties in regard to the administration and en dezelfde verplichtingen ten aanzien van het beheer 
di~triQution Qf thc est/l.te and !tIl proceedings in Connc\\tiou en de distributie van de boedel en aHe daartoe betrekkelike 
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therewith as the trustee of an insolvent estate has and is verrichtingen welke de kurator van een insolvente boedel heeft 
subject to in regard to the administration and distribution oflten opzichte van het beheer of de distributie van sen in-
an insolvent estate. ,sol vente boedel. 

(2) Every question of preference or priority and all other I (2) AIle geschil!en omtrent preferentie of voorrang en /I.~l~ 
questions relating to the assignment shall be. determined andere geschillen betreffend~, de boedelafst~?d wor~~n besl.lst 
according to the law and practice for the time being re- volgens de wetten en praktlJk welke van tl,ld tot tlJd 0P .In
lating to insolvency as far as they may be applicable. solventie betrekking hebben, V(;lOrZOVer dIe van toepassmg 

(3) Except as to property acquired by the debtor after the mochten zijn. . 
date of the assignment, the Court shall have power to make (3) Behalve ten aanZlen van goederen, door de .5chllldenaar 
all such orders as it would have power to make, if the debtor n<1 de datum van de boedelafstand verkregen, IS het Hoi 
were an, insol vent and his e~tate had been under sequestra- bevoegd aIle zodanige orders te maken als het zou mogen 
tion from the date of the assignment. I maken, indien de schuldenaar insolvent en zijl1 boedel onder " 

• I sekwestratie geplaatst was sedert de datum van de 
128. (1) The costs of the assignment shall be taxed bYlboedelafstand. 

th~ Master according to ta~iff C. in the Third Schedule ~o 128. (1) De kosten van de boedelafstand worden door de Kosten van 
tllls Act, and upon the regIstratIOn of the deed shall be paId Meester getakseerd Qvereenkomstig tarief C. in de Derde boedel-
in prefer~nce ill like manner as if they were taxed costs ofi Bijlage tot deze Wet en worden na de registratie van de akte aMand. 
sequestratIOn. .. . i bij preferentie betaald, als waren zij getakseerde kosten van 

(2) There shall be added thereto and p~ld :n the hke orderisekwestratie. 
of ~reference such taxed costs of any apphcatIOn to the Court I (2) Benevens voormelde onkosten worde~ naar dezelfde 
as It may order. lorde van preferentie betaald aIle zodamge getakseerde 

~ ---- Ikosten van aan het Hof gemaakte applikaties als het Hoi 
Imocht bevelen. 

CHAPTER VII. 
HOOFDSTUK VII. 

SEARCH WARRANTS AND EXAMINATIONS. 
LASTBRJEVEN TOT HUISZOEKING EN VBRHOOR. 

Ooncealed Property. . Verborgen goederen. 

129. (1) If it appear from any statements made uponl 129. (1) Wanneer uit beedigde verklaringen blijkt dat er Lastbdeven 
oath that there is reason to believe that property (including I gegrond vermoeden bestaat dat aan een insolvente of afgestane tot, hniszoe. 
books and accounts) belonging to all insolv~nt or assigned estateboedel behorende goederen (daaronder begrepen boeken ~n kiDg. 
is concealed upon any premises a magistrate may, upon the,rekeningen), in een perceel verborgen zijn, kan ean magls
application of the legal representative of the estate, issue altraat op verzoek van de wettelike vertegenwoordiger van de 
warrant to search for and take possession of tha operty. iboedel een lastbrief tot opsporing en inbezitneming van die 

(2) Any such warrant shall be executed in t 'ke mannerlgOederen uitreiken. ' 
as a search warrant for property suspected of being stolen or (2) De lastbrief voormeld wordt op dezelfde wijze uitgevoerd 
concealed. ,als een lastbrief tot huiszoeking voor goederen, van welke 

vermoed wordt dat zij gestolen of verborgen zijn. 
Bxamination of Insolvent and other P(}rsons by Vern001' van Insolvent enantlere Personen op Last van net H of. 

O,'der of Oourt. . 130. (1) Het Hof kan te eniger tijd, op verzoek van de Verhoor van 
'kurator van de boedelredder of van een schuldeiser, die zijn de insolvent 

Examination 130. (1) The Court may at any time, upon the applica-.vorderi~g tegen de boedel bewezen en ten genoegen van de en van ander .. 
of insolvent tion of the trustee or of the assignee or of any creditor who l~aslgriffier sekuriteit gesteld heeft voor aIle ingevolge rer::rie::a 
~:!:!:~nd 'proved hi~ clai.m against th~ estate and has found .secur~t~!dit artikel te maken kosten, een insolvent of een peraoon, die ging van 
produotion'of to the satisfactIOn of the regIstrar for all costs to be lllcuned zijn boedel afgestaan heeft, dagvaarden om voor het Hof of voor booken en 
books and under this section, summon any insolvent or any person who een kommissaris daarvan te verschijnen om onder ede onder- dokumenten. 
documents. has assign~d. his estate to appear befo~e the Court orvraagd te worden omtrent aUe zodanige zaken als in artikel , 

any' commISSIoner thereof to be. exammed u.pon o~th! vijf en 1lij/tig vermeld worden. Hij kan voorts de vrouw van 
touching all such matters and thmgs as are .m sectlOn.de schuldenaar of andere personen dagvaarden, vall wie 
fifty- five referred to, and may summon the WIfe of t~e bekend is of vermoed wordt dat zij in het bezit geweest zijn van 
debtor, or any person known or suspected to have. been m goederen van de schuldenaar of dat ze de schuldenaar geld 
possession of any property of the debtor or to ,be mdebted schuldig ZijIl, of enig parsoon niet zijnde zijn advokaat, pro
to the debtor, or any person, other than hIS advoc!1te, kureur of wetsagent, die naar het oordeel van het Hof ver
attorney ,or la:v .agent, w ho t~e ~ourt has. reason to. beheve l110edelik belangrijke inlichtingen zou kunnen verstrekken 
is capable of glvmg any. matenal mformatIOn concernmg the omtrent de persoon, de goederen of de zaken van de schulde
person, property, or affaIrS of the debtor, to appear before the naar om VOOl' het Hof of de kommissaris te verschijnen ten 
Court or that cpmmissioner to be examined upon oath touching' eind~ onder ede ondervraagd te worden omtrent voornoemde 
~he ~att.rs afo'resaid and t~ produce such books or documents zaken en om zodanige boeken of dokumenten, die in hun bezit 

• 

Expl'nses of 
person 
~xamined. 

m Ins custody or under hIS control as. the Court may order of macht zijn, over te leggen als het Hof hun mocht gelasten. 
him to produce. Any statement made m t~e course ~f such Iedere verklaring in de loop van zodanig verhoor gedaan kan 
examination may thereaftllr be used as eVIdence agamst the daarna als getuigenis worden gebruikt tegen de persoon die 
person making the sam~. . , . dezelve afgelegd heeft. 

(2) Every such exammatIOn shall be reduced to ~ntmg and (2) Het verhoor voormeld wordt op schrift gesteld en 
signed by tile person' examined and shall be t:ansmltted to the door de verhoorde persoon getekend en aan de Meester 
Master to be annexed to the documents relatmg to the es~ate. gezonden om bij de dokumenten tot de boedel betrekkelik, te 

(3) Neither the ins~lvent nor any person w!t0 ~as aSSIgned worden gevoegd. 
his estate shall be. entItled at any such exammatlOn to refuse (3) Noch de insolvent noch iemand die zijn boedel afgestaan 
to al1sw~r a .qu~8tlOn ~pon the ground that the answer would heeft is gerephtigd bij zulk een verhoor het antwoord op een 
tend to mcnmmate hIm. vraag te weigeren op grond dat het antwoord hem aan 

krimiuele vervolging zou blootstellen.. . 
131. The insolvent or any other person summoned to 131. De insolvent of apdere personen dIe gedagvaard U!l;gaven vall 

undergo examination as aforesaid shall be entitled to all such zijn om als voormeld onderVl'aagd te worden, ontvangen dezelfde ondervraagde. 
expenses out of the estate as a witness in civil proceedings is betaling uit de boedel waartoe een getuige in civiele proce- persoon. 
~ntitled ~o. 1'he insolvel1t shi1H al~o be entitl~g ~o !')xpenses!dures ~erechti~d is. pe inl;lolv~pt is t~v~ns ~erechtisd 
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out of the estate for his attendance at any meeting after the tot betaling voor bijwoning van iedere bijeenkomst na de 
second meeting of creditors. tweede bijeenkomst van schuldeisers. . .. , 

• h' 132 (1) IO d lIt d 132 (I) 'Vanneer iemand. behoorhk gedagvaard zlJnde Personen die -"ppre enSl'Jn • 1 any person, u y summone( 0 un ergo ex-' d . d f b k d k t niet ver-
of persons amination or to produce books and documents as aforesaid, fail om ais voormeld. verhoor .~e wor en.? oe en en 0 um~n en Bchijnen om 
failing to, t 1,h t' d I . t d' th th over te leggen, met versclllJnt ten tIJde en tel' plaatse m de verhoord te appear to LO appear a e .lme an pace appom e m e summons, e. kIt H f f d k . 'b" 
undergo Court or commissioner may grant a warrant authorizing any ?,rdmg genoemd, dan

t 
afn Ide 0 0 e °lmm

t 
lssadflS IIJ worden kun-

. . 1 nef een rechtsbeamb e 0 an ere persoon ge as en e a zo nen eXamInatIOn, officer of the law or other. person to apprehend the person so d 1 t H f f d k . . O"earresteerd 
" b ' . . . gedagvaar e te arresteren en voor 1e 0 0 e ommissans n summoned and rmg hIm before the Court or commiSSlOner. worden. 

. te brengen. 
(2) .u~less the person so summoned satIsfy t~e C~urt or (2) Tenzij de alzo gedagvaarde ten genoegen van het Hof or 

commISSIOner that he was prevented from co.m:plymg wIth the de kommissaris aantoont, dat hij om geldige redenen niet aan 
sU.mm.ons by g.o0d cause, the. Court o~ commls.slOner may com- de dagvaarding gehoorzaamde, kan het Hof of de kommissaris 
Imt hIm !O 'prIson to be de~amed untIl su~h tlm~ as ~he Court hem in de gevangenis doen zetten, tot zodani.ge tijd als het 
or com~IsslOner may appomt anew for hIS exammatIOn or the Hof of de kommissaris opnieuw voor zijn verhoor of voor de 
productIOn of books and documents, overlegging van boeken en dokumenten mocht vaststellen. 

(3) The gaoler of the prison shall produce that person before (3) De cipier van de tronk moet de betrokken persoon op de 
the Court or the commissioner at lhe time so appointed. alzo vastgestelde tijd voor het Hof of de kommissaris brengen. 

, 133. Wanneer iemand die als voormeld gedagvaard is Pe~80nen die 
CO,mmlttal to 133. If any person, who has been summoned to ap- t ve SchI'J'nen weI'gert desverlangd een wettige vraag welgeren op 
prlson of f"d fl' d t om e r,' vragen te 

f pear as a oresal , re use w len requIre 0 answer any t beant oorden of zl'J'n getuigenis te ondertekenen of t d persons re us· . . .". h' .. dew an woor en 
ing to answer lawful. questIon 01 to SIgn IS exam:natIOn or to pro uce any boeken or dokumenteu als voormeld over te leggen, kan of dokumen-
qnestions or such books or documenls as aforesaId, the Court or the com- h t Hof of de kommissaris voor wie het verhoor plaats ten, enz., over 
Producedocu- .. b f h th 't" I Id . e""" " te legg-en mISSIOner e ore w om e exam. ma IOU IS Ie may Issue a 'dt e lastbrl'ef tot gev-angenzettlng van dIe persoon -ments etc. l' I f h . db' Vln, en naar honk 

, warrant fo: ~ Ie commltta 0 t at p.erson t,~ prison an ,su Je?l uitreiken, zullende hij behoudens de bepalingen van het te worden 
to the p:ovislOns ?f the .. next succeedmg sectIOn, he shall r~mam eerstvolgend artikel, in de gevangenis zonder borgtocht ver- verwezen. 
th~re wIthout ball untIl he has undertaken to do what IS re- blijven totdat hij zich bereid verklaard heeft het nodige te 
qUI.red: Any: such warrant shall state fully the grounds on doen. Zodanige lastbrief moet volledig de gronden bevaUen 
wInch It was Issued, waarop hij uitgereikt is. 

d d ' 1 t' k b" h t H f Appel naar A.ppeal to. 134. Any person so committed to prison may apply to ."13~. I.~ma:n I.e a zo gevangengeze IS, an ll.. e, .~ Hof tegen 
Court llgalllst the Court for his discharge from custody, and the Court may zIJn mVrIJheidstelhng verzoeken, .~ullende het Hof zIJn ~nvrI.J- bevel tot ge
such O:t~~tl of order his discharge on the ground either of any illegality or in~ heidstelling mogen gelasten hetzIJ op grond van onwett1gheld vpngl"nzet-
comml .... . . 1 .' h 'd' d 1 tb' f fIt h" Id' t'll" formality in the warranll, or that he had a lawful reason for his of onreg~ ma~Ig el m .. e as. rI~ 0 orne a IJ een ge 1ge ~. 

refusal, or on any other ground that it may think fit. verschomng had voor ZIJn weigermg of op zulke andere gron-
den als het Hof voegzaam oordeelt. 

Limite~ 135. If any proceedings be instituted against the com- 135. De kommissaris, die ter zake van zodanige gevan- Beperk~e be
pro~!O.n of missioner by reason of any such committal, he shall have, in genzetting in rechten aangesproken wordt, kan in z:>danige scherm

k 
mg . 

commiSSIOner f 1 d' th t t' . b l ' .., . " voor ommlS-for warrant respect 0 t ,IOS~ procee mgs, e sam~ pro ec Ion as IS .y aw procedure dezelfde beschermmg mroepen dIe bIJ de wet aan saris voor 
illegally allowed to JUdICIal officers for anythlllg done by them m the rechterlike ambtenaren verleend wordt ter zake van hetgeen onwettigdoor 
is~ned by execution of their office. The Court, in considering the refusal door hen in de uitvoering van hun ambt verricht is. Bij de h~ uitge-
him f th l' t'ff ' t' h 11 h d t· .. d' t 1'1"1kte last-. 0 e paIn 1 to answer any ques lOn, S a ave regar ooverweglng van de welgermg van e elser om een vraag e b . f 

the whole examination of which that question formed part. beantwoorden, moet het Hof letten op het gehele verhoor rl€. 
waarvan de betrokken vraag een deel uitmaakte. 

Offences 
where onus 
is on the 
insolvent. 

CHAPTER VIII. 
HOOFDSTUK VIII. 

OFFENCES. 

Offences p1'ior to Sequestration 01' 11 ssignme.nt. 
OVERTREDINGEN. 

. O~'ertredil1(Je.n beqaan l'OOt' de Sek1IJestratie of Boedelafstand, 
136. Every person shall be guIlty of an offence and shall ., . ., " Overtredin. 

be liable on conviction to imprisonment with or without hard ~36. Ais schul dIg aan ee,n overtredlllg wordt bIJ veroo,r- gen .~,lar 
labour for a period not exceeding three years who, at any time dellllg gestraft me~ ge.vangeI.llsstraf, met of ~onder" ~lar~e arbeld ~ewIJslast op 
within the six months next preceding the assignment or seques- van ten hoogste drIe Jaren Ieder dIe te emger tIJd b111ne.n de Insolvent 
tration of his estate, does any of the following acts, unless he zes maand~n onmi~dellik voorafgaande aan de afstalld ?f de rust. 
satisfy the Court ill each case that he had llO intention to sekwestratle. :van, ~Ipl ~oedel een van de volgende handellllgen 
defraud: namely, every person who-- pleegt, tenzIJ, hiJ. III Ieder geva! ten genoegeJ:? van het H?f 

. ... bewijst, dat luj met het oogmerk nad om te bedrIegen; namehk 
(1) conceals, destroys, mutIlates, or falSIfies, or IS prIvy ieder die-

to the concealment, destruction, mutilation, or (1) een boek of dokument betreffende zijn goederen of 
falsification of any book or document relating to his zaken verbergt, vernietigt, verminkt of vervalst of 
property or affairs, or makes or is privy to the aan de verberging, vernietiging, verminking of ver-
making of any false entry in any such book or val sing daarvan deelneemt of een valse aanteke-
document; ning maakt in zodanig boek of dokument of daaraan 

(2) conceals any part of his property to the value of deelneemt; . . , 
ten pounds or upwards which ought by law to be (2) enig deel van zijn goederen ter waarde van liell pond 

• divided amongst his creditors; of meer verbergt, hetwelk rechtens onder zijn schuld-
(3) pledges, mortgages, or disposes of otherwise than eisers verdeeld lJehoorde te worden; 

in the ordinary course of business any property which (3) op krediet verkregen en nog onbetaalde goederen 
he has obtained on credit and not paid for, verpandt, met verband hezwaart of er over beschikt 

Nothing in this section contained shall be construed as andel'S dan in de gewone loop van bezigheid; 
prohibi~ing any person whose estate has been sequestrated. or Een persoon wiens .boedel gesekwestreerd is of.wieJ:?s boe~el
the aSSIgnment of whose estate has been accepted, from dealIng afstand aangenomen IS wordt door het bepaalde III dlt artIkel 
with any property with which he would be entitled to deallniet belet om over goederen te beschikken waarover hij 
under any other provision of this Act. krachtens andere bepalingen van deze \Vet de beschikking heert. 

• 
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137. Every pers.on shall be guilty .of an .offence and shall be 137. Ais scllUldig aan eell Dvertreding wDrdt bij verDDrde· Overtredin· 
liable en cenvicti.on t.o impris.onment with .or with.out hard ling gestraft met gevangenisstraf met.of zender harde arbeid gen .:vnarin 
labeur fer a peri.od net exceeding three yt'ars, whe, with intent van ten h.oDgste drie jaren, ieder die met het D.ogmerk zijn bew:l1la!!t op 
tD defraud. his crediters in the event .of the sequestratien .or schuldeisers te bedriegen in het geval van de sekwestratie .of :~~.o ger 
assignment .of his estate,- de afstatld van zijn b.oedel-

(1) dees any act specified in the last preceding secti.on; (1) een van de in het v.o.orgaand artikel gen.oemde hande-
(2) rem.oves .or dispDses .of any part .of his pr.operty t.o the lingen pleegt; 

value .of ten p.ounds .or upwards; (2) enig deel van zijn g.oederen ter waarde van tien p.ond 
(3) parts with, .or is privy te tbe rem.oval.or disappearance .of meer verwijdert, .of wegmaakt; 

.of, any bD.oks.or d.ocuments relating t.o his prDperty (3) b.oeke.n .of dokumimten betreffende zijn g.oederen .of 

.or affairs; zaken wegmaakt .of hun verwijdering .of verdwijning 
(4) makes any fraudulent settlement uncler an ante- e.ogluikend t.oelaat; 

nuptial c.ontract Dr fraudulently dDes any act in (4) in een kentrakt van huwelikse v.oerwaarden een be-
pursuance of any c.onditien c.ontained in an ante- driegelike bev.o.ordeling maakt .of .op bedriegelike 
nuptial c.ontract, wijze een handeling verricht ingev.olge een bepaling 

Con,ceB:l~ent 138. Every pers.on shall be guilty .of an .offence and shall in een k.o~trakt van huwelikse :,.oDrwaarden:, , 
of hablhty or be liable .on c.onvicti.on t.o impris.onmtmt with.or withDut hard 138. Ais schul dIg aan een evertredmg w.ordt blJ ver.o.or- Verbergmg 
prewtxt of lab.our fer a peri.od n.ot exceeding three years WhD within deling gestraft met gevangenisstraf met .of z.onder harde arbeid vflln slchulden 
IIsae 8, 'h t d" , d' b' d If 0 va Be the twelve m.onths immediately preceding the sequestra- van ten DOg~ e :le Jaren, Ieder Ie, mnen e twaa, voorstelling 

tiDn .or assignment .of his estate, when making any staLe- maanden enmldde!!Ik v.ooraf~~ande aan de sekwestr:.atle vlln bllwn. 
ment either verbally .or in writing in regard t.o his.of de a~sta~d van zIJn ?.oedel, blJ het d~~n van, een, mendehnge 
business .or affairs and f.or the inf.ormatien .of his credit.ors.of schnftehke verklarmg betrefl'ende zlJn bezIgheld of aange-
or .of any pers.on wh.o became his credit.or .on the faith .of le,genheden en tel' inlichtin/? van zijn s~huld~,isers .of v~n iemand 
such a statement, c.onceals any liability, present Dr future, dI~, vertr.o;twen~e Dp z~~amge verkla~mg, zIJn schuld~Iser werd, 
certain .or contingent, which he may then have c.ontracted, .or emge""lerbmten,IS hetzlJ te&~nwD.ordIge.of t.oekDmstlge, zekere 
menti.ons, as if it were an asset, any right.or pr.operty which, of v.o.orwaarde~Ike, welke hIJ t.oen m.ocht hebben aangegaan, 
at the time, is n.ot an asset, .or in any way conceals Dr disguises, verbergt ,:>f e~llg recht .of g?ed als een ba~, Dpgeeft hetwelk 
.or attempts t.o c.onceal Dr disguise, any less which he has.oP dat tlJdstlp g:een bate IS .of ep welke wIJze .oDk een deor 
sustained, .or gives any incerrect acc.ount there.of, unless he hem geleden verhes ver~e:gt of verhe~lt.of tracht te verberge~ 
satisfy Lhe C.ourt that he had n.o intent t.o defraud. .o~ ,teverhelen .of een enJUIste ver~~anng d~~rvan geeft,. ten~IJ 

Fllilure to 139. Every pers.on shall be guilty .of an .offence and shall hlJ ten gen.oegen ".an het Hof bewIJst, dat hIJ geen bedflegehk 
keep propel' be liable en c.onvictien t.o imprisenment with .or without hard eogmerk had, , ," , 
records, giv- lab.our fDr a peri.od n.ot exceedincr .one year WhD- 139. Als schul dIg aan een .overtredmg w.ordt blJ veroer- Verzulll!' om 
~~:f:r~~~:,' (1) 'f h' t t b to t d '.' d 'h' deling gestraft met gevangenisstraf met .of z.onder hal' de arbeid behoorllk 
obtaining' 1 IS es a e e seques ra e .or aS8I~ne WIt m ~w.o van ten h.oogste een jaar, ieder die- boek w 
credit while hear~ after tbe c.ommencement .o~ thIS. Act has faIled (1) ~.o zijn b.oedel gesekwestreerd of afgestaan w.ordt :~~~:n~a~et 
insolvent, ef.oI e the cemmencement of thIS A~t t.o keep SUC? binnen twee jaren na de inv.oering van deze Wet, onbehoor~ike 

preper beoks .of acc.ount .or records as It was then hIS verzuimd heeft v66r de inv.oering van deze Wet zulke preferentIe 
duty to keep' , , en het ver-. .' '" beh.o.orlIke rekemng- .of aantekenb.oeken te h.ouden, hi' en va 

(2) be:ng an m~.olvent .or havr~lg asslgl:ed b18 estate, and als waart.oe hij teen verplicht was; kr~et doo~ 
Ius o~cupatIOn Dr transactIOns havlllg b3en such that (2) insolvent zijnde .of afstand van zijn b.oedel gedaan insolvent, 
h~ mIght re~s.onably be ,expected t.o keep a recDrd .of hebbende en wiens bezigheid .of handelszaken van die 
Ins t~ansactIOns, has faIled smce the ~ommence~ent aard waren dat het h.ouden van b.oeken redelikerwijze 
.of t~IS Act te keep a pr.oper rec.ord .o~ Ins transac~IOlls, van hem verwacht k.on wDrden, sedert de inv.oering 
herem after called a pr.oper rec.ord, m the EnglIsh or van deze Wet verzuimd heeft beho.orlike aantekening 
Dut;,h lang',lage; ,., van zijn transakties, hier.onder gen.oemd beh.o.orlike 

(3) knewmgly gIVes an undue preference, aantakening te heuden in de Engelse .of HoHandse taaf; 
(4) contracts any debt .or debts t.o ,the aggregate am.ount (3) willens en wetens een .onbeh.o.orlike preferentie geeft; 

.of fifty pounds D~ upwards w~tllOut any reas.onable (4) een schuld .of schulden van het gezamenlik bed rag van 
expectatIOn of bem~ able te dlsch~rge tl:e same and vijftig pDnd .of meer geinaakt heeft zDnder redelik· 
thereafter bec.omes llls.olvent .or aSSIgns Ius estate, v.o.oruitzicht die te kunnen betalen en die daarna 

For the purpeses .of this section a preper rec.ord shall include insDlvent w.ordt .of zijn beedel afstaat. 
be.oks c.ontaining all such entries relating t.o and exhibiting V.o.or de dDeleinden van dit artikel sluit behoorlike aan
the· nature of his transacti.ons as (regard being had t.o the tekening in beeken, die alle z.odanige beekingan bevatten 
eccupati.on .of the debt.or) might reasonably be expected . .or betreffende en aanwijzende de aard van zijn transakties als 
required t.o be kept, A tr~d~r shall n.ot be deemed tD have (in aanmerking genomen het bereep van de schuldenaar) 
kept a preper rec.ord unless It mclude- redelikerwijze verwacht .of verlangd kunnen w.orden. Een 

(a) detailed stDck sheets cDmpleted f.or each .of his three handelaar w.or~~ niet ge~cht ?ehe.orlike aantekening te hebben 
financial .or business years next preceding the seques- geh.ouden, tenzlJ d~zelve mslUlt---:, 
trati.on .or assignment .of his estate, or if he c.om- (a) nauwke~nge ,ve.orraad~~IJsten, ep¥em~a~t v.oor e~ke 
menced business less than three years befere the van, zIJn dne financwle .of bezlghe:dsJaren onmld-
sequestration.or assignment of his estate, cDmpleted d,~lhk v.oerafga~nd,e aan,?e ,~ekwes~rat~e.of afstan~ vall 
at the c.ommencement .of his business and thereafter ZIJll b.oedel,.of IndIan hIJ zlJn bezIgheld begDn mmder 
f.or each financial or business year preceding the d,~n drie, jaren v66r de s~~westrati~ .of afs~~nd v!-'n 
sequestratien .or assignment· zlJn boeuel', Dpgemaakt blJ het begm van zIJn bezIg-

(I) b k .1 'b't' f th " d' th heid en daarna v.oDr elk financieel .of bezigheidsjaar 
'0.0 s ex 11 lIng Dr e pen.o smce e c.ommence- f d d k t t' f d f t d 

f b 
' 'h f I v.oDra gaan e aan e se wes ra le.o e a s an ; 

ment .0 usmess.or smce t e c.ommencement .0 t Ie (b) b k " . d h t t"d k d t h t b ' 
:Ii 'I· b ' b b f I .oe en aanWIJzen e ever eIJ per seer' e. egm 

nanma or USlIless year next ut .one e ere t Ie db' 1 'd f d t h t b' h t 
fi 

'I b' , h h van e eZlgl1eI .0 se er e egm van e v.o.or-
nancla .or uSlIless year current WIt t. e sequestra- L t t fi 'I f b 'h 'd ' 1 d t d , ' t h' h ' d' h I h .aa ,s e nanClee.o eZlg el sJaar .open e me e 

tIOn .or aSSIgnmen , w IC ever pen.o IS t e ess, t e k t t' f d f t d I lk t"d k 
fDllewing particulars: se wes ra I~.o e a s an ,n,aar ge ang we IJ per 

bet kertste 18, de v.olgende blezonderheden ; 
(i) all ge.ods.or pr.operty purchased in the ceurse .of (i) aile goederen .of eigend.ommen in de l.o.op van de 

the business duly suppDrted by the .original bezigheid gek.ocht beheorlik gestaafd d.o.or de .oer-
inv.oices; sprDnke1ike fakturen; 
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(ii) all cash~receipts and disbursements and the dates 
thereof; . . • 

(iii) a daily record of all goods or property sold onl 
credit; . 

(iv) in addition to the other particulars usuallyI 
contained in a ledger the name and address of! 
every person indebted to the trader at the time: 

(ii) aHe kontante ontvangsten en uitgaven met ds 
datums daarvan; 

(iii) een dagelikse opgave van alle goederen of eigen
< dommen die op krediet verkocht zijn; 

(iv) boven en behalve de andere, gewoonlik in een groot
boek voorkomende biezonderheden, de naam en 
het adres van iedere schuldenaar van de 
handelaar ten tijde dat hij schuldenaar werd. when he became so .indebted. 

< i Met dien verstande dat een pel'soon, wiens omzet over de 
Provided that any person whose turnover for the two yearsitwee jaren onmiddellik voorafgaande aan de sekwestratie of 
immediately prior to the sequestration or assignment of his de afstand van zijn boedel of sedert het begin van zijn bezig
estate or since the commencement of his business, whicheverlheid, naar gelang we1k tijdperk het kortste is, door elkaar 
period is the less, was at the rate of less than one thousand genomen mindel' was dan een duizend pond in 't jaar, geacht 
pounds per annum shall be deemed to have kept a proper'lwordt behoorlik aantekening te hebben gehouden, indien het 
record if the Court, having regard to the nature and circum- Hof, in aanmerking nemende de aard en de omstandigheden 
stances of the business, be satisfied that he has kept a sufficient van de bezigheid, van oordeel is dat hij voldoende aantekening 
record of his transactions, including a list of his debtors and:gehouden heeft van zijn transakties, daaronder begrepen een 
creditors and their addresses. lijst van zijn schuldenaars en schuldeisers en hun adressen. 

Ot'ertndingen begaan na Sekwestratie of Boedelafst(wd. 
Offences after Seque8tration or A 8signment. 

140. Ais schul dig aan een overtreding wordt bij ver- JIandelingen 
~ " ioordeling gestraft met gevangenisstraf met of zonder harde of v~~zuimen 

~c~ <!t 140. Every person shall be guIlty of an offence and'arbeid van Len hoogste drie J'a,ren ieder die te eniger tiJ'd terwl]l boedel 
OmletllOnti h 11 b I' bl . t' t" , t 'th 'tl t: , ', ' " gesekwes-while estate s a e la e on con:,lC 1011 ,0 lmp~lsonmen WI or ;¥VI ,IOU ;gedurende de sekwestrabe of na de afstand van zIJn boedel~ treerd is. 
under , h,ard lab~ur for a penod not, exceedmg three yea~s who, at an'y (1) wetende of vermoedende dat een valse schuld tegen 
sequestra.tlOn. tIme durlllg the .sequestratlOn or after the aSSIgnment of IllS 1 zijn boedel bewezen is of bewezen staat te worden, 

estate- < gedurende de tijd van zeven dagen verzuimt dit 
(1) knowiug or suspecting that a false deht has been or is schriftelik aan de Meester, ziju kurator of boedel-

Obtaining 
credit while 
insolvent, 
inducement 
to creditors 
to consent to 
rebabilita
tion, failure 
to lodge reo 
turns, etc. 

l'l!na.lty for 
failure to 
attend at 
meetings or 
to give ex
planation of 
ill!!Olven!'y. 

about to be proved against his estate, fails for al redJ~r mede t~, delen j .. 

period of seven days to inform the Master, hisl (2) verzmmt aan zIJn kurator, of boedeI.~edder naar ZlJU 
trustee or assignee thereof in writing; . beste weten opgav~ te doell van, .al ZlJU goederen van 

(2) fails to disclose to the trustee or assignee to thei welke aard. ook, alsoo,k van. de wIJze waarop, d~. pe:-
best of his knowledge all his property of anyl soon aan ~~e, de kons~deratIe waarvoor, en h~t tlJdstip 
kind, and the manner ill which,. the person to whom,1 waa~?p ,~lJ over emg deel daarvan besc~lkt heef~! 
the consideration for which, aud the time when, hel tenzIJ h~J ten genoe~en van het Hof bewIJst d~t hlJ 
disposed of any part thereof, unless he satisfy the I een ~eldige verschon~ng had voor zulk een verzmm ; 
Court that he had some lawful excuse for such! (3) verzmmt aan de balJuw, de kurator of de boedel-
failure; I redder of, zoals een van h~n mocht g€last~n, aHe 

(3) fails to deliver to the sheriff, the trustee or assignee, I boeken, dokumen~~D! papler~n en ~escl~~Iften af 
or as any of them may direct, all books, documents, I te geven, :velke hIJ I~ bewarmg of lI~, zlJn macht 
papers, and writings in his custody or under his heeft, en dIe ,?e~7ekkmg hebben op ZIJll goed~~en 
control relating to his property or affairs, unless he I: of zak~~I, tenzIJ hIJ ~en genoegen ,van het Hof bewIJst, 
satisfy the Court that he had some lawful excuse dat hlJ ,een geldige verschonlllg had voor zulk 
for such failure' een verzmm; 

(4) prevents the production or delivery to the trustee: (4) de vertoning of aflevering aan de kurator of bo~del-
or assignee of any books, documents, or papers red'der .belet van boeken;, dokumenten of pap16ren 
relating to his property or affairs. betrekklll~ hebbende op"zlJn g?ederen of za~~n. 

i 141. Als schuldlg aan een overtredmg wordt bIJ veroor- Straffen wan-
141. E.very person, s~all b~ gU,ilty of a~ offenc~ andldeling gestraft I?:t ~evan,genisst:af met of zonder harde arbeid ~~er~n:olv:nt 

shall be hable on convlCtlOn to ImprISOnment WIth or wlthoutlvan ten hoogste een Jaar, Ieder dle-- k ~: ?h\d-
hard labour for a period not exceeding one year, who- I (1) een ollgerehabiliteerde insolvent zijnde, krediet ver- e[~:s '~~e~-

(1) being an unrehabilitated insolvent obtains credit to \ krijgt voor een bedrag van meer dan vijf en twintig haalt ,o~ 
, ddt d k d' t I 'ft l"k rebabihtIe an amount exceeding twenty-five pounds, without pon , zon er e vor,~~ aan e ~e Ie gever sc In e 1 oed te 

previously informing in writing the person from whom mede te delen dat hl~ lllsolvent ~s ;" '. teuren, ver-
he obtains that credit that he is insolvent· (2) een geschenk, betahng, sekUrlteit of konsideratie zuimt opga-

(2) grants proniises or offers any gift paymer:t securit;v geeft, belooft of aanbiedt ten einde de toestem- v~n in te 
" "J , , 1 ld' t I' , t t dlenen enz or any consideration in order to procure the consent mmg van een sc lU elser e Vel' ~~IJgen 0 een ,. 

of any creditor to an assignment or offer of com-I boedelafstand o~ ~an~od van komposltle, of o.~ verzet 
position, or to' prevent opposition to a rehabilitation, tegen een ~ehablhtatle te voorkomer:: of, om tlJ~ens de 
or during the sequestration or after the assignment sekwestratle ?f na de afstand van zIJn Medel 16mand 
of his estate to induce any person to refrain from the t~. bewegen zich teo ?nth~u~en van het ?nderzo~k van 
investigation of his affairs or from the prosecution on zlJn zaken of van z:]n ~~Imlll~le v:ervolglllg ?f dIe van 
a criminal charge of himself, or any person with een ander met Wle hIJ bezigheldsbetrekklllg gehad 
whom he may have had business relations; l~ocht hebben; , '" , 

(3) fails to comply with the provisions of section fifteen (3) met voldoet ,aan de' bepallllge~ van artlkel vZJ(tze.n 
or sub-section (2) of section tcwenty-one, unless he of ~:ub-~rtIkel (2) van artikel een e;:- tWtnhf/. 
satisfy the Court that he had some lawful excuse for tenzIJ hlJ ten genoegen van het Hof bewIJst dat hIJ 
such failure, een geldige verschoning had voor zulk een verzuim. 

142. Als schul dig aan een overtreding wordt bij ver- Straf ,op 
142. Every person shall be guilty of an offence and oordeling gestraft met gevangenisstraf met of zonder harde ver~~m om 

shall be liable on conviction to imprisonment with or without arbeid van ten hoogste zes maanden, ieder die'- ~~m~J:e~-
hard labou~ for a pe.riod not ex~eedillg six months, who- (1) ingevolge deze Wet verplicht zijnde tot bijwoning v~n teg~~woordig 

(1) belllg by thIS Act, reqUired to attend at the first or de eerste of tweede bijeenkomst ill een boedel of van ~ zlln of om 
second meeting in an estate, or an adjournment =1~e:~~e 

tegeven. 
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(2) 

(3) 

thereof or, in the case of a further meeting, being 
duly required in writing by the trustee pI' assignee 
to attend, absenh himself without the written per-
mission of the presiding officer; , 

being an insolvent or having assigned his estate 'and 
being thereto required in writing by the trustee or 
assignee, fails to give a true and sufficieI).t explanation 
of his insolvency or the assignment; 

being an insolvent or having assigned his estate, and 
being under examination at a meeting and being 
thereto required by the trustee, the assignee 01' the 
officer presiding or any creditor or his agent, fails to 
account for or to discover what has become of any 
of his property which is proved to have been in his 
possession so recently before the sequestration' or the 
assignment that in the ordinary course be ought to 
be able to account for the same; 

(4) being an insolvent or having assigned his estate, fails 
to keep the trustee or assignee informed of his 
residential address, 

143. Every person who

(1) 

(2) 

being examined upon oath under the provisions of the 
Act, wilfully makes a false answer to any lawful 
question; 

wilfully makes a false statementjn an affidavit made 
by him or tendered with his knowledge in support 
of any claim tendered for' proof against an 
estate 

(2) 

(3) 

(4) 

een verdaging daarvan, of die, in geval van een verdere 
bijeenkomst, behoorlik door de kurator of boedelred
del' . schriftelik tot bijwoning daarvan aallgemaand 
zijnde, wegblijft zonder de schriftelike toestemming 
van de voorzittende ambtenaar; 

een insolvent zijnde of afstand . van zijn boedel gedatill 
hebbende, en daartoe schriftelik door de kurator 
of boedelredder aangemaand zijnde, niet een ware en 
voldoende uitleg van zijn insolventie of de boedelaf
stand geeft; 

een insolvent zijnde of afstand van zijn boedel gedaan 
hebbellde en bij zijn verhoor op een bijeenkomst door 
de kurator, de boedelredder of de voorzittende ambte
naar of een schuldeiser of diens agent daartoe verzocht 
zijnde, niet kan verklaren of aantonen wat geworden 
is van zekere goederen, waarvan bewezen is dat zij 
zo kort v66r de sekwestratie of boedelafstand in zijn 
bezit geweest waren, dat hij in de gewone loop van 
zaken in staat behoorde te zijn daarvan rekenschap 
te geven; , 

een insolvent zijnde of afstand van zijn boedel gedaan 
hebbende de kurator of boedelredder· niet op de 
hoogte houdt van het adres van zijn woonplaats, 

143. leder, die-
(1) ingevolge deze Wet onder ede ondervraagd des~ewust Straf,Op 

een vals antwoord geeft op een wettige vraag; valse ;nt-
(2) desbewust een valse opgave doet in een beedigde :n~:r ~e 

verklaring door hem afgelegd of met zijn medeweten tijdens onder
ltangeboden tot staving van een vordering welke vra,ging of 

shall be guilty of an cffence and shall be liable on 
to the penalties prescribed by law for perjury. 

voor bewiJ's tegen een boedel ingeleverd is, op t m1aken 
d 1 h d ' d' b" d l' van va se . .' wor t a s sc ul 19 aan een overtre mg 1J veroor e mg ge- beedigde Vfr-

conVICtIOn straft met de straf bij de wet op meineed gesteld. klaringen. 

144. ledere insolvent en iedere per soon die afstand van zijn Straf tegen 
Penalty for 144. Every insolvent and every person who has assigned boedel gedaan heeft alsmede ieder in artikelllOnderd dertig d;gene die 
ooncealing I' d ' . d' . d d· I lId' t d' b" zlCh verbergt oneself or llS estate an every person mentlOue m sectIOn one hundred genoem e persoon wor t as sc IU Ig aan een over re 1ng 1J of de Unie 
quitting the and thirty shall be guilty of an offence and shall be liable veroordeling gestraft met gevangenisstraf met of zonder harde verlaat 
Union when on conviction to imprisonment with or without hard labour arbeid van ten hOOgstil Z88 maallden, die, gedagvaard zijnde wanneer hij 
Bummonbed

f 
to for a Jleriod not exceeding six months, who, being summoned om voor een van de in dat artikel gelloemde doeleinden voor ;::edagvaard 

appear e ore b fIe . . h t H f f k .. I .. , I b t f d 18 om veor the Court, to appear e ore tIe ourt or any commISSIoner for any of e .0 0 een omm1ssarlS te versc llJnen, zle 1 vel' erg 0 e het Hof te 
the purposes in tl~at section mentiolled, conc~als himself, or Unie verlaat of zonder geldige verschoning niet voor het Hof verschijnen. 
quits the Union, or without reasonable cause fails to appear of die kommissaris verschijnt. 
before the Court or that commissioner. 145 I d 1 ld d" It' f d' f t J St f • e ere sc IU enaar, Ie Inso ven 18 0 Ie a s anu ra op 

.. b dId h ft 1 d d . d insolvent of P it f 145 E 'd bt 1" 1 t 1.. 1 0 d van zIJn oe e ge aall ee . a sme e e vrouw van Ie ere ena y or • very e or w 10 IS UlSO ven or WIO las ass1gn8 d' h ld dt 01 hId' t d' vrouw van 
insolvent Or l' t t d th 'f f ' d bt I 11 b 'It f zo amge se u enaar wor a s sc u 19 aa,n een over re 1ng insolvent die 'f f' 11S es a e an e WI eo every sucn e or s 1a e gUI y 0 an b" d I' ft' t f t f d . WI eo In- ff d h II b r bl . t' t" t 'th 1J veroor e mg gestra t me gevangelllss ra me 0 zon er zlCh verbergt 
solv~nt c?n- 0 enc? an s a e 1a e on conVlC 1O~ 0 1lllpnsonme~ WI. harde arbeid van ten hoogste zes maanden, wanneer hij of wanneer hij 
oealmg hIm- or WIthout hard labour for a penod not exceedmg SIX " b 1 10 k d d 00 d .. d of zij gedag
self or herself months who, being duly summoned to give evidence in an ZlJ, 0 e l?Or I ge agvaar z~Jon e om m elllge proce ure nard is om 
if summoned .. h f 'h . . y getulgellls af te leggen hetz1J voor of tegen de kurator of in procedur-es 
to. give ovid proceedmgs eit er or or agamst t e trustee or aSSIgnee, con- b d 1 dd . h b' gt f d U' 1 t f d g t' 't - 1 ' If 1 If . I ' . ' oe .e re er, ZIC vel' er 0 e n1e ver aa 0 zon er e Ulgems e 
ence in pro- ceals nmse or lerse or qUIts t Ie UnIon or WIthout reason- ld' 1" t' dO d 1" t geven 
n~d' bl f '1 t tt d t tl d' ge Ige versc IOnIng me 111 Ie proce ures versc llJn . . 
V~ mgs. a e cause a1 s 0 a en 0 lose procee lUgS. , 

146. Als schuldig aan een 'overtreding wordt bij veroor- Straf tegen 
P~nal~y for d 146. Every person shall be guilty of an offence and shall deling gestraft met gevangenisstraf met of zonder harde degene 
bemgmduce be liaple on conviction to imprisonment with or without arbeid van ten hoogste zes maanden, ieder die zich tegen een die zrch by considera- tegen ver 
Hon to do or hard labour for a period not exceeding six months who geschenk, betaling, sekuriteit of konsideratie van waarde Iaat goeding l~at 
omit certain suffers himself to be induced by any gift, payment, security, or oVflrhalen, om procedures tot sekwestratie van een, boedel te overhalen 
i::o!:\~e~ valuable consideration to discontinue or abstain from any staken of prijs te geven, of om te bewilligen in of zich niet te hek~el' 
insolvent proceedings for the sequestration of an estate, or to verzetten tegen een kompositie of het ontslag of de rehabilitatie tan e m~en 

t t . . 1 d' I' b d d k d k en aanZ18n estate. agree to or no 0 oppose any compOSItIOn or t.le ISC large or van een oe eI, of om het on erzoe van e za en van een van een 

Penalty for 
removing or 
concealing 
property in 
order to de
feat an 
attllOhment. 

rehabilitation of an estate, or to abstain from investigating the insolvent of van een sehuldenaar die zijn boedel afgestaan iDsolvente 
affairs of an insolvent or of any debtor who has assigned his heeft, aochterwege te laten, of om de kriminele vervolging na beed.el te 
estate, or from the prosecution on a criminal charge of an in- te laten van een insolvent of van zulk een schuldenaar, of ver~crtan of 
solvent or of any such debtor, or any person with whom an in- van een persoon met wie een insolvent of zulk een schuldenaar na a n. 
solvent or any such debtor may have had business relations. bezigheidsbetrekkingen mocht gehad hebben. 

147. Every person shall be guilty of an offence and shall 147. Als schuldig aan een overtreding wordt bij veroor- Straf.?p 't 
be liable on conviction to imprisonment with or without h,ard deling gestraft met gevangenisstraf met of zonder harde arbeid ~fr:~~eren 
labour for a period not exceeding three years who removes, van ten hoogste drie jaren, ieder die goederen verwijdert, va: gO:~~;:n 
conceals, or receives any property with intent to defeat an verbergt of ontvangt ten einde de beslaglegging krachtens een ten .. inde .in
attachment by virtue of a sequestration order, or with intent order van sekwestratie te verijdelen of ten einde de kurator of ~esla~~d~lllg 
to defeat the trustee or creditors of ,a debtor who has assigned de schuldeisers van een schuldenaar, die zijn boedel afgestaan e VerI] e en, 
his estate. heeft, te dwarsbomen. 
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General. 
148. Every partner who does or omits to do in relation to 148. ledere vennoot die met betrekking tot de goederen Aan~prake. 

the property or affairs of the partnership and any person of zaken van de vennootschap alamede iedere persoon bij de wet likheid vall 
charged by law with the administration of an estate who does belast met het beheer van een boedel, die met betrekking tot :lll~o~e~ of 
or omits to do in relation to the property or affairs of that de goederen of zakell vall de boedel een handeling verricht of telr::~~IS la-
estate any act which, if done or omitted by him under the like nalaat, welke, indien dezelve onder gelijke omstalldigheden 
circumstances in relation to his private estate would have been met betrekking tot zijn eigen boedel door hem verricht of 
an offence punishable under this Act, shall be deemed guilty nagelaten was, een krachtens deze Wet strafbare overtreding 

, of the same offence. zou Zijll, wordt gehouden schul dig te zijn aan zodanige 
Liability of 149 (1) Any servallt agent or manager having the sole overtreding. 
agents and d or pm~tical control of th~ affairs of his employer or principal 149. (1) Een bediende, agent of bestuurder die het uit- l~klans~drake-
managers an . l't d f f 't r' b h d k .. k f 1 leI van of per~onB shall, upon the sequestration or assignment of the estate of his s m en 0 el ~ 1~ e eel' 't'an e za en van ,zlJn weI' gever 0 agenten en 
aiding or employer or principal, be liable to prosecution and punishment patroon voert, IS" ~n geval van de sekwestratle of afst1l:nd van be3tuuroers 
abetting, for all offences under this Act in connection with the proper tv de boedel vall ZIJn werkgever of patroon, onderhevig aan en. va.~ mede-

J' I . t f II t d' d d W t pbchtlgeper-books and accounts of the estate under his control or against vervo glllg en s ra wegens a e over re lllgen on er eze e 
the creditors of the estate to the same extent as though the betreffellde de goede,r:en, de bo~~en en rekeningen va.t;t de sonen. 
said servant, agent or manager were the insolvent or the boedel welke ond~r zlJn beheer zlJn of tegen de schul~eIsers 
debtor whose estate has been assigned: Provided that the van de boedel, III dez?lfde mate alsof genoemde bedle.t;tde, 
liability of such insolvent or debtor to prosecution for any such agent of bestuurder de, msolvent was of de schuldenaar WIens 
offence" shall not be hereby affected. boedel afgestaan is, onvermin~erd het rech~ om d? i~solvent 

(2) Any person, who knowingly aids or abets an insolvent or of schuldenaar wegens zodamge overtredmg knmmeel te 
person whose estate has been assigned in the commission vervolgen. . . ' 
or attempted commission of any offeuce under this Act, or is an (2) leder dIe. desbewust een, lllS?~Vellt of per soon WIens 
accessory after the fact to the commission of such an offence, l>oedel a~gestaan IS behulpzaam . ~s blJ h~t begaan van. een 
shall be liable on conviction to the punishment to which the overtredmg .ond.er deze Wet of blJ een poglllg daartoe?f dIe als 
insolvent or debtor whose estate has been assigned would be een medephchtlge na de.daad deelneemt .aan zodamge over-
liable. treding, wordt bij veroordeling gestraft met de straf waal aan 

____ de insolvellt of de ,schuldenaar wiens boedel afgestaan is, 

CHAPTER IX. 
onderhevig zou zijn. 

JUDICIAL. HOOFDSTUK IX. 

JuribdictiOl1 150. The Court shall have jurisdiction under this Act over JUDICJELE BEPALINGEN. 

of the Cuurt. every debtor and in regard to the estate of every debtor 150. Het Hof heeft jurisdiktie onder deze Wet over iedere Bevoegdheid 
who,- schuldenaar en ten aanzien van de boedel van iedere schulde- Vlln bet Hof. 

(1) at the date of the presentation of a petition for the naar, die-
sequestration of his estate, i8-- (1) op de datum van aanbiedmg van een petitie tot sekwe-
(a) possessed of or entitled to property within the stratie van zijn boedel-

jurisdiction of the Court; (a) in het bezit is van of gerechtigd is tot goederen 

(b) domiciled or resides or has It dwelling house, or 
place of business or £ar1'ies on business within the 
jurisdiction of the Court; 

binnen de jurisdiktie van het Hof ; 
(b) gedomicilieerd of gevestigd is, of een woollhuis of 

bezigheid lek heeft of bezigheid drijft binnen 
de jurisdi . van het Hof ; 

(2) at any time within twelve months immediately pre- (2) te eniger tijd binnen de twaalf maanden onmiddellik 
ceding the presentation of the petition has ordinarily voorafgaande aan de aanbieding van de petitie zijll 
resided or had a dwelling house or place of business gewoon verblijf of een woonhuis of bezigheidsplek had 
or carried on business within the jurisdiction of the of bezigheid dreef, binnen de jurisdiktie van het 
Court; Hof; 

(3) has assigned that portion of his estate which lies (3) dat deel van zijn boedel afgestaall he eft dat hinne11 de 
within the jurisdiction of the Court: jurisdiktie van het Hof ligt: . 

Provided that when it appears to the Court equitable or con- Met dien verstaude dat het H?f, ~let billik. of gepa~t. ?orde
v€nient that the estate of a person not domiciled in the Union len de, dat de boedel van een met 111 de Ume gedomlclheerde 
should be sequestrated elsewhere, or that the estate of a persoon elders gesekw,estreerd w?r~e . of. dat de boedel 
person over whom it has jurisdiction should be sequestrated van een per~oon over wle, het Hof JunsdlktIe heeft, door eell 
by another Court within the Union, the Court may refuse ande: Hof b111~en de U?le gesekwestreerd worde, de. sekwe
or postpone the sequestration. The Court shall not finally stratIe kan welger~n of mtstellen. Het Hof kan de bo~del van 
sequestrate the estate of any debtor which is already under een. schuldenaar met fi~aal sekwe8~reren, welke reeds bmnen de 
~equestration within the Union. Ull1e onder sekwestratIe geplaatst IS, 

. . 151. (1) Het Hof kan aIle orders door hetzelve inge- Herziening; 
ReView by 151. (1) The Court may resc111d, vary, or amend any volge de bepalingen van deze Wet verIeend vernietigen veran- .door en IIppel 
!lnd appeal to order made by it under the provisions of this Act. deren of wiJ' zigen ' naa!' het Hof. 
1he Court. . : 

(2) Every per SOIl aggrieved by any decision, ruling, (2) leder dIe zlCh b~zwaard gev?elt door een beslissing, uit-
order, appointment, or taxation of the Master under this spraak, order, ben?emlllg, of .taksatle van de Meester onder deze 
Act may bring the same under review by the Court to '~et, kan dezelve In herZI?mng brengen v?or h~t Hof ~aaraa.n 
which that Master is atta£hed, and to that end may d~~ Meester verbonden IS en kan te dlen . emde blJ m~tle 
apply to that Court by motion, due notice whereof shall be blJ dat Hof aanzoek d?en, on~er behoorhke ken:~lsgevlllg 
given to the· Master and to any person whose interests are aan ~~ Meester .en aan leder WIens belangen daarblJ betrok
affected: Provided that where the general body of creditors is ken ZIJ:r:: M~t dlen verstande da~. wanneer de ??langen. van. de 
affected, notice to the trustee or assignee shall be notice to all schuldetsers lll't algemeen daarblJ betrokken ~IJn k~nlllsgevlllg 
such creditors. aan de kurator of boedelredder geldt als kenlllsgevmg aan aIle 

schuldeisers. ' 
(3) Every person aggrieved by any decision, ruling, (3) leder die zich bezwaard gevoelt door een beslissing, uit

or order of the officer -presiding at a meeting of creditors, spraak of order van de ambtenaar die op een bijeenkomst van 
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may bring the same under review by the Court in mannerlschuldeisers voorzitter is, kan dezelve bij het Ho! in !Ier,ziening 
hereinbefore prescribed for the review of any decision, ruling, brengen, op de wijze hierboven bepaald voor de herzlenlllg ::an 
or order of the Master and upon giving the like notice to)een beslissing, uitspraak of order van de Meester en nil, gehJke 
the presiding officer and persons affected, ikennisgeving aan de voorzittende ambtenaar en bet,rokkell per-

sonen. 
(4) Nothing in this section contained shall authorize (4) H~t bepaalde in d~t artikel ge~ft aan he~ Hof g,een, be

the Court to re-open any duly confirmed account or plan of voegdheld om een behool'hk bekrachtIgde rekemng of dlstnbu
distribution or of contribution otherwise than as is provided tie- of kontributierekening te heropenen, behalve zopJs be-

Lvii 

in section n·inety,eight. paald in, artikel acid en negentig, 
1 152. De hoofdrechter en rechters van het Hooggerechtshof Bevoegdheid 

152. The Chief Justice and judges of the Supreme Courtkunnen regels ~iet onbestaanbaar zijnde met deze Wet, vast. ~: ::~~~ef: 
may make rules, not inconsistent w:ith this Act, regulating the I~tellell tot regellllg van de,procedure, onder deze Wet te worden maken. 
procedure to be followed under thIS Act by any Court or any III acht geno~en ,door emg Hof of een door het Hof aange-
commissioner appointed by the-Court.. stelde kommlssans, 

HOOFDSTPK X. 
CHAPTER X. GEMENGDE BEPALINGEN. 

MISCELLANEOUS. 153. (1) Onder de plichten van de kurator of boedel- Plicht van 
,', k d kt' d d kurator om 

153 (1) A th d t ' f t t ,redder zlJn begrepen het onderzoe naar e transa les 001' e behulpz~n~ • mong e u Ies 0 a rU8 ee or assIgnee, , , , d I h f f ' , d ~ 
I 11 b ' 1 d d tl' t' t' f tl t t' f th llIsolvent of sclmldenaar dIe zIJn boe e ee t a gestaan voor e te zijn met SIll, e ll1C U e Ie Inves v::ra IOn 0 Ie ran sac Ions 0 e '. , 1 II d . d k b kk' , "',., ,msolventle of boedelafstand vernc It, zu en e Ie ere urator etre lUg 

ll1solvent or debtor who has aSSIgned hIS estate pnor to lll- f b d I dd d' hit t kk t b tot de ver-
, ,0 oe e re er zo anlD'e U p moe en vel'S re ' en, me e- , solvency or assIgnment, and every trustee or assIgnee shall, -" 'I', d W vOlglDg van 

, l ' t ' 1 t' t th t' f . trekkll1g tot de vervolglllg van een mso vent mgevolge eze, et, insolvent gIve suc 1 aSBIS ance In re a IOn 0 e prosecu IOll 0 any In- . - " k' 'f b d 1 ' 
1 t d tl ' A t th M t 'd' t d 'f tl als .de Meester mocnt gelasten, Verzulmt de uratm 0 oe e - , so ven un er lIS c as e as er may Irec an, I Ie ., k d M . 1 .. 

t t 'f -I t f tl t d t 'h M t .redder dIe phcht te vervullen dan an e eester lem ZlJn rus ee or aSSIgnee al 0 per 'orm Ia u y, teas er maY:b I' h 1 f d It l'k th d 
d ' II 1 ' . 'tl I II ' I, e omng ge ee 0 ge eee 1 on ou en, Isa ow lIS remuneratIOn el ler w 10 y or III part, i (2) G kt' k d 'II' l' k d een a Ie wegens waa WI Ige vervo gmg an 001' 

(2) It shall not be c?mpetent .for any pe:s~)ll without ~he iemand wnder toestemming van het Hof tegen zijIl boedel
lea,:e of the Court to brI~g an actIOn for malIcIOUS prosecutIOn redder of de kurator va,n Zijll -boedel worden ingesteld, 
agalllst the trustee or aSSIgnee of hIS estate., (3) De Meester kan ten allen tijde de k.urator of boedel-

(3) The Master may at all times require a trustee or assignee redder om inlichtingen vragen betreffende de boedel onder ~et 
to answer any enquiry made by him in relation to the estate beheer van de kurator of boedelredder en kan zulks goedvlll
ullder the administration of the trustee or assignee and may dellde het Hof verzoeken de kurator, de boedelredder, 
if he think fit, apply to the Court to examine ;n oath th~ of andere bij het beh'eer betrokken persoon onder ede te 
trustee, assignee or any other person cOllcerned in the adminis- ondervragen en kan tevens een ollderzoek van de boeken en 
tration, and may also direct an investigation to be made of bewijsstukken van de kurator of boedelredder gelasten. 
the booki and vouchers of the trustee or assignee, 154. (1) De notulen van bijeenkomsten, staande de bijeen Bewijs. 

, " , komst ondertekend door een persoon zich lloemende ;J\1ees- levering. 
154. (1) Mll1u~es, of m~etll1gs SIgned at the tIme ~hereof by ter, magistraat of andere voorzittende ambtenaar gelden als 

any perso:1 ,descnbmg Illmself as ,the Mast~r, maglstr~te, or prima facic bewijs van de daarin genotuleerde verrichtingell, 
other presIdll1~ officer shall be re~eIVed as pl'Wta facl.e eVIdence (2) Behoudens tegenbewijs, wordt vermoed dat elke bijeen
of the p'ro~eedll1gs recorde~ therelll. , komst waarvan de notulell als bovenvermeld ondertekelld zijn, 

(2) Un.tIl the contrary ~s proved, It shal~ be presumed that behoorlik belegd en gehouden was en dat aIle besluiten en 
any meetll1g whereof a mlllute has been,sIgned as above ,wasverrichtingen van zodanige bijeenkomst. in orde waren. 
duly convene? and hel~ and that all resolutlOns and proceedlllgsl 155. (1) Procedures in insolventie of onder een boedel-, Vormge-
at such meetmg were m order, . afstand en verrichtingen ingevolge deze Wet worden niet breken. 

165. (1) No proceedings in insolvency or under an assign_,ongeldig door een gebrek in de vorm t,enzij he~ onreclit" 
ment and nothing done under this Act shall be invalidated daardoor veroorzaakt" van zulk een wezenhke aard IS, dat het 
by a formal defect, unless such substantial injustice has been naar het oordeel van het Hof door geen order kan worden 
thereby done a-s in the opinion of the Court cannot be re- verholpen. ' '" , 
medied by any order, (2) Geell, gebrek of onregelmatigheid be~a~n l~ de verkIezmg 

(2) No defect or irregularity in the election or appointment?f aanstellmg van een kurator hooft de me~Ighe.Id ten gevolge 
of a trustee shall vitiate anything done by him ill good faith,lvan hetgeen do~r hem te goe?er trouw, ver,~lCht IS. . 

, .• 156. (1) De msolvent of Iemand dIe zIJn boedel afgestaan Kennis-
156. (1) It shall be the duty of the insolvent or of a per-iheeft is verplicht zijn kurator of boedelredder op de hoogte gevingen . 

son who has assigned ~lis estate to keep his trustee or assignee: te houden van zijn woon- en postadres. Elke kennis
informed of his residential and postal address. Any notice geving ingevolge deze Wet., welke aan de insolveilt gegeven of 
under this Act required to be given to the insolvent or to be op hem gediend moet worden, kan gegeven of gediend worden 
served upon him may be given or served by registered letter per gefrankeerde aangetekende brief, aan dat postadres 
prepaid and put into the post directed to that postal address, gericht. 

(2) Every person claiming to be a creditor of an estate may (2) leder, die beweert schuldeiser in een boedel te zijn, kan 
register his name and address within the Union with the zijn naam en a.dres binl1en de Unie bij de kurator inschrijven 
trustee upon payment to the trustee of a fee of one shilling, tegen betalillg aan de kurator van een fooi van een sllilling, 
Thereupotl it shall be the duty of the trustee or assignee to De kurator of boedelredder is alsdan verpUcht aau da.t adres 
send to that address due notice of every meeting which is behoorlike kennisgeving te zenden van elke bijeellkomst die 
about to be held, of every liquidation account and plan which gehouden zal worden, van elke likwidatierekelling en lijst welke 
is about to be laid before the Master and of any contributions aan de Meester voorgelegd zal worden en van aIle hijdragen 
which the creditor will be required to make thereon and of door de schuldeiser daarop te worden gestort en van alle be
every dividend which is in course of payment. Failure on the taald wordende dividenden. Een verzuim van de kurator of 
part of the trustee or assignee to notify any such creditor as boedelredder om aan zulk een schuldeiser als voormeld kennis 
aforesaid shall be deemed a failure to perform his duties but te gevell, wordt aangemerkt als plichtsverzuim onver.rpinderd 
8hallnot invalidate anything done under this Act. evenwel de geldigheid van handelingen verricht onder deze \Vet. 
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157. (1) As often ~s th~ Master is by .this, Act required or, 157. (1) Wanneer de Meester ingevolge deze Wet verplicht Procedures 
allo,wed or any- credItor IS allowed to lllshtute proceedings of gerechtigd is of een schuldeiser is tegen oen tegen de 
agamst a c,urator, trustee or assig~ee fO.r his r~moval from k"?rat~r of b?ed,elredder ill rechten ageren ten eir:de hem =!f:e~~e~: 
office or fOI the pu;rpose of compelhng lu:n to dIscharge any mt ZIJll bedIemng te ontzetten of hem tot nakommg van 
duty, suc~ proceedmgs may be by motIO,n to the Court €len plicht te noodzaken kan zulks geschieden bij motie aan het 
after notIce to such curator, trustee or assIgnee. Hof, na kennisgeving aan de betrokken kurator of boedelreddel'. 

(2) The, C?sts of all proceedings wI,lich are caused by any (2) De kosten van aIle procedures, veroorzaakt door een 
act 0: . omISSIOn of the trustee or aSSIgnee. shall be payable handeling of verzuim van de kurator of boedelredder worden 
by hIm personally, unless the Court otherWIse order. door hem persoonlik betaald, tenzij het Hof anders beveelt. 

(3) !'--ny costs" ordered bY,th~ Court to be paid by the ~rustee (3) Al de kosten welke ingevolge order van het Hof door 
or aSSIgnee personally shall, If not recovered from hIm, be de kurator of boedelredder persoonlik betaald moeten worden, 
payable out of the estate. komell ten laste van de boedel, wanneer zij niet op de kurator 

158. The Master shall be and is hereby authorized and of boedelredder verhaald kunnen worden. 
required to charge, recover and retain in respect of the several 158. De Meester wordt el'l is mits deze gemachtigd en Fooien. 
acts and things mentioned in the Fourth Schedule to this Act verplicht om, wat betreft de verschillende handelingen en 
such fees as are therein specified. zaken vermeld in de Vierde Bijlage tot deze Wet, zulke fooien 

159. The Master shall have the custody of all documents te heffen, te innen en in te houden als daarin omschreven zijn. 
relating to insolvent or assigned estates. A copy or extract 159. De Meester is, belast met de bewaring van aIle doku- Bewaring 
from any document or record, of which the Master has th6 menten betreffende lUsolvente of afgestane boedels. Een van doku
legal custody or control under this Act, duly certified as true afschrift of uittreksel van een dokument of minuut waarvan ::ftelli e~ _ 
by the Master, shall be, receivable in evidence before any de Meester volgens ~eze Wet ,rechtens de be waring of ~eheer heid~a:r 
Court, and shall be of lIke value and effect as the original heeft, kan, behoorhk gecertIficeerd door de Meester, 111 elk afschriften. 
document or record. Hof worden toegelaten als bewijs en he eft dezelfde waarde 

Certified copies or extracts may be handed into Court by the en uitw~rking als het oorspronkelike dokument of de oor-
party who desires to avail himself of the same. spronkehke minuut. 

It shallnotb~ necesflary for the M'l;st~r himself, or for any Gecertificeerde afsc~ll'iften of uittre~.sel~ kunnen in h?t 
officer under lum to produce any ongInal document in the Hof worden overhandIgd door de partIJ dIe ervan gebrmk 
custody or control of the Master, but it shall be deemed wenst te maken. De Meester of een onder hem staallde 
sufficient if such document is produced by some person ambtenaar behoeft een oorspronkelik dokumeilt dat in de 
authorized by him to do so. bewaring of het beheer van de Meester is, niet zelf over te 

Destruction 160. (1) After six months have elapsed 'from the con- leggen, zuUende het voldoende geacht worden als zulk een 
of documents. firmatl'on of the fi ltd I' . I t dokument wordt overgelegd door een door hem daartoe na accoun an p an 111 any mBO ven ht' d 

or assigned estate, the trustee or assignee may, unless the gemac Ig e. 
Court .othe~wise ord:r, destroy all the books and doeu: 160. (1) N a .verloop:~an, zes ma:anden na de bevestiging van Vernietiging 
ments In hIS possessIOn relating to the estate other than de finale rekemng en hJst m een msolvente of afgestane boedel, van 
those which he is req~ired to lodge with the ~aster: provided!kan de ku~ator, of ,bo~?elredde!' tenzij het Hof anders dokumenten. 
that ~ot less ~han SIX weeks before so domg he shall, by beveelt, aIle III ZIJn be~It .zlJnde boe~en en d?kumenten, betref
advertIsement m the GClzette, give notice of his intention to doifende de boedel verlllet,Igen met Ultzonderlllg van'dle welke 
so; whereupon any creditor who has proved his claim against!hij aa~ de Meester Illoetinle:veren: ~et dien verstande dat hi): 
the estate may apply to the Court by motion for an order pro, ten mmste zes weken te Yoren, van zIJn voorne~en daartoe bIJ 
hibiting or delaying the destruction of those books and docu- advertentie in de Staatsl.'oemnt moet kennisgeven ; als wanneer 
ments. The Court shall make such order thereon as to it may elke schuldeiser die zijn vordering tegen de boedel bewezen heeft 
seem fit. bij motie aan het Hof een order kan aanvragen waarbij de ver-

(2) After five years have elapsed from fhe rehabilitation of nietiging van die ?oeken verboden of uitgesteld :vordt, zullen-
any insolvent or frotI! the c firm t' f th fi I t de het Hof zodamge order verlenen als het goedvmdt. on a Ion 0 e na accoun (2) N I "f . d h b'l' .. 
and plan of any assigned estate, the Master may destroy . a vel' oop van VIJ' J~a.r na e re a IitatI? van 
all records in his office relatin to the estate. e.~n msolvent of na de bekrachtigIng van de finale rekemng en 

,. g. . hJst van een afgestane boedel, kan de Meester aIle tot de 
(3) ThIS sectIOn. sh.all apply to ~ll msolvent ~st~tes ,whICh boedel betrekkelike stukken in zijn kantoor vernietigell. 

have been finally hqmda~ed or are III course of hqmdatlOn at (3) Dit artikel is van toepassing op aIle insolvente boedels 
the commencement of thIS Act. welke finaal beredderd zijn of die op het tijdstip van de 

Saving of 161. Notwithstanding a~ything to the contrary in this Act invoering van deze "Vet beredderd worden. . . 
law as to laud contained, every tr~stee of an estate in which there appears 161. Nlettegenstaande tegenovergestelde b.epahngen m deze Wetop l~nd
settlement, as an asset any rlghts under a lease, licence, purchase, or Wet moet elke kurator van een .boedel waann rechten krach- nederzettlllg' 

Power of 
Governor
General to 
make 
regulations. 

allotment of land from the Crown shall in hI'S adml'nl'st,ratl' tens'een huurkontrakt, vergunnmg, koopkontrakt of toeken- voorbehou-
, on , d d K I b t k b"" den of the estate, act in accordance with those provisions (if any)lmng, v~n gr?n van e roon as een a e voor omen, I.J zlJn . 

which by the law under which the rights were acquired, areladmn~Istratie v~n de .. boedel handel~n overeenkomstig ~e 
expressed to apply in the event of the insolvency of the personbepalmgen (zo dIe er zIJn) welke doo~ de wet waar~.r:d~r dIe 
who acquired those rights, ,rechten verkregen werden van toepassmg verklaard ZIJn III het 

geval van insolventie van de persoon welke die rechten 
162. The Governor-General may from time to time make verkreeg. 

regulations not inconsistent with the provisions of this Act- 162. De Goeverneur-generaal kan van tijd tot tijd regu- Bevoegdheid 
(a) for the management and good conduct of the business ties, niet strijdellde met deze Wet, vaststellell- van Goever-

of and of the I)ractice and procedure to be observed (a) tot regeling van het bestuur en de goede leiding van neur- al 
db' I'd d kt"k . d genera. om in any Master's office; e eZIg leI van, en van e pra 1J en proce ure te regulaties 

(b) prescribing the form and manner of proceedings under worden gevolgd III €len Meesterskantoor; vast te 
this Act; . ' (b) tot regeling van de vorm en de wijze van procedure stellen. 

(c) prescribing the manner in which fees payable under onder d~ze Wet; .. . 
this Act shall be paid and brought to account. (c) tot regehng van de wIJze waarop gelden dIe onder. 

deze Wet verschuldigd zijn, betaald en in rekening 
;!dr::f!l~f 163. This Act may be cited for all purposes as the gesteld moe ten worden. 
COlllmence, Insolv~ncy Act, 1916, and shall commence and come into 163. Deze Wet kan voor alIa doeleilldell 'Worden aange- Korte titeI en 
w('ntof Act. operatIOn on the first day of January, 1911. haald als de Insolventie \Vet 1916 en treedt in werking ~iatum.van 

d d J 
'19 lUvoermg van 

op e eerste ag van anuarle 11. Wet. 
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First Schedule. 
La1VS Repealed. 

Eerste Bijlage. 
H er1'oepen lVetten. 

I 
- I 

. No. and Year I Short Title or Subject 
Prov~I~~. of Law. 

Cape of Good 'I Ordinance No. 6

1 

Insolvent Estates 

.; No. en Jaar van !Korte Titel of onderwerpl Omvang .van 
Extent of Provmclfl. Wet. van Wet. Herroepmg. 

Repeal. ----------------.-----------------

------- Kaap de Goede Ordonantie No. Insolvente Boedpls Geheel. 
The whole. Hoop 6 van 1843 

Hope of 1843 

" 

" 

" 

" 

Natal 

" 

" 

I 

I 
Act No. 15 of Masters and Servants 

1856 

il', 

So much of 
Chapter IV, 
sections one, 
two 0 nd tlbj'ee 
as reiateft to 
insolvency. 

Act No. 5 of The Tacit Hypothec 
I 1861 Amendment Act, 1861 

Section .fi1:e. 

'I Act No. 11 of Executors' and Trustees' 
1873 Accounts Act, 1873 

So much as re
lates to the 
accounts of 
trustees, 

Act No. 21 of 
1875 

Act No. 20 of 
1884 

Act No. 38 of 
1884 

Act No. 22 of 
1887 

Act No. 23 of 
1905 

Act No. 7 of 
1907 

Ordinance No.2 
of 1850 

Law No. 47 of 
1887 

The Antenuptial Con· 
tracts Law Amend-
ment Act, 1875. 

The Stamp and Offices 
Fees Act, Ib84 

Sections tMee 
and jour. 

So much as re
lates to the 
payment of 
feei! in the 
insolvent and 
law branch 
of any Mas
ter's office. 

Insolvent Law Amend- The whole. 
ment Act, 1884 

Publication of In sol- Secti9n one. 
vencies 

The In50lvents Rehabili- The whole. 
tation Law Amend-
ment Act, 1905 

The Non-Cape Trustees 
and Liqui.dators Re
cognition Act, 1907. 

Masters and Servants ... 

The Insolvency Law, 
1887 

So much as re
lates to the 
r ec 0 gnitioll 
of any trustee 
appointed 
within the 
Union. 

So much of Natal 
Chapter III, 
sections one, 
twoandthrt'e 
as relates to 
insolvency. 

The whole. 

Law No. 2 of To amend Law No. 47 The whole. 
1891 of 1887 

The whole. 

" 
" 

" 

" 
'I' Act No. 14 of To amend Law No. 47 

1909 of 1887 Transvaal 

Transvaal Law No. 13 of 
1880 

I Law No. 13 of 
I 1895 
, Ordinance No. 5 

of 1905 
I 

',I' Act No. 7 of 
1907 

I 

j 

The Masters and Ser
vants Law, 1880 

The Insolvt'ncy Law ... 

'I'he Insolvency Law Am
endment Ordinance, 
1905 

The Foreign Trustees and I 
Foreign Liquidators 
Recognition A~t, 1907 [ 

So much of 
Chapter IV, 
sections one, 
two !tnd three 
as relates to 
insolvency. 

The whole. 

So much 8S re
lates to the 
ad m i nistra
tion of insol
vent estates. 

So much as re
lates to the 
r e cognition 
of any trustee 
appointed 
within the 
Union. 

-------------~I--------------~--------------------~-----------

" 

" 

" 

I Wet No. 15 van Meesters, Dienstboden ... 
1856 

· Wet No. i; 
1861 

Wet No. 11 
1873 

Wet No. 21 
1875 

van 

van 

van 

De Stilzwijgende Verband 
Wijzigingswet, 1861 

De Wet _ op Rekeningen 
van Eksekuteurs en 
Kurators, 1873 

De Huwelikse Voor
waarden Wet Wijzi· 
gingswet, 1875. 

Zoveel van 
Hoofdstuk 
I V, ar t i
kels een, 
twee en d"ie 
als betrek
king heeft 
op insol ven
tie. 

Artikel vijj. 

Voorzover die 
betrekkinlf 
heeft op 
rekeningen 
van kura
t-ors. 

Artikels drie 
en riel'. 

Wet No. 20 van 
1884 

De Zegel en Kantoor-: Voorzover die 
gelden Wet, 1884· betrekking 

heeft op de 
betaling van 
fooien in de 
insolventie -
en wetsaf
delingen 
van Mees
t e r s kanto-
reno 

Wet No. 38 van ' De Imolventie Wet Wij- Geheel. 
1884 zigings Wet 1884 

i Wet N O. 2~ van Publikatie van Insolven- Artikel een. 
· 1887 ties . 
, Wet No. 23 van De Wet tot Wijziging I Geheel. 
· 1905 van de Wet tot Re- I 

Wet No.7 van 
1907 

habilitlttie vlln Insol- I 

venten.1905 , 
De Niet-Kaapse Kurators I 

en Likwidateurs Er
kennings Wet, 1907 . 

V oorzover die 
betrekking 
heeft op de 
erkenning 
van kura
tors aange

I steld in de 
. Unie. 

Ordonantie No. i Meesters en Dienstbodeni Z 0 vee 1 van 
2 van 1850 I I Hoofdstuk 

, ' III, artikels 

Wet No. 47 
1887 

van 

I 
I 

een, twee en 
dl'ie als be
trekking 
heeft op in
solventie. 

De Insolventie Wet 1887 i Geheel. 

Wet No.2 
1891. 

van I Tot wijziging van Wet Geheel. 
, No. 47 van 1887. . 

Wet No. 14 van Tot wijziging van Wet i Geheel. 
1909, 'No, 47 van 1887. I 

Wet No. 13 van De Meesters en Dienst- I Z 0 vee I van 
1880 boden Wet 1880 Hoofd stu k 

IV, arti
kels eert, 
twee en dj'ie 
als betrek
king heeft 
op imolven-

Wet No. 13 van I De Insolventie Wet 
1895 

Ordonantie No. De Insolventie Wet Wij-
5 van 1905/ zigings Ordonantie, 

1905 

Wet ~o, 7 
1907 

van ~ De Buitenlandse Kurators: 
I en Buitenlandse Li- l 

kwidateurs Erkennings[ 
Wet, 1907 j 

I 

tie. 
Geheel. 

Voorzover die 
betrekking 
heeft op 
de beredde
ring van in
solvente 
boedels. 

V oorzo ver die 
betrekking 
heeft op de 
erkenni ng 
van kura
tors aange
steld in de 
TInie. -

lix 
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Provincie. 

. of Law. of Law. Repeal. 

No. en Jaar van 
Wet. 

Korte Titel of Onderwerp I Omvang van 
van Wet. , Herroeping. Province i No. and Year Short Title or Subject I Extent of 

-----,-----.... ~ ---.. ---- -------·1---------1 Transvaal ... Wet No. '~_~n"De Financie Wet 1909 ... Izoveel van het 
Transvaal ... 

Orange Free 
State 

" 

Act No. 15 of The Finance Act, 1909 ... 
1909 

Chapter ClV. of 
! the Law Book 

Law No. 14 of 
1899 

The Insolvency Law ... 

Law to Amend the In
solvency Law 

So much of the 
tariff (lOD
tained in the 
Fourth Sche
dule of feea 
chargeable in 
lieu of fees 
prescribed in 
the Sohedule 
to Ordinance 
:'10.5 of 1905 
as relates to 
fees payable 
in respect of, 
insolvent es-' 
tates. 

! The whole. 

The whole. 

... ; Law No. 23 of 
1899. 

Supplementing Law No. , The whole. 
7 of 1892, relating to ' 

" 

" 

Law :'10. 24 of 
1899 

antenuptial contracts. 
Law to grant certain 

POWPTS to trustees ap
pointed in the South 
Afrioan Republic 

... OrdinanceNo.lO The Stamps and Licences 
of1903 Ordinance, 1903 

·The whole. 

Schedule B. 
Tariff IV (2): 

l! ... ' Ordinance :'10. 3 The Dehtors' Assigned The whole. 
of 1!)06 Eata t('s Ordinance, 1906 

" ... ,Act No. 4 of The Foreign Trustees 
; 1908 and Liquidators Re

cognition Act 1908. 

I. 

Second Schedule. 
FORMS. 

So much 'is 
relates to 
the recogni· 
tion of any 
trustee ap
pointed with
in the Union. 

Oranje Vrij
staat 

" '" 

" ... 
.. . .. 

" ... 

1909 tarief in de 

Hoofd13tuk CI V 
'Van het Wet· 
hoek 

Wet No. H van 
1899 

Wet No. 23 van 
1899 

Wet No. 24 van 
1899 

Ordonantie No. 
10 van 1903 

Ordonantie No. 
3 van 1906 

Wet No.4 van 
1908 

. Vierde Bij. 
lage, van 
fooien die 
berekend 
kunnen wor
den in plaats 
van defooien 
voorgeschre
ven in de 
Bijlage tot 
OrdonBn tie 
No .. 5 van 
1905 als be
trekking 
heeft op 
fooien be
taalbaar ten 
aanzien van 
inaol vente 
hoedels. 

De Wet ovcr de In~ol· Geheel. 
ventie 

Wet tot Wijziging van Gehcel. 
de Insolventie Wet 

Aanvulling van Wet No, Geheel. 
7 van 1892. met be-
trekking tot'huwelikse 
voorwaarden. 

Wat tel' verlening van Geheel. 
zekere bevoegdheden 
aan Kurators aang-e-
steId in de Zuid Afri-
kaanse Republiek 

De Zegels ~m Licenties B i j 1 all e B, 
Ordonantie 1903 Tarief IV. (2) 

DeOrdonantie op Boedels Geheel. 
afgestaan door schul. 
denaars. 1906 

De Buitenlandse Kura
tori! en Likwidateurs 
Erkennings Wet 1908 

Zoveel als be
trekking 
heefb op de 
er ken nl lig 
van een kura
tor aangesteld 
in de Unie. 

A.-No-rICE OF SURRENDER. i 

Notice IS hereby given that applicatton will be made to ----------T-w-e-e.;.d-e-B-iJ-.• -a-g-e-.---....;.-----
the ..................... court .................. on ........................ the FORMULIEREN . 
........ _ ...... day of.. ............. 19 ... at ............... o'clock in the A K . 0 
forenoon or as soon thereafter as counsel can' be heard . : EN~ISGEVING v A~ VERGA VE. 
for the surrender of the estate of (*) A.B. of........................ ..Kenllls gescl1ledt mlts deze dat aanzoek zal worden gedaan 

blJ het .................................... hof ........................... op 
..................................................................... '-" •. '1' .. ... .. ...................... de ............. dag vall ................ 19 .... te ..... . 
.................................................................. aslllsovent d 'dd f . d' dId d k t 

a,1~dMthat his fsclhleduSles will lCie for inspection a:t the office (Otf) ~:~oo~~ ~~~r:~rd:~s v~or z~es~~:r~avt~~~a ;e S bo:d:l ~Oa~!) 
tue aster 0 t e upreme ourt at.............................. A B . 
[and at the office ......................................................... ], .. van ............................ ····· .. ·····• .. · .. ·· .... ·i········l .... ·t 
for a period of fourteen days fro dill the f'''''''''''''''''' "9' day of ~.~ ... d~t"" '~iir;"" ~~h~'d~i~~"" 't~~"" i~~~g~"" '~~i~e:l lllsri;;~ln 
.................. to the ...... : ................. ~~. ~ .. .' ................................. ~ .. : ........ ten kantore van de Meester van het Hooggerechtshof 

Applicant's Attorneys. te(t) .......................................................................... . 
[en ten kantore ........................................................... ] 

..... ·· .... :~~~~~:~~~~~~:~:~~~:~~~:~:: ... 19...... voor een tijdperk van veertieu dagen van de ................ " ..... . 
dag van ....................... tob de .............................. dag van * Here insert the full name of the debtoJ: (with the full style or firm, 

if a partnership, and the full names of all the partners) his occupation 
and address. 

t If the schedules are to lie for inspection only at a place where there 
is a Master's office, omit the word§ in brackets. 

B.-DEBTOIl'S SCHEDULES. 

................................ 19 ..... . 

Prokureurs van Applikant. 

19 ...... 
Balance Sheet of* ................ .. ·Vul hier in de volle naam van schuldenaar (met de volle naam of firlna, 

Estate Dr. Estate Cr. 
in geval van cell vennootschap, en de volle naam van aHe v€nnoten) zijn 
beroep en ad res'. . 

---------~, -..,.!-~ ...... ---------I"""'.....,.-'l"I- t Ala de schedules sleohta tel' inzage zullen liggen op een plek wallr 
i £, 8. d. £, B. d. een Meesterskantoor g€vestigd is, laat dan de woorden tUBsen haakjes uit. 

To Debts due as per An-I By Immovable Prop- B.-SCHEDUI,ES VAN SCHULDE~AAII. 
nexureD ... , ... ' elty 8a per Annexure B 1 k' * 

'
I B:M:o;~ble Property: Boedel Dr. a ansre enmg van .............. " .... ":Soedel Cr. 

Furniture, Stock·in- I 
trade, eto., as per "I d 
Annexure 8.... Aan OpvorderbareSohul- "" I S'I' . 

, Outstanding Debts, I ~eelnDa.ls .. pe. l' A.a.n. hang .. -. I 'I ~~.c., a~.:er ~~nex~~ ~ 

- - ToW :- -~r-' ~_D~Ci~CY;~_t~_'~+_: !-
* Here insert the full name of the debtor. 

B
. " 1 per I, ,£ : s. I d. 

i] . Y &!ltgoed a s 
Aanh1!.ngsel A. . .. 

Bij LOBse Goederen, I 
:lIeubelen, Handels
voorraad, enz., als per 
Aanhangsel B. . ... 

Uitstaande Scblildun, 
enz., ala per ~Aan-
hangsel O. ... _. 

Tekort... .. • 

i 

1 
. 1 __ 

I~rr-otaa-l ... -.---;--.. [ --:-i-I -';:-, +-1 -rr-otaa-l ... -.---i--ul f 1 
'" Vul hier in de volle naam van de schuldenaar. 
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A nnexttre A. 
A ankangsel A. 

Particulars of Immovable Property. 
Biezonderheden omtrent Vastgoed. 

'I Description ! Situation l'Iort- ! Estimated 
of ! and gages Value!'. 

Beschrijving 
van 

Vastgoe-l. 

Ligging Verbanden Geschatte 
en 

Grootte. daarop. Waarde. 

~_~~_~~ ___ ",, __ , __ --.,~P_~o_f!_e_rt_y_. -.J_Ex_~n_t_,.--;--~th_ereon. , 'I 

II', £, [ s. :d. Vastgoe? gelegen in de 
s. d. 

I Unle....... .. Property situate in the 
Union... ... ... 

, i 

Total ,=1=1-= 1 Vastgoed elders gelegen 
Property situate elsew here 

Totaal I-_~ __ 

111
1

-----'---"--' -----:.-1 --+--!--+-i _____ --i ________ .J....-_--!...--:_!_i Totaall I I 
Total i I' ~..:......;.-

AnneX1tl'e B. 
Partlculars of Furniture, Stock.in-Trade, Live Stock, Hus

bandry, Shares in Companies, Insurance Policies, etc., and 

Aanhangsel B. 
Biezonderbeden van Meubelen, Handelsvoorraad, Levende 

Have, Landbouwgereedscbap, Aandelen in Maatschap
pijen, Verzekeringspolissen, enz., en aHe LOBse Goederen 
niet in Aanhangsel C. begrepen. all Movable Property not included in Annexure C. 

I E~!:~~d __ ,_,~ ____ , __ ,,-I_B_es_c~~~il_·v_in_g_V_an __ G_oed_e_re_n_. _ +-1_G_;"aC_!,~!~e 
~,~~~-~~.. -~~-, -~~~'~TI s. '-I d. G~~%".' .. ",l'..,~ in d.~ 1 11_£_' .. _~'_-'_-d-' 

D~es:ription of Property. 

Property situate in the : 
Union ... ... 

Total 
'-- ---- Totaal 1 __ 

1

1 __ _ 

-I-~-

I i 

I I 

Property situate else-
where ... ... 

Elsewhere 

i 
Goederen elders gelegen i 

i 

,Totllal \ 

~-----

Total i I I I 1 I Totaal I I I :/1 II I 
Annexure D. 

List of Creditors. 

T . I Nature and Value 
Name of Creditor of Security for Nature of Claim. i 

and Address. Claim. ' 
1 ; 

Amount of 
Olaim. 

Aankangsel D. 
Lijst van Schuldeisers. 

Naam van I' Aard en Waarde i ' 
SchuldeillCr en van Sekuriteit I Aard va.n de I Bedrag vaJlo 

i Adre'l. voor Vordering., Vordering. Vordering. 
.~--, ---~---- _._'- .. - .-,~, - .~~----",-'-r-"-'-~I- I' ' , I d ! ' i & 

--------------:.....----T-ot-a.-I-i-'--"7'I--:I--1 D, voo,afgaand, Bal,.,,,k,n;ng moo' T~:~ ! .. n L,jgd' 

d. 

The aforegoing I?a,lance S~e?t shall be verified by affidavit,lverklaring, 70 na mogelik in de navolgende vorm, bev~stigd 
. as near as may be m the subJomed form, of the debtor or somelworden door de schuldenaar of een andere persoon dIe de 

other person presenting the petition or executing the deed ofpetitie aanbiedt of de akte. van boedelafstand ten 
assignment 011 behalf of the debtor. ibehoeve van de schuldenaar passeert. 

AFFLDAVIT. ',BE;';DJGDE VERKLARING. 

I ......... "",, ............... declare under oath that to the best)' Ik .............. _ .................... _ verklaar onder ede dat naar 
of my knowledge and belief the statement of affairs contained mijn beste weten de opgave van zaken bevat in de voorgaande 
in the aforegoing Balance Sheet and the Annexures thereto Balansrekening en de Aanhangsels daartoe gemerkt A .,B.p., . 

lxi 
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markrd A, B, G, and lJ, is a true and complete statement of en 'J]. een juiste en volledige opgave is van aIle baten en lasten 
all a~sets and liabilities of.. ............. (or my estate) and that van .......... : .......... (of mijn boedel) ell dat elke daarin voor-
everyi valui\-tion therein contained is a fair and correct valua- komende waardering een billike en juiste waardering is 
tion, j and that none of the assets therein appearing are mort- en dat geen van de daarin voorkomende baten met verb and 
gaged .... pledged or under attachment,* save only those enume- bezwaard, verpand of onder beslaglegging zijn,* behalve aIleen 
rated 111 the annexure hereto and that these are respectively degene vermeld in het aanhangsel hiertoe en drt die respek
mortgaged, pledged or taken in execution for the amounts set tievelik verbonden, verpand of in eksekutie genomen zijn voor 
forth in the said annexure. de bedragen opgegeven in genoemd aanhangsel. 

tFurther that the estate of .................. (or my estate) has tVoorts dat de boedel van ................................. (of mijn 
never previously been sequestrat,ed or assigned for the benefit of boedel) nooit te voren gesekwestreerd of afgestaan was ten 

h~y creditors or placed in bankruptcy either in the Union or gunste van rn.i.jn 
schuldeisers of bankroet verklaard is hetzij in 

IS . zlJn . 
elsewhere. de Unie of elders. 

Sworn, etc. 

,', If no assets are mortgaged, pledged or uncleI' attn.chment, strike out and 
initial the words following to the end or t.his pa,ragraph. 

Beedigd enz ........................... . 

* AlB geen baten met verband bezwaard, verpand of onder beslaglegging 
zijn, 8chrap en 'parafeer de wO'·rden hieropvolgende tot aan het einde 
van deze paragraaf. j'If t.he debtor haH previously been insolvent or has previonsly assigned his 

estate, strike out this paragraph and state where and when, and whether and 
when it hassinee been released 01' the debtor rehabilitated, t AlB de schuldenaar vroeger insolvent geweest is of vroeg'er zijn boedel 

afgestaan heeft, schrap deze paragl'aaf uit en vermeld waar en wauueer en 
C. -AFFIDAVIT FOR THE PROOF OF AN OPEN A CCOUNT, ETC. of en wanneer dezelve sedert ontslagen of de schuldenaar gerehabiliteerd is. 

{
Assigned } 

In the Insolvent Estate of.. .................. . 

Name of Creditor ................................ . 

Address in full .................................. .. 

. Total amount of claim ........ . £ ........... . 

.................................................... , .......................... . 

declares under oath that A. B. whose estate has been 

{

assigned for the benefit of his creditors } 
placed under sequestration in the hands of the was at 

Master of the Supreme Court 
the 

C.-BEEDIGDE VERKLARING VOOR RET BEWIJZEN VAN EEN 

OPEN REKENING, ENZ. 

[n de {AI fgelstante } Boedel 'van ............................. . 
nEoO ven ,e 

Naam van Schuldeiser .................................... .. 

Volledig adres .................................................. . 

Totaal bedrag van vordering...... £ ................. . 

verklaart onder ede dat A.B. wiens boedel 

! afgestaan is ten behoeve van zijn schuldeisers 
onder sekwestratie geplaatst is, in handen van 

de Meester van 't Hooggerechtshof , 

{ 

op de datum van de boedelafstand} 
ten tijde van de uitreiking van de recbtinatigen deugdelik aan 
order tot sekwestratie 

{
date of the assignment } th f d t'll' .. f th t t' d ereo ,an s 1 IS, 
ISSU111g 0 e seques ra 1011 or er .. : ........................... de 80m van .................................. .. 

justly and truly indebted to ....................... .' ..................... voor .......... ' ................................... volgens de aangehechte 

in the sum of .................. for .......................................... rekening verschuldigd was en nog is en dat de vordering 

according to the account hereunto annexed and that the claim {*niet verkregen } werd door cesssie of koop sedert de 
. verkregen 

{
"'was not} . db' h" th . t't . 11' d b" d b d 1 { *afgestaan } acquIre y ceSSIOn or purc ase SIllce e IllS 1 u- Inste Ing van proce ures waar IJ e oe e k t d was gese wes reel' 

t ·" f th . d' 1 b t1 t t { *assigned. werd. Deponent verklaart verdeI' dat geen andere persoon, 
'IOn 0 e procee Ings w 1ere y 1e es 'a e was b hid A B k l'k . d placed under eave genoem e .. aanspra ellS voor genoem e 

} 
. schuld, of enig deel daarvan, en dat noch hij 

sequestration. And thIS deponent further says that no other noeh iemand anders, voorzover hem bekend is ten 
person besides the said A. B. is liable for the said debt, or behoeve van dflponent (of gezegde A.B.) sekuriteit voor 
any part thereof, and that he hath not, nor hath any other dezelve of een deel daarvan oIltvangen heeft behalve .......... .. 
pen'lon, to his knowledge for the use of depo,nent (or the said .................................... .............. (Vul hier in de aard, 
A. B.) received any security for the same or any part thereof biezo",:de.rheden en waarde 'van het verband, pand of andere 
save and except........................... .............. (Here insert sekunte~t). 
nature, particul{(rs and value of mortgage, pled.qe or other 

security. ) t Deponent verklaart ten laatste dat toen het door hem 
geeiste recht van schuldvergelijking hetwelk uit de hier-

t And this deponent says lastly that when the right of set- aangehechte rekening blijkt, ontstond, hem geen daad van 
off claimed by him and appearing from the account hereto insolventie bekend was waarop de boedel later gesekwestreerd 
annexed accrued he did not know of any act of insolvency werd, of het voornemen van de insolvent om zijn boedel over 
upon which the estate was afterwards sequestrated, or of the te geven, of dat de baten van de insolvent onvoldoende waren 
intention of the insolvent to surrender his estate, or that the aan zijn lasten te voldoen. -
insolvent's assetswe'l'e insufficient to discharge his liabilities. 

- Beedigd deze ................. dag van ............... te ....... .. 
Sworn this ............... day of ............... at ................. . 

Voor mij 
Before me, 

* Schrap en parafeer de niet vereiste woorden. 

"Strike out and initial the alternative words not. required. 
j' When no compensation or set-off is claimed, strike out t.his clause. 

t Schrap deze klausule wi1uueer geen kompensatie of ScllUldvergeljjking 
geeist word~, '. . 
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D.~AFFIDAVIT FOR THE PROOF OF DEBT ON A 

NOTE OR BILL OF EXCHANGE. 

{
Assigned t 

PROMISRORYID.--BEEnIGDE VERKLARING VOOR HET BEWIJZEN VAN SCHULD 
OP EEN PROMESSE OF \VISSELBRIEF, 

In the Insolvent f E~tate of ...................... .. 

N arne of Creditor.: ..... , ....... ,., ............... . 

Address in full.. ................................ .. 

Total amount of claim ...... £ .............. . 

makes oath and says, that A. B., whose estate has been 

{

assigned for the benefit of creditors .} 
placed under Sequestration in the hands of the was at the 

Master of the Supreme Court 

II In 
Afgestane 

de Insolvente } Boede} van .................... ~ ... " .. . 

I 
I 

Naam van Schuldenaar ......................... .. 

Volle dig Adres .................................... . 

Totaal bedrag van vordering ......... £ ....... .. 

zweert en zegt dat A.B. wiens boedel 

{ 

afgestaall is ten behoeve van zijl1 schuldeisers } 
onder sekwestratie geplaatst is in handen ten tijde 

van de Meester van het Hooggereehtshof 

{
van de boedel afstand t 

. van de uitreiking van de order tot sekwestratie f 
{

assignment } . . 
. . f tl S t t' 0 d thereof, and stIll IS, 1 . d d L:k . ISSUIng 0 Ie eques ra Ion r er rec ItmatIg en eug eu aan ......................................... . 

justly and truly indebted to ............................................................................................ , .............................. .. 
in the sum of .................. for, ...................................................... , ................ de som van ................ , ................. .. 
according to the account hereunto annexed and that the voor .......................................................................... . 

1 · { ·was not} . db' h' versehuldigd was en nog is, overeenkomstig de aangehechte 
c aIm was acquIre y ceSSIOn or pure ase smce. ' {*niet verkregen . .. 

. . . . rekel11nl> en dat de vordermg . l werd bIJ the InstItutlOn of the proeeedmgs whereby the estate was 0' verkregen I 

{ 
*assiglled. } A d th' d t f th cessie of koop sedert de instelling van procedures waarbij de 
P ace un er sequestrahon. b d 1 ages aan werd De onent verklaart voorts I d d . n IS eponen ur er { * f t } 

says, that he has not, nor has any other person, to his oe e gesekwestreerd . p 
knowledge, or for the use of., ' .... , ........................... received dat noch hij, noeh iemand anders voorzover hem bekend is 
any security for the said Debt, or any part thereof, save andrten behoeve van ................ , ......................................... .. 
except the following Promissory Note or Bill of Exchange: 'if ienige sekuriteit voor genoemde schuld of enig deAl daarvall 

~::~~~~~l ::,~.i: I oo,::;:a ' 1:~1! Ii ,~~~.' Amo .. t~ IO:;~:~ h;~~;.I;:;:OI~::~::m;~ W;,:::f 
___ . _____ L ____ . __ ' __ _____ Promes~e. teerd. betaalbaar. soord. 

aangegaan. 

And this deponent further says, that besides the said
I 

A·IB., • . A B 
nso ven.,· d d b hId ,., 

th d b t · d . I' bl t I Deponent verklaart ver er at eave genoem e----e en orser a ove-men lOne ........................... 18 Ia e 0, Inllolvellt 
this deponent for the amount of the Bill or Note endorsed II de bovenvermelde endossant ...... " .......... , .................... aan 
by ........................... as aforesaid. ,deponent aansprakelik is voor het bedrag van de wissel brief 

And this deponent further says that the aforesaid Bill of of promesse, door ............... geendosseerd als voorme~d. . 
E P · N 'd d b I Deponent verklaart verder dat de voormelde wIsselbrIef ~xchange or romissory ote, pro uce y ........................ i f d 
in proof of.. ................ Debt aforesaid, ...... .is in all respects;O promdess1e boor.: .................... ,., ..................... "l'd' .. "1" 'l'd" 

. d t Ivertoon as eWIJS van ........................... voorme esc 1U , 
genume an. rue. . in aIle opzichten echt en deugdelik is. 

t A~d tIllS dep?nent says lastlJ: that when the rIght of set- t Deponent verklaart ten laatste dat toen het door hem 
off claImed by 111m a,?d appearmg fr~m the acc01.~nt heretoigeeiste recht van schuldvergelijking hetwelk uit de hieraange
annexed. accrued he dId, not know of any act of 1l1solvencYihechte rekening blijkt ontstond, hem geen daad van insolventie 
~pon ';Vhwh the ~state was afterwards se,questrated, or of thelbekend was waarop de boedel later gesekwestreerd werd, of het 
~ntentlOn, of the llls01VJe~t to sl!-rrender.hIs estate! 0;: t~~~ theivoornemen van de insolvent om zijn boedel over te geven of 
msolvent ~ assets were msufficient to dIscharge hIS habIlItIes. Idat de baten van de insolvent onvoldoende waren aan zijn 

Sworn this ...... day of.. .................... at.. ....................... : lasten te voldoen. 

Before me, Beedigd deze ............... dag van ................. te ............. .. 

"Strike out and initial the alternative words not required. 
tWhen no compensation or set'off is claimed, strike out this clause. 

E, 
To the Registrar of.. .............................. . 

Sir, 

Voor mij, 
* 8ehrap en parafeer de niet vereiste woorden. 
tSehrap deze klausule WltnneeT goon kompensatie of sehuldvergelijking 

I geeitlt wordt. 
E, 

! Aan de Griffier van ...................... .. 
iWelEd. Heer, 

Please to take notice that a deed of assignmenti Gelieve kennis te nemen dat een akte van boedelafstalld 
whereby A.B., of ............................... assigned his estatewaarbij A.B .................................. vall zijn boedel aall mij 
in my favour in trust for his creditors has been signed audjten behoeve van zijn schuldeisers afstand doet, ondertekend 

lxiii 
SA 
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executed by the said A. B. and C. D., of .................... " '" a en gepasseerd is door genoemde A.B. en C:D. van ............... .. 
creditor of the said A. B. and by me, E. F., of .................. , een schuldeiser van genoemde A.B. en door mij E.F. van ......... , 
the assignee under the deed, and that it appears from the boedelredder onder de akte, en dat uit de schedules van 
debtor's schedules that the properties mentioned in the an- de schuldenaar blijkt dat de goederen vermeld in de bijgaande 
nexure hereto are assets of his estate. .3,anhangsels baten zijn van zijn boedel. 

Yours obediently, Uw d,y. dienaar, 

Boedell'edder onder de Akte. 
Assignee under the Deed. lV.B.-De kennisgeving moet bevatten (1) de volle naam en 

iV.B.-The notice must contain (1) tull name and address ofl~et.volledig adres van de schul~enaar (met de naam of firma, 
the debtor (with the style or firm, if a partnership, and thelmdlen het e~n vennootschap IS, en de .volle namen van aIle 
full names of all the partners); (2) the full name, address andlvennoten); (2) de volle naam, het volledIg a~res en het beroep 
occupation of the assignee under the deed j (3) fnll particulars van de boedelredder ~nder de akte; (3) volle blezonderheden van 
of the properties mentioned in the annexure. de goederen vermeld m het aanhangsel. 

F.-NOTICE OF ASSIGNMENT. 
F.-· KENNISGEVING VAN BOEDELAFSTAND. 

Kennis geschiedt mits deze dat * A.B. van ........................ , 
Notice is hereby giyen that *A. B., of ........ .. ...... , aan C.D. van ........................... ten behoeve van de schuld-

has made an assignment .of his property in fa,,:our of C. D., ?f eisel'S van genoemde A.B. en behoudens aanneming door hen 
........ : ................. , .. , m trust for. the credItors of the saId [afstand van zijn goederen gedaan heeft, en dat de schedules 
A .. B. If they. ac~ept th.e sam~, and that the scheduI~s of the.van genoemde A.B. tel' inzage en de akte van boede.lafstand 
saId. A. B. .wIll he f~r lIlspect.lOn and t.he deed .of assIgn,mentiter inzage en tel' onderteker:ing van aIle tot ondertekenen 
for mspectlOn and SIgnature by all credItors entItled to 8Ign atgerechtigde schuldeisers zullen Iiggen ten kantore van de 
the office of the Master of the Supreme Court, t ................. !Meester van het Hooggerechtshof, t ................................ . 
(and at the office ........................ ), for a period of fourteen (en ten kantore van ................................. ), gedurende veer. 
days from the ...... day of ......... , 19 ... , to the ...... day oftien dagen van af de .................. dag van ......................... .. 
. : ....... , 19... 119 ...... , tot de .................. dag van ........................ 19 .. .. 

It ' f Lh t"fi d tl t 'f tl 'd' t I 11 b i Voorts wordt bekendgemaakt dat, zo genoemde boedeI-IS urc er no 1 e la 1 Ie sal assIgnmen s Ia e: f t d' d kId d 
d 1· d l' t' '11 b d t tl ia s an met wor t aange.nomen, aanzoe za wor en ge aan ec lIle app lea lOll WI e rna e 0 de.... ....................... h t H f d d 
Court, ....................... , on ..................... ,the ......... davof/ aan e .. · .. · ........ ··· .. 1·9 .... o.t' ........ · .. ·,oP·.·: .. ·d .. · e .. · .... :d·dag 

19 t '1 k . tl f . van ..................... , ...... e ............ ure In e voonni ag 
........................... , ... , a ...... 0 C oc 111 Ie orenoon f . d' dId d k tId k d 
or as S0011 thereafter as counsel can be heard for the, 0 zo spoe 19 aarna a sea vo aa ge 1001' an w~r en, VOOl' 

d f th t t f th 'd A B . 1 t I· de overgave van de boedel van genoemde A.B. als msolvent. surren er 0 e es a e 0 e sal . as Inso ven . 
I Handtekening van de schuldenaar of de per-(Signature of the debtor or the person 

who executed the deed on his behalf.) I .................. ~~o.~.~~~.~~.~~~e.~.~~ .. zij~en behoeve passeert . 

•••••••••••••••• ,.~ ••••• ,..... ••• 1 ••••••••••••••••••••••••• , ••••• > •••• 19 ..... . 
.... ......... ............... .. , 19...... I · Vul hier in de volle na&Jn van de schuldenaar (met de volltl naam of 

firma, in geval van een vennootschap, en de volle namen van aHe ven
* Here in;;ert the full name of the debtor (with the full style or firm, if.noten.) 

a partnershIp, and the full namC's of all th~ pa.rtners). .' t Indien de akte en schedules slechts ter inzage zulien liggen op een plek 
t If the deed and the schedules are to he only at a place where there IS [waar een Meestelskantoor gevestigd is moeten de woorden tusen haakjes 

a Master's offiee, omit the words in brackets. .weggelaten worden. ' 

G. G. 
. lIn het Hooggerechtshof van Zuid Afrika .......................... . 

In the Supreme Court of ~o~th A.fr~c.a.............................. Provinciale Afdeling . 
.......................... . Provlllclal DIVISIon. Ik verklaar dat ingevolge en uit krachte van een akte van 

of ~t~:r:;trt!h~i. ~~d~.~ .. ~~d. ~y., ~i.~~~.~ .~~. ~ .~~~~ .. ~~ .. ~~~.i~~I.~e~~\a~~.t.~~~::v.~~ .. ~~ .. ~~.~~~l ... ~~.n::: :.::: :.::::::::::.:::::::: ::::::::::::::: ::: 
registered by me in due course under the provisions of section do<:r mIJ behoorhk. gereglstr.eeI.d lllgevolge de be~ahngen van 
one hundua and t1(! pnty-/ouJ' of the Insolvency Act., 1916, 011 artlkel ho'llderdlner en tU!~ntl.rJ van de Insolventle Wet 1916 
the ............................ day of ........................... 19 ......... op de ........................ dag van ............................ 19 ..... . 
• • • • • ~ ••• , ••••••• * •••••••••••••••••••• " •••••••••••••••••••••••• , ••••••••.•••••• . . ~ 

IS the assignee(s) of the said estate and entitled as such to de boedelredder(s) zljn van genoemde boedel en als zodanig 

:~~inister the estate in terms of the deed of assignment and gerechtigd de boedel te ber~dderen overeenkomstig de akte 
in accordance with the provisions of the said Act. van boedelaIstand e~l. de bepa~lllgen van genoemde Wet. 

Gegeven onder mIJn hand III het Rantoor van de Meester, 
Given under my hand in the Master's Office, .................. .. ............................ deze ............... ,dag .................. 19 ..... . 

this .......................... day of. ....................... 19 ..... . Meester van het Hooggerechtshof. 
Master of the Supreme Court. 

Derde BijIage. 
Third Schedule. 

TARIEF A. 
TARIFF ·A. 

Fooic'll en Beloning llan de BaljuuJ. 
£ s. d. Sheriff's Pees and Remuneration. 

:For the execution of a writ of attachment against 
movable property found on the same premises, 
from lOs. 6d. to ... 

£ d V oor de uitvoering van een lastbrief tot beslagleg-
s.. ging op losse goederen in hetzelfde perceel 

J;'or each separate premises beyond the first on 
which goods are attached, each 58. to ... 

1 1 

o 10 

gevonden van lOs. 6d. tot 
o Voor elk afzonderlik perceel boven en behalve het 

eerste waa:t:op goederen in beslag genomen 
worden, elk 5s. tot 6[ 

1 1 0 

o 10 6 
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For taking inventory, per 100 words, or portion 
thereof ... ... ... ... .., .. ; 

}<'or copy thereof where necessary, per )00 words, 
or portion thereof 

For assistance (where necessary) in taking inventory 

(a) if within a radius of 3 miles from the 
sheriff's office per day (inclusive) ... 

(li) if beyond that radius per day (inclusive) ... 

:1<'01' notice of attachment of movable property where 
necessary .. 

For each separate possession 'per da.y or portion 
thereof (board included), a reasonable fee not 
exceeding / ... 

For removal and storage, the necessary costs of 
removal and storage. 

For herding and preserving live stock, the necessary 
costs of herding and preserving the stock. 

Travelling allowance per mile or fraction thereof. .. 
\Vhere the sheriff is necessarily accompanied 
by an officer or assistant, additional travelling 
allowance may be charged at half the above 
rate. 

o 5 

o 1 

010 
r 1 

o 

o 10 

o 

RULES FOR THE CONSTRUCTION OF THE TARIFF AND THE 

GUIDANCE OF THE SHERIFF. 

Voor 't opmaken van inventaris, per 100 woorden 
o of gedeelte daarvan ... 

Voor afschrift daarvan waar llodig,per 100 woorden 
o of gedeelte daarvan ... ... 

6 

o 

VOOI' hulp (waar nodig) in 't opmaken van )nven
taris-
(a) W&llneer binnen een omtrek van 3 miji 

van het baljuwskantoor, per clag (volle 
fooi) 

(b) wanneer buiten die omtrek, per dag (volle 
fooi) 

o V 001' kennisgeving van beslaglegging van 108se 
goederen waar nodig ... 

6 

V 001' elke afzonderlike bezithoudillg per dag of 
gedeelte daarvan (kost ingesloten) een redelike 
fooi niet te bovengaande 

Voor vervoer en bewaring de nodige uitgavcn voor 
't vervoer en de bewaring. 

Voor 't houden en bewaren van Ievende have de 
nodige uitgaven voor het houden en bewaren 

o van het vee. 
Reistoelage per mijl of gedeelte daarvan 

'Vanueer de baljuw noodzakelik vergezeld is 
van een beambte of assistent kan additionele 
reistoelage berekend worden tegen de helft 
van bovenvermeld bed rag 

o 5 

() 1 

o lO 

1 

o 5 

o lO 

o 1 

REGELS VOOR DE UITLEG VAN RET TARIEF EN TOT VOOR-

! LICRTING VAN DE ·BALJUW. 

o 
o 

6 

o 

o 

6 

o 

(1) III this tariff and rules "sheriff" means the deput'YI (1) In dit tarief en deze regels betekent "baljuw" de 
sheriff by whom the service in question is performed. ladjunkt-baljuw door wie de betrokken dieniIlg verficht wordt; 

"Possession )J means the continuous and necessary presence betekent " .bezi~houding" de voortdurende en noodz~.kelike 
on the premises and for the period in respect of which posses- tegel~woordlgheld oJ:? het 'perceel en gedurende de tlJd ten 
sion is charged of a person employed and paid by the sheriff aanzlen waarvan bezlthoudmg bereken.d wordt van ee~l pe~soon 
for the sole purpose of retaining possession. te werk gesteld en. betaald door de balJuw voor het UltslUltend 

doel om bezit te houden. 
(2) The charge .for herding and preserving li,:e stock and, (2) Ret berekende bed rag voor het houden en bewaren van 

the fee for possesslOll shal~ not r.u~ concurrently m respect oflevende have en de fooi voor bezithouding worden niet beide 
the .s~me propert~, bl!t 111 addltl.on. to the saId char.ge theberekend te~ aanzien van dezelfde goederen, zullende echter 
shenff shall be entItled to a commISSIon ?f not exceedlllg onc:boven en behalve genoemd bedrag de baljuw gerechtigd zijn 
ttnd a half per cent. on the value of the hve stock. itot een kommissie niet te bovengaande anderhalf percent van 

(3) TiT} I I . 'Ide waarde van de levende have. n lere t 1ere are more ways t Ian one of dOlllg any . 
particular act, the least expensive way shall be adopted unlessl .~3) 'Va~neer een bepaalde handehng op me.~r dan een 
there is some reasonable objection thereto. jWIJze verncl~~ kan worden, rn~eL de goedkoopste wIJze gevolgd 

• i worden tenzlJ daartegen redehke bezwaren bestaan. 
(4) Travelling allow~.nce shall not be pay~ble unless it ~asl (4) De reistoela¥e wordt niet betaald, te~lzij ~~ baljuw ?~

necessary for the sherIff to go beyond a radIUs of three nnleslnoodzaakt was bUlten een omtrek van dne mIJlen van zlJn 
frolJl his office, and when payable, shall be paid for the actual kantoor te gaan en wauneer zij betaalbaar is, wordt zij berekend 
distance travelled jngoing from and returning t.o the office. Inaar de werkelik afgelegde afstand bij het gaan van en naal' 
'.-,' . . het kalltoor . 

. (0) lr~velllllgallow?,n~e shall mclude all expenses lllcurred, (5) De reistoelage omvat alle reisonkosten, b.v.spoorweg-
III travellIng, e.g., tram fare. biljetten. 

(6) \Vhere more services than oue may be done on the (6) Wanneer op een en dezelfde reis meer dan cen dienillg 
same journey the distance' to the first place of service lJIay be gedaa~ k.an worden, dan wordt de afstand naar.?c ~erste plaats 
brought into account only Ollce, and shall be apportioned! van dIe~lll1g s~ec~lts eenmaal berekend en gehJkehk over de 
equally to the respective services; and the distance fromrespektIeve. dl~l1ll1gen omgesla~en. De afstand v?,u ~e cerste 
the first placE' of service to the remaining places of service pIck van dleI~l.ng naa:~ d~ ovenge plekken van dlelllllg m?et 
shall similarly be apportioned equally to the remaining services 01( ~ezelfde WIJze gebJkehk worden vcrdeeld over de ovenge 

. " dlenl11gell. 
(7) (a) The shenff may not charge for an lIlventory for Ins (7) (a) De baljuw kan niet voor een inventaris voor Zijll 

own usc. eigen gebruik berekenen. 
(b) 'Vhere an execution has been stopped by (b) Wanlleer een eksekutie door publikatie van kennis-

publication of notice of surrender or by sequestra- geving van overgave of door sekwestratie opgeschort 
tion after an inventory has been made, no second wordt, nadat een inventaris gemaakt is, dan 
inventory shall be made of the same goods, and mag geen tweede inventaris gernaakt worden van 
the sheriff's eharges for makmg the inventory shall dezelfde goederen en wordt het loon van de baljuw 
be payable by the estate, according to tariff, and voor het maken van de inventaris volgens tarief 
not by the execution creditor unless the estate is uit de boedel betaald, en niet door de schuld-
unable to pay the same. eiser in eksekutie, tellzij de boedel lliet in staat 

is hetzelve te betalen. 
(8) The sh~riff may pay r~nt if nece~sary to secure undis· (8) De baljuw kan huur betalen indien dit nodig is ten 

turbed possesSIOn of the premIses on wInch goods hav~ been einde het ongestoord bezit vall een perc eel waarin de goederen 
attached for a period of one month or such longer penod as in beslag genomen zijn te verzekeren voor de tijd van een 
the Master shall authorize. maand of zodanig langer tijdperk als de Meester moeht 

vergunnen. 

fxv . 

F 

         Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer’s Copyright Authority No. 10505 dated 02 February 1998 



lxvi UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, ]5TH .JUNE, ]916. 

(9) The allowance fOl' all work necessarily dOlle for which I (9) De toelagen vonI' al het wark dat IloC!dzakelik 
no provision is contained in the tariff shall be assessed and 'I' verricht moet worden en waarvoor in het tadef geen voor
every question arising under or rel!;1tive to such tariff sha.!l be,ziening gemaakt is, wordt door de Meester vastgesteld. AlIe 
determiued by the Master. ! vragen oilts,taande uit of betreffende zodanig tarief worden 

ldoor hem bcslist. 
I TARIFF B. 'l',\lUE~' B. 

Belon-inrl t'ooY' /{ ltmtors en Boedelredder.~ Ondel'W01'penaan 
Remunl'mtion 0/ T1'I{.~tep8 and Assignu8 subject to taxation by tak.w.tie door de Mee8ter 1:o1gen8 (t1·tikel een en tachtig. 

the M astu in tenns 0/ section eighty-one: 

Upon the proceeds of movables (other [,han shares 
or siinilar securities) sold, promissory notes, 
book debts. rent, interest, or other income 
collected 

Upon the proceeds of immovables, shares and 
similar securities sold, life policies and 
mortgage bonds recovered: 

Upon the first £5,000 thereof 
Thereafter upon each £100 thereof 

Upon cash found in the bank or in the estate 
Upon security taken over by a creditor under 

section sCl'cnty-ul'en, a fee to be taxed by 
the Master upon the merits of each case. 

Minimum remuneration: 
In respect of anyone estate, including re111unera 

tion under abo\e heads, a minimum remune 
ration of from three guineas to 'five guineas. 

de opbrengst van de verkoop van losse goederen 
niet zijnde aandelen of soortgelijke sekuri-
teiten en van de illvordering van promessen 
boekschulden, huurgelden, rente or andere in-

5 per cent. i komsten 
lOp' de opbrengst van de verkoop van vaste 

goederen aandelen en sool'tgelijke sekuriteitell 
I en van de invordering van levensverzeke-

2t per cent i ringpolissen en verbanden: 
1~- per cent I' Voor de eerste £5,000 daarvan ... 
1 per cent. Voor iedere £100 daarboven 

lOp kOlltaut geld in de bank of in de boedel 

I 
' gevonden 

,Op sekuriteit door een schuldeiser overgenomen 
II' ingevolge artikel zeven en zeventig, een door 

de Meester te takseren fooi volgens de 
I merieten van elke zaak. 

5 percent. 

n percent. 
It percent. 

1 percent. 

Rtm1tnetation 0/ Cttrafors Bonis and Provisional !P1·~{8tee8. I

Minimum beloning: ' 
Ten aanzien van eell boedel, met inbegrip van 

beloning onder bovengenoemde hoofden, een 
i minimum beloning van drie tot vijf guil1eas. 

A reasonable remuneration to be taxed by the 
Master, not to exceed the above rates 

TARIFF C, 

1 Belonin!! 'Voor em'atol's /Janis en vDOrlOpi,r/f- /{1Irators. 

IEen redelike beloning door de Meester te tak-
I seren, niet hoger dan bovenstaand tarief. 

TARIEF C 

/{ ostel1 Tan Boedel a/str,md ondel'wol'pen aan taksotie dfJOl' 
Costs of A.ssignment subject to taxation by the Jf aster in tel'nll de Jfeester inge'l'olge o:rtikel honderd acht en twintig. 

of st;ction one hundred and twenty-eight. 

Instructions for assignment, from lOs. Gd. to ... 
Drawing deed of assignment, per folio ... 
For every necessary copy thereof, per folio 
Preparation of schedules and affidavit, according 

to length and complexity, from £1 Is. Od. to 
Drawing notices and all attendanc6s where one 

attorney employed, a fee in the discretion 
of the Master not to exceed ... 

\Vhere two attorneys necessarily employed, a fee 
in the discretion of the Master not to exceed 

Necessary disbursements, including stamps, cost 
of pub lie at ion, etc. 

Fourth Schedule. 

£ s. d. 
220 
050 
o 1 0 

550 

330 

550 

£ s. d. 

Instrukties voor boedelafstand van lOs. 6d. tot .. . 
Optrekken van akte van boedelafstand, per folio .. . 
VOOl' elk benodigd a;'schrift daarvan, per folio 
Hcreirling van schedules en beedigde verklaring 

naarm«te van de lengte en ingewikkeldheid 
van £1 Is. Od. tot 

Optrekken van kennisgev:ingen en alle opwachtingen 
wanHeer een prokureur werkzaam is, een fooi 
tel' beoordeling van de Meester niet te boven
gaande 

\Vanneer twee prokureurs noodzakelik werkzaam 
zijn, een fooi ter beoordeling van de Meester 
niet t.e bovengaande 

Dc nodige uitgaven, met inbegrip van postzegels, 
kosten van publikatie, enz. 

£ s. d. 
2 2 0 
050 
o 1 0 

5 5 0 

330 

550 

For every certificate under the hand of the Master 0 5 0 
Vierde Bijlage. 

For every report in the discretion of the Master 
subject to taxation by the Court, not les? 
than 

For inspection of documents in allY one estate ex
cepting by or on behalf of tl'listee or assignee 

For binding documents in each estate according 
to the size of the estate, in the diseretioll of 
the Master from 7s. Gd. to ... 

For taxing trustee's or assignee's remuneration 
or bill of costs on everyone pound or fl'ac
tion of a pound of the amonnt taxed 

Voor elk certifikaat onder de hand van de 
Meester 0 5 0 

r 001' tllk verslag, tel' beoordeling van de Meester, 
C 10 0 onderworpen aan taksatie door het Hof, niet 

mindel' dan 0 10 0 
Voo" inzage van dokumenten in elke boedel be-

o 2 6 balve door of namens de kurator of boedel-
redtler ... 0 .2 6 

VOOl' hetc inbinden van dokllmenten in elke boedel 
naar gelang vau de omvang van de boedel tel' 

1 10 6 beoordeling van de Meester van 7s. 6d. tot 1 10 6 
Voor taksatie van il:urators of boedell'edderi'l 

h',loning of kostenrekening voor ieder pond 
01 onderdeel van een pond van het getak-

o 1 0 seerde berlrag ... 0 1 0 
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For every deed cof assignment registered under 
this Act 

On the assets of any assigned or insolvent 
estate available for distribution, including 
any security taken ove)' by a crtJditor under 
section seventY-Sf-illon: 

I
voor iedere akte v~n boedelafstand ingevolge 

1 0 (' deze Wet gereglstrtJerd ... ... . .. 

Up to and including £5,000 (minimum 
£1)... t pJr cent. 

Exceeding £5,000 ~ pH cent, 

For extracts or copies of documen"s made or 
0ertified in the office of a Master ; 

For the first 100 words ... 026 

Op de baten van elke afgestane of insol
II vente boedel beschikbaar voor distributie, 

met illbegrip van enige sekuriteit il1gevolge 

I arUkel ul'cn en zt;lJcntig overgenomen door 
. een schuldeiser 

Tot en met £5,000 (minimum £1) 
Boven £5,000 

V oor uittreksels of afschriften van dokumenten 
gemaakt in of gecertificeerd door het kal1toor 
van een Meester 

100 

! percent. 
~. percent. 

For each subsequent 100 words or 
fraction thereof 

Voor de eerste 100 vvoorden 0 2 6 
01 0 V oor elk volgelld honderdtal woorden 

of een onderdeel daarvan ... 0 1 0 
On dividends paid by the trustee or assignee for 

Itccount of creditors into the Guardiano' Op dividenden door de kurator ofboedelredder 
Fuud, a commission upon the amount paid in of 5 per cent. op rekening van schuldeisers in het, Voogdij-

I
I fonds gestort, eell kommissie op het gestorte 

bed rag van 5 percent. 

lxvii 
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--~------~------~--------~-

No. 33, 1916,J 

\ 
I 

~o. 33, 1916,] 

To amend Section thir~.~: the Liquor Licen,mJ1Tot wijziging van art;~~~ dertig van de Drank. 
Ordinance 1902 of the Transvaal (Ordinance N0'1 licentie Ordonantie 1902 van Transvaal (Ordo-
32 of 1902) prohibiting the sale of liquor on nantie No. 32 van 1902) de verkoop van sterke 
ground held under mining title and certain other drank verbiedend op grond gehouden onder 
land within public diggings, by excluding mijnbrief en zekere andere grond binnen open-
temporary liquor licences from the operation bare delverijen, door tijdelike dranklicenties van 
thereof. de toepassing daarvan uit tesluiten. 

B.t'] IT ENACTE];) by the King's Most Exeellellt 
the Senate and the House of Assembly of the Union 

South Afriea, as follows: 

HET BEP AALD door Zijn Majesteit de Koning, de 
Senaat en de Volksraad va'!'! de Unie van Zuid-A.frika, 

volgt,: -

Amendment 1. Notwithstanding anything contained in seetion 
of Section of the Liquor Licensing Ordinanee, 1902, of the Transvaal 

1. Niettegenstaande het bepaalde bij artikel zes en deft if} Wijzighlg' 
de Dranklicentie Ordonantie 1902 van Transvaal (Ordo- van al'~'kel'~ 

th'irtY·8iilJ (f (Ordinance No, 32 of 1902), a liquor licence 
Ordinance 
No. 32 of be granted for premises situated on described in 
1902 (Trans- section for which prior to the commencement of this Act 
vaal), temporary liquor lieenee has in fact been 

the provisions of that section. 

N ' k "d 1'k d k1' t' d Z8S lilt (H'/' t'j 
0, 32 van 1902) an een tlJ e 1 e ran lOen Ie wor en van OraoD/in-

vool' percelen ge1egen op gronden omschl'even in dat tie No,. 32 
ten aanzien waarvan voar de inwerkingtredillg van van I !)02 

UT .. , 1'k d kl' t' f 't 1'k' t t ,(Transvaal) ... et een bJue! e ran lCen Ie €(l e 1 IS oeges aan m 
met het bepaalde van dat artikel. 

Short title. 2. This Act Illay be cited for all purposes as 
Liquor Licensing Laws Amendment Aet 1916, 

Deze \Vet kall vool' aIle doeleinden worden aangehaald Korte tite\. 
de Tl'ansvaalse Dranklicentie Wetten vVijzigings Wet,1916. ' 

         Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer’s Copyright Authority No. 10505 dated 02 February 1998 



UNION GAZETTE EXTRAORDiNA1tY, 15TH ,JUNE, 191ft 

No. 34,1916,] No, 34, 1916.] 

Ac'r WET 
To authorise the imposition during the financial year Tot heffing ¥edurende het dic::nstjaar 1~16-'17 van 

1916.'17 of a special war levy of five hundred ee~ speCiale oorlogsbelas!~ng v:an vIJf honderd 
thousand pounds on the profits of mining for dUlzend pond o~ go~~mIJn-wmsten, boven en 
gold, additional to the tax leviable on such bc:;J:ta;lv,e de ,belasbng blJ Wet No .. 6 va!! 1910 en 
profits under Act No.6 of 1910 and any amend- WIJZIgmgen daarvan van zodamge wmsten ge-
m~nt thereof. heven. 

BE IT ENACTED by the King's Most Excellent Majesty, ZIJ RET BEPAALD door Zijn Ma)esteit d~ Kon~ng, de 
the Senate and the Rouse of Assembly of the Union of Senaat en de Volksraad van de UTIle van Zmd-Afnka aIlS 

South Africa, as follows :~ • \tolgt 

lxix 

. . . , . , • 1. (1) Behoudens de bepalingen van de Mijnbeiasting Wet, Speciale O?r· 
Special war 1. (1) Subject to the prOVlSlOns of the MIlllDg TaxatlOn 1910 en wijzio'ingen daarvan (hieronder genoemd "bedoelde logsbelastmg 
I;~oYoooof 0 Act, 1910, and any amendment thereof (hereinafter referred to 'Yet") wordt gedurende het dienstJ'aar eindiO'ende de een en van £500,000 
",0 . ' " th . d A ,t") th 1 11 b 1 . d d' h fi . I . ."? gedurende durm~ the as e ~aI c , ' ere S la e eVIe urmg t e nanCIa dertIgsLe dag van Maart 1917 op goudmlJn-wmsten een dienstjaar 
finanCial year year endmg the thIrty-first day of March. 1917, on the profits speciale oorlogsbelasting O'eheven waarvan de opbrengst zal zijn 1916·'17 op 
1916-1917 on of mining for gold, a special war tax, the yield whereof shall viJ'f honderd duizend p~;d. g~udmijtl. 
the profits of b fi 1 d d th ddt I' wmsten mining for e ve mn re . ,ous~,n pou~, s s er mg. . (2) Ret woo~d '.' winst n, ,heeft d?zelfde betekenis, die daar- . 
gold. . (2), The expresslOll pr~fits. shall h~v? the same.mealllng as aall toegekend IS m de MIJnbelastmg \Vet No.6 van 1910 ell 

IS assIgned to that expresslO.ll III the Mmmg TaxatIon Act No. wijzigingen daarvan. 
6 of 1910 and any amendm~nt th~reof. (3) De heiling van deze belasting (hieronder gelioemd " de 

Manner 
and time ill 
which the 
8pecial war 
levy is pay
able. 

(3) The l~vy of such tax (heremafter referred to as " the speciale belasting ") geschiedt op de grondslag van de winsten 
specml levy ) shal~ be base~ on the. profits next due to be die ingevo 1ge de bedoelde Wet, het eerst· gedurel1de bedoeld 
accou~ted for durmg the saId financIal year and taxed under dienstjaar verantwoord ell belast worden. 
the saId Act, . . . . (4) De speciale belasting wordt geheven boven en behalve de 

(4) The spe:lallevy shall be III addItIOn to the tax lev~able belasting te worden geheven onder bedoelde Wet en wordt door 
under the. saId Act and ~hall b~ payable by all persons lIable de personen, die belastingplichtig zijn, betaald naar de ver
to the tax III the proportIOn whICh the profits. ~ade by each Ihouding, waarill de winst door elke zodanige persoon behaald, 
such person ?ear to the whole profits of gold Illllllng assessable staat tot de gehele goudmijn-winst, die onder bedoelde Wet aan 
under t!le saId Act: .belasting onderhevig is: Met dien verstande dat de speciale 

PrOVIded that the speCIal levy shall not be payable by per-Ibelasting niet zal worden betaald door personen, wier winst ge
sons whose profits do not exceed on the average one thousand middeld een duizend vijf honderd pond ill 't jaar niet te boven-
five hundred pounds. , !gaat. 

2. The provisions of the said Act (except sub-section (3) 2. De bepalingen van bedoelde Wet (met uitzondering van Wij1ie en .tijd 
of st'ction nine thereof) shall apply for purposes of assessing,sub-artikel (3) van ,artikel negen daarvan) gelden voor de van betahng 
collecting and ma~ing payable the speci~\ levy, ~xcept that pay- ischatt~llg, inn~ng en betaling. van de special,e belastin~, met :;:ci~le oor. 
ment of the speCIal levy shall be made m two lllstalments and deze mtzollderlllg dat de betalmg vall de speCiale belastmg znllogsbelasting. 
the amounts thereof and time for payment shall be as fol- geschieden in twee paaiementen, waarvan het bedrag en de tijd 
lows;- van betaling zullen zijn als voIgt ; ~ 

(a) In any case in which the tax payment under the said Act (a) In ieder geval, waar ingevolge bedoelde Wet de 
falls due during the said financial year on or before! belasting betaling verschuldigd is gedurende genoemd 
the thirty-first day of December, 1916, the first dienstjaar op of voor de een en dertigste dag van 
instalment of the special levy shall be payable on or December 1916, moet het eerste paaiement van de 
before the thirty-first day of December, 1916, and spedale belasting worden betaald op of voor de een 
the second instalment on or before the thirty-first eu 'dertigste dag van December 1916 en het tweede 
day of March, 1917. paaiement op of voor de een en dertigste dag van 

(b) In any case in which the payment under the said Act l\bart, 1917. 
falls due after the thirty-first day of December, 1916, (b) In ieder geval waar ingevolge bedoelde Wet de eerst-
the first instalment of the special levy shall be paid volgellde betalillg verschuldigd is na de een Ein dertig-
011 or before the thirty-first day of March, 1917, and ste dag van December 1916, moet het eerate paaiement 
the second on or before the thirtieth day of June,1 van de speciale belasting worden betaald op of v60r 
1917. I de een en dertigste dag van Maart 1917, en het tweede 

(c) The amount of the first instalment shall bear the same paaiement op of voor de dertigste dag van JU11ie, 1911. 
proportion to the amount of the profits as 250,000 (c) Ret bedrag van het eerste paaiement staat in dezelfde 
bears to 10,000,000. verhouding tot hot bedrag vall de winst als 250,000 

(d) The amount of the second instalment together with staat tot 10,000,000. 
the amouut of the first instalment levied and paid (d) Ret bed rag van. het tweede paaiement tezamen met hat 
shall bear the same proportion to the profits as five bedrag van het eerste gehevel1 en betaalde paaiement 
hundred thousand pounds bear to the whole amount staat ill dezelfde verhouding tot de winst als £500,000 
of the profits assessed during the financial year end- staat tot het gehele bedrag van de winst j waarvan 
tng the thirty-first day of March, 1917. gedurende het dienstjaar' eindigende de een en 

I11tel'illt 3. \\then the whole profits of gold mining have' not been dertigsdte dagllva~ Mdaa~'~ 19~7 tbelas~ing !ie~badarl·kis.. T .. 
assessments. finally ascertained under the said Act before tl e second in- 3. 'Yanneer e vo e gou mlJn-WlllS el1111et Ultem e 1 lll- UBSe~tlJd8e 

v 1 I b d Id .... IT t" t t Id d t d t d . schattmgen stalments are due, aninteri'ln assessment shall be made and gevo ge e oe e;v e ~~Jn vas ges e voor~. e wee ~ paale- . . 
the provisions of sub-section (4) of section twelve of the said menten ver.s.chuldlgd zIJ.n, wordt een tusse~bJdse schattmg. ge· 
Act shall apply. maakt en zlJn de bepahngen van su?-artlkel (4) van artlkel 

twaalf van bedoelde Wet van toepassmg. 
4. This ,Act may be cited for all purposes as the Special 4. Deze \Vet kan voor aIle doeleinden worden aangehaald als Korte titel. 

War Tax (Gold Milles) Act, 1916. de Speciale Oorlogsbelasting (Goudmijnen) Wet, 1916. 
Short ti tie. 
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Levy of in
come or 
normal tax 
and the rate 
thereof. 

UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, 15TH .JUKE, 1916. 

No 35, 1916,J No. 1916.J 

ACT WET 
To p~o:vide for the taxil;ti<:n of incomes; for an ad~Tot heEfing van een inkomstebeIastingj van een 

~It~onal tax on certam m~omes, and for purposes additionele belasting op zekere inkomsten, en 
incidental to such taxation. voor doeleinden in verband met zodanige 

belastingen. 

BE IT ENACTED b. th K' " l\f' E 11 t M ' t iZLT HET BEPAALD door Zijn Majesteit de_Koning,.de 
~ t'l S t d tl Y B' e lTIfg sA £ .ost

b
, 1 j,xcfe elll U ~,les 'Yf'i 'j Senaat en de Volksraad van de Unie van Zuid ~4.Jrika, 

1e enae an le .ouse 0 ... 88elll v 0 t Ie 111011 0 1.1 1 t . ..• la s vo g :-
South Afnca, as follo'ws:- I HOOFDSTUK 1. 

CHAPTER 1. N ORMALE INKOMSTEBELAS'fING. 

NORMAL INCOME TAX. I 1. (1) ,Er wordt door de gehele Unie t~n hehoeve van het ~effing vau 

1. (1) There shall be charo-ed, levied and collected through_'IGekollsohdeerd Inkd'mste fonds ten aanZlen van elk belast- IDkomste- of 
b b 'k ' . k t bit' (' d W t d normale out the Union for the benefit of the Consolidated Revenue aar In omen eel: III oms e e as mg m eze. e genoem belast.ing en 

Fund, subject to such conditions and to such and i de normale "bel astmg) 0l?~eleg~, geheven en gemd ten bedrage bedrag 
abatements as may be provided by an income (in this! en he.reken~, op .. de wIJze lller~nder aangegever~ en on~er daarvall. 
Act referred to as the normal tax), at rates and ealculatedizodalllge vnJstehmgen en kortmgen als wettehk voorZlell 
in the manner specified hereunder, ill respect of any taxablelmochten worden. , " 
income. . (2) Onder "belastbaar lllkomen wordt verstaan een 

inkomen boven de drie honderd pond, onderhevig aan de 
(2) "Taxable income 11 B,hall mean an inco~e exceeding belasting, dat gedurellde de twaalf maanden eindigende de 

thre~ hundred pounds, subject to t?e whIch has been dertigste dag van J unie 1916, uit welke bron ook in de U nie, 
recelved by, or .h,as acerued to or III favour of. any per~oIl, ontvangen is door, of opgekomen is aan of ten gunste van 
wh~resoever reSldmg, from any source what~ver m the 1]llIon, enig per soon, waar hij ook woonaehtig zij: 
d'ft'rlllg the twelve months ended the thIrtIeth day of June, Met dien verstande dat in het geval van een illkomen door 
1916 : een afzollderlik persoon, woonachtig ill de U nie, verkregen uit 

Provided that, in the case of an income derived bv a~y bronnen ?innen de Unie en uit. bronnen in een naturelle
individual persoll resident within the Union from s~urces ~l'OndgebIe~ grenzende aa:l de Ume, het gehele bedrag van het 
within the Union alld from sources in a native territory horder- mkomen Ul.t aile zo?amge bro~llen wo!,dt beschouwd als 
. 1 U' h . '. f 11 J belastbaar mkomen Ult een bron III de Unle. mg on t 1e Ulon, t e aggregate lIlcome rom a sue 1 sources (") U't d d 1 t b 1 tb . k . 
h 11 h d d t · hI . f . th U . a I gezon er wanneer 1e e as, aar III omen VIer en s a e regal' e asaxa e Income rom a source In . e 11lOn, t ' t' d' d d' h d ddt b d 

WlIl Ig Ulzen ne on er pon e oven gaat, wor t, tel' 
(3) Except when the taxable income exceeds twenty-foul' herekening van het belastbaar bedrag, de som van drie honderd 

thousand three hundred pounds, there shall be deducted from pond van zodanig belasthaar inkomen afgetrokken, waar 
such taxa.ble income the sum of three hundred pounds for the echter het belastbaar illkomen vier en twintig duizend drie 
purpose of estimating the taxable amount, hut where the tax- honderd pond te bovengaat, wordt geen som voor dat doe 1 
able income exceeds twenty·four thousand three hundred afgetrokken. Ret bedrag, dat voor het belastbaar illkomen 
pounds no sum shall be deducted for that purpose. The amount overschiet, nadat een eventuele som aho daarvan afgetrokken 
of income taxable which remains after a sum, if any, has is, wordt beschollwd als het belastbaar hedrag van dat belast
been so deducted shall be regarded as the taxable amount of baar inkomen, en als geen som aho afgetI:okken is, wordt het 
that taxahle income, and if no amount has been so deducted belastbaar inkomen beschouwd als het belastbaar bed rag : 
the taxable income shall be the taxable amount: Met dien verstande dat ter bepaling van het belastbaar 

, . bedrag' in het geval van elke belastingplichtige, wiens belast· 
Provld.ed that for the purpose of the t,axable baar inkomen vijf honderd pond niet te hoven gaat, boven en 

amount m the case of every taxpayer, whose taxable mcome behalve de som van drie honderd pond vermeld, zal worden 
does 1I0t exceed five hundred pounds, there shall be deducted, afgetrokken-
in addition to the sum of three hundred pounds aforesaid: 

(a) any sum, not twent\ ·five pounds, paid 
during the year in of which a return is made 
of his taxable income, as life or accident or sickness 
insurance premium 011 his own or his wife's life; 

(0) any fees, not ten pounds, paid during such 
year by the to any friendly, or benefit 
society; 

(c) any moneys included 
were received 
any such society as 
paragraph; 

in the taxahle income which 
sueh year as sick benefits from 
mentioned in the last preceding 

(d) the sum of twenty pounds for each of the taxpayer's 
children living and under the age of sixteen years 011 
the first day of [;he year in respect of which a return 
is made of the taxable income, The expression 
" children" in this proviso shall include stepchildren: 

(a) een som van ten hoogste vijf en twintig pond, gedu~ 
rende het jaar ten aanzien waarvall een opgave van 
Zijll belastbaa.r inkomen gedaan is, betaald als levens
of ongeval· of ziekte premie voor zijn 
eigen leven of dat van zijn echtgenote j 

(0) aIle fooien, tot een bedrag van ten hoogste tien pond, 
gedurende zodanig jaar door de belast1ngplichtige 
aan een hulp- of verzorgingsvereniging hetaald; 

(c) aIle gelden begrepen in het belastbaar inkomen, die 
gedurende zodanig jaar van een vereniging bedoeld 
i~l. de voorgaande paragraaf als ziekegelden ontvangen 
zJJn j 

(d) de som van twintig pond voor elk in '1.. leven zi}nd 
kind van de belastingplichtige, dat op de eerste dag 
van 't jaar ten aanzien waarvan een opgave van het 
belasthaar illkomen gedaan wordt, beneden de 
zestien jaren oud is, Onder" kinderen " in cleze 
voorbehoudshepaling Zijll stiefkinderen. 
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Provided further that for the purpose >of ascertaining the Met dien verstande voorts dat ter bepaling van het belast
taxable amount in the case of every taxpayer whose taxable baar bedrag in het geval van elke belastingplichtige wiens 
income exceeds five hundred pounds there shall be deducted, belastbaar inkomen viJf honderd pond te boven gaat, boven 
in addition to the sum of three hundred pounds aforesaid, the en behalve het bedrag van drie honderd pond voormeld, de 
sums enumerated under paragraphs (.:z), (b), (c) and (d) of the sommen opgenoemd onder paragrafen (a), (b), (t:) en (d) 
preceding provise, diminished by the amount by which thelvan de voorgaande voorbehoudsbepaling zullen worden afge
taxable income exceed,;; five hundred pounds. ,trokken verminderd met het bedrag waarbij het belastbaar 

linkomen vijf honderd pond te boven gaat. 
(4) The rates of normal tax shall be as follows :- I (4) Het bedrag van de norma Ie belasting zal zijn ala 

(a) On every taxable amount not exceeding twellty_four'lvoIgt(:-) Elk b I tb' b d . t t b d' 
th d d th t f t f

a e as aar e rag nle e ovengaall e VIer en 
,ousan poun s, e ra e 0 ax or every pound of t 't' d' d d dt Ik d 1 t 

th t bi t h II b 1 'II' d wm Ig Ulzen pon wor voor e pon van Ie 
e axa e amoun s a e Olle S 11 mg an as many b I tb b d bIt t h'II' I 

t th "ti f h ' e as aar e rag, e as me een slIng en zove e 
wo- ousanu IS 0 a penny as t ere are pounds m t d' d tIl t b 1 tb 

the taxahle amount, wee Ulzen s en van een penny a S Ie e as aar 
bedrag ponden bevat. 

(b) On every taxable amount exceeding twenty-four (b) Elk belastbaar bedrag boven de vier en twintig 
thousand' pounds the rate of tax shall be two shillings duizend pond wordt belast met twee shillings voor 
for every pound of that amount. elk pond van dat bedrag. 

lxxi 

• 

Amendments 2. The several provisions of the Income Tax Act, 1914 (Act 2. De verschillende bepalingen van de Ink,?n:stebelasting Wijzij<inzen 
of Act ~o. 28 No. 28 of 1914), as amended b the Income Tax Act 1915 Wet, 1914 (We~ No. 28 van 1914) zeals gewIJzI~d door de van Wet No. 
of 1914 to the A N 23 f 9 "y" .' Inkomstebelastmg Wet 1915 (Wet No 23 van 1915) welke ~8 van 1914 
extent speci- ( ct . o. 0 1 15), whIch ale specIfied m the first column 't t '. . d t kid B"'I t t d In deomvang 
fred in of the Schedule to this Act are hereby amended to the extent: Ul eengeze ZlJ~ m .. e ee:-? ~ ~ om van e IJ age 0 • eze uiteenllezet 
E'cbedule to indicated in the second column of that Schedule. Wet, worden l11erbIJ, ge~~JzIgd m de om.,ang aangegeven m de in Bijlag~ 
this Act. tweede kolom van dIe BIJlage. tot deze \\et. 

Act No. 28 of 3. All and several the provisions of the Income Tax Act 3. A~le bepalinge~ van de Wet op de I~.~?mstebelastil1g Wet No. 28 
1914 as 1914 (hereinafter referred to as the principal Act) asl1914 (hlernagenoemd,de hoofdwet) zoals gewIJzlgd door Wet van 1914 
aAmenNded :JY ame~ded by Act No. 23 of 1915 and as by this Act fu~therINO' 23 van 1915, en verder door deze Wet gewij~igd zijn zoaJ~ .• 

ct 0.23 of ' . d' t ' d h tt' h ill geWljZlgd 
1915 and as amended shall apply tnutat'is mutandis to the charging levying tnutat'ls Tn'utan 18 van oepassmg op e sc a mg, eng, d W t N 
hereby col1ectio~ and payment of the tax hereby imposed, 'and th~! inning en betaling van ~e. hierbij opgelegde bel~sting, zullende 2~o~an ~9{5 o. 
amende~ to principal Act as amended by Act No. 23 of 1915 and by this de Hoofdwet, zoals gewIJzIgd door Wet No. 23 van 1915 en e~. zoRl~.h!er. 
be applied. Act, shall be'read and construed as one Act. door deze 'Vet als een Wet worden gelezen en uitgelegd. ~:j!~Wljz·gd, 

CHAI'TER II, 
HOOFDSTUK II. toepassing, 

: SUPER-BELASTING, 
SOP~;lnAx. I 4. (1) Boven en behalve de inkomste- of normale belasting He1fing van 

, welke onder deze Wet opgeIegd en geheven wordt, wordt ten s!lper·belas-
Levyof8uper- 4. (1) In addition to the income or normal tax chargeabIe!behoeve van het Gekonsolideerd Inkomstefonds, ten. aanzien dtingenbedrlJg 
tax and the d I 'bi d ti' A I h II bId 1 " ' aarvan. rate t an eVIa e un er llR ct, t 1e;e s ~ e c large , eVled a~d van het mkomen v?n eike afzonderhk~ persoon, hat. gehele 

collected for th.e, benefit of the ConsolIdated Revenue Fund, mbedrag waarvan Ult aIle bronnen bmnen de Ume twee 
respect of the mcome of any individual person, the total ofduizend vijf honderd pond te boven gaat, een additionele 
which from all sources within the Union exceeds two thousand inkomstehelasti1}g (in deze Wet genoemd een super.belasting) 
five hundred pounds an additional income tax (in this Act opgelegd, geheven en geind ten bedrage en berekend op de 
referred to as a supertax) at the rates and calculated in the wijze hieronder aangegeven ten aanzien van elk aan super· 
~anner specified hereunder in respect of any supertax able belasting onderhevig inkomen. • 
lllcome. (2) Voor de doeleinden van de super-belasting wordt vel" 

. staan onder" aan super-belasting onderhevig inkomen," een 
(2) For the purposes of the supertax "supertaxable m-· k h d t d' d "f h d d d' 't' 

come" shall mean an income two tnousaIid fiv m omen ove!I e wee Ulzen v:J o~ e~ pon m ~aar, 
, e over een gelmddelde van de twee Jaren emdlgende de dertigste 

hundred pounds per allnum averaged over the perIod of two d J' 1916 't Ik b k' d U' t . . , ag van unle en UI we e ron 00 In e nle on -
years wInch ended the thIrtIeth day of June, 1916, and re- d f' k' f t t 'k I . . , .. vangen oor 0 opge omen aan 0 en guns e v,an enig en e 
celved by or accrued to or m favour of anv llldlvidual person, h" k ht'" t . k d t . . .; '. . persoon, waar IJ 00 woonac Ig ZIJ, en omva m omen a 
wheresoever resldmg, from any source whatever m the Umon, d f (k) (l) () () t'k I '" d ' .' , , on er paragraen , ,m en n van ar 1 e 'VtJ van e 
and shallmclude mcome whIch, under paragraphs (k), (l), (lit) II fd t" .. t Id d I bit' 

. . " 00 we IS vrIJges evan e norma e e as mg: 
and (n) of sectIOn jive of the prmClpal Act, IS exempt from the M t d' t ddt' I t 1 normal tax: e. len vers a,n.e a m Ie geva van een aan supe;-

belastmg onderhevig mkomen verkregen door een afzonderhk 
Provided that in the case of a supertax able income derived peraoon ~oonachtig in de Unie ui~ bronnen in de Unie en u~t 

by an individual resident within the Union from sources with- bronnen m een naturellegrondgebled gren~ende aan de, U~lle 
in the Union and from sources in. a, native territory bordering het geheIe, bedrag ,van het aan super-belastlllg onderhevig m
on the Union the aggregate supertaxable income from all such komen Ult. al dIe bron,ne!I zal wor~en beEcho~wd als .aan 
sources shall be regarded as supertaxable income from a source super-belastmg onderhevig mkomen u~t een bron In. de. Ume. 
in the Union. (3) 'Vanneer het aan super.belastmg onderhevlg mkomen 

(3) Wh th t bl ' d t t t geen zeven duizend vijf honderd pond bedraagt., wordt van het ere e super axa e mcome oes no amoun 0 ' , 'k aan super- onderhevlg m omen afgetrokken de som 
seven thousand five hundred pounds there shall be deducted t d' d h d d d . d d tt' I 'II' . van wee Ulzen on er pon vermlll er me len s 11 mgs 
from the supertaxable mcome the sum of two thousand five . lk d b" 1 t bit' d h . . . . . , voor e pon waar lJ Ie aall Buper- e as mg on er eVIg 
hundred pounds dlmllllshed by ten shIllIngs for every pound. k . d' d "f I d ddt b t H t 
., III omen twee Uizen VIJ Ion er pon e oven gaa , e 

by whICh the supertax able lllcome exceedS! two thousand five .... ddt h t bit' d h ' . k ' ". ,ue rag a van e aan super- e as mg on er eVIg m omen 
hundred pounds. The amount of supertaxable mcome which. .,. k' 

. ft h ddt' h b d h II b d d overschlet nadat zodamge vetmmdermg gemaa tIS, wordt remaIns a er suc e uc Ion as een rna e s a e regar e .. b I' d h . b 
th t bi t f h . beschouwd als het aan super· e astmg on er eVIg edrag. 

as e super axa e amoun 0 suc Income. , d " k \Vanneer het aan super-belastmg on erhevig m omen zeven 
Where the supertaxable income amounts to seven thousand duizend vijf honderd pond of meer bedraagt, wordt 'zodanig 

five hundred pounds or over, such income shall be the super- inkomen beschouwd als het aan sl,lper-helasting onderhevig 
taxable amount. inkomen. 
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(4) The rates of supertax shall be as follows;-

(a) On every supe:rtaxable amount not exceeding forty
eight thousand pounds the rates of supertax for 
everyone pound of supertaxable amount shall be one 
shilling and as many two-thousandtbs of a penny as 
there are pounds in the supertax able amount. 

(h) On every supertaxable amount exceeding forty-eight 
thousand pounds the rate of supertax shall be three 
shillings for every pound of that amount, 

(4) Het bedrag van de super-bela sting I!;al zijn als voIgt :-

(a) 

(0) 

Elk aan super-belasting onderhevig bedrag, niet te 
bovengaande acht en veertig duizend pond, wordt 
voor elk pond van het aan super-bela~ting onder
hevig bedrag belast met een shilling en zovele twee 
duizendsten van een penny als het aan super-bel as
ting onderbevig bedrag ponden bevat. 

Elk aan supel'-belasting onderhevig bedrag boven d~ 
acht en veertIg duizend pond wordt belast met drie 
shillings voor elk pond van dat bedrag. 

5. Dividenden ontvangen door of opkomende aan of ten Dividenden 
gunste van iemand die niet in de Unie woonachtig is, van een ontvan.g!,~ 

b . , lk d h " d I bit' f door met In Divi,dends 5. Dividends received by 01' accruing to or in favour of any maatsc applJ we e on er eng IS aan e nor~na e e as. ?ng. 0 de Unie 
received by person not resident in the Union from a company lciable to krachtens Wet No.6 van 1910 aan de belastmg op mlJnwm- woonacbtige 
Dfon.res,dents, the normal tax or liable under Act No.6 of 19lO to the tax sten, of van een maatschappij welke vtm die belasting is vrij- person en van 
rom com· " ' , " Id ' I d b I' t'k 1 " , .' ' maatschap-

PaDies liable on the profits of mmmg or from a company whICh IS exempted geste Ingevo ge e epa mgen van ar I e 4es en Let1t~g van.. d 
, W t N 35 ] 908 d T I'" . t ld plJen on er· to theD~r~al from such tax under the provisions of section fOTty-six of Act e 0, va~ yan e ransvaa, zlJn vrlJges. evan hevig aan de 

tax or mIning No, 35 of 1908 of the Transvaal shall be exempt from the de super-belastmg: norm,,;le 
profits tax ' , , . " _ belasLmg of 
exempt from supertax: , Mits de aandelen ten aanZlen waarvan zodalllge dlVI([enden de mijnwinst 

. RUllertsx, opkomen niet in de Unie geregistreerd zijn. belasting 

Accumulated 
gains or 
profits be
yond needs. 

Interest on 
bearer 
warmnts. 

Personal 
return, 

Provided that the shares in respect of which such d' 'd d vrijgesteld IVI en van super. 
accrue are not registered within th~ Union. belasting, 

. , , , , 6. \Vanneer, volgens het oordeel van de Kommissaris, een Opgehoopte 
6. ,Where, In the opmlon of the CommlssIOner, a company maatschappij de ophoping van winsten toelaat welke de rede- wins,t:en of 

permIts ,profit~ to accumula~e beJ:o:r:d the r~aso.nable needs of like behoeften vall de bezigheid overschrijdt, in plaats van prOfl}ten, 
the ~USIneBS Instea~ o! bemg dI:'Ided or distrrbuted, and has ze te verdelen of uit te delen, en in enig jaar aan haar leden 
not In any year dl~trrbut~d to Its members or shar,eholders of aandeelhouders geen redelik dee 1 van haar winsten heeft 
~ reasonable proport,lOn of Its profits, there shall be mcluded uitgedeeld, wordt aan het aan super-belasting onderhevig 
111 the supertax able Income of each me~ber or share,llOl~er so inkomen van elk lid of elke aandeelhouder toegevoegd, zoveel 
?Iuch of the profits of the company whIch are n~t dIst~lbuted van de winsten van de maatschappij die niet in dat jaar uit-
I~n that year as bears to those profits t~e proport1.on wluch ~he gedeeld zijn, als tot die winsten in dezelfde verhouding staat als 
mterest of the member or shareholde,r 1TI the, paId.up capItal het be lang van het lid of de aandeelhouder in het uitgegeven 
o the company bears to the total paId-up capItal. kapitaal van de maatschappij staat tot het volle uitgegeven 

kapitaal. 

Principal Act 10. Save as is specially' provided in this Act, all the 10. Beboudens biezondere bepalingen in deze Wet, zijn aIle Hoofdwet {>n 
and amend- provisions of the prinCipal Act (as amended by Act No, 23 of bepalingen van de Hoofdwet (zoals gewijlligd door Wet No, 23 ,,:~jzigingen 
bee~~piied. 1915) and of Chapter I, so far as they are applicable and are van 1915) en van Hoofdstuk I, voor zover zij toepasselik zijn ZlJn ,van toe-

not iriconsistent with this 'Chapter, sball apply to the levy, en niet onbestaanbaar met dit Hoofdstuk, van toepassing op de paSSlD!!". 
assessment, and collection of supertax. heffing, aanslag en inning van de super-belasting. 
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CHAPTER III. HOOFDSTUK III. 

MISCEI,LANEOt!S. GEMENGDE BEPALINGEN. 

Application 11. Any appointment made, notice given or regl:llation 11. Elke aanstelling gem'aakt, kennisgeving gedaa,n of regu- To"paasing 
of Act No. made under the principal Act, or under Act No. 23 of 1915, latie vastgesteld onger de Hoofdwet, of onder'Wet No. 23 van van Wet No. 
;~d~~~l~o, shall be ~eemed, for ~he purposes' of this Act, to have been'1915, wordt voor de toepa~~ing van deze Wetgeacht ge,maakt! !~ ;:t 1~~~ 
23 of 1915, made or glVen unuer thIS Act. Igedaan of vastgesteld te ZlJn onder'deze Wet. 23 van 1915 
as to appoint- op aaDstellin. 
oo8'.1ts, gen, konni!!-
notices and geviJ1gen en 
regulation~. rognlatios. 

Shut title. 12. This Act may be cited for all purposes as l;he Income ' 12. Deze \Vet kiln voor aIle doeleinden worden aangehaald KOlte tilel. 
Tax Act, 1916. als de Inkomstebelasting Wet, 1916. 

Provisions of Act No. 28 
of 1 III 4, as amended by 

Act No. 23 of 1915. 

Section six 

Scct.ion twelve 

Section thirtee.n 

Sect.ion fifteen 

Schedule. 

Extent of Amendment. 
Bepalingen van 'tV et No 
28 van 1914 als gewij. 
zigd door Wet No. 23 

van 1915. 

The insertion at the end of sub-section (I) Artikel ZM 

of the following words ;-
"Provided that good>! shall be deemed to 

be !lold in the Union on aceount of 
a person not resident iIi the Union, 
any person in tae Union receives a 
commission in respect of tho sale of 
the goods or is paid a salary for ob
taining orders for, or for influencing 
the sale of the goods ". 

The deletion from the proviso added to the Artikel tll.'aalj 
principal Act by Act No. 23 of 1915, to sub-
seotion (I), of the word "income" and the 
substitution for the word deleted of tho 
word " normal". 

The omission from sub-section (2) of the fo\- Artikel dertien 
lowing words 
"shall be deducted from the ta.xable 

amount of such income but suwh in
come'''. 

The deleiion from sub-section (I) (d) of the Mtikel vijftien 
wordi'! "ineome tax" and the substitution 
therefor of the words "the ta.xation levied 
under this Act". 

Bijlage. 

Omvang van Wijziging. 

De inlassing nan het einde van sub-artikel (.l) 
van de volgende woordcn 
"Met dien verstande dat goedcren geacht 

zullen worden in de TInie verkocht te 
zijn op rekening van een persoon niet 
woonachtig in de Unie, als iemand 
in de Unie cen kommissie ontvangt 
ten aanzien van de verkoop van de 
goederen of een salariB ontvangt VOOf 
't verkrijgen van bestellingen voor of 
tot bevordering van de verkoop van 
de goederen ". 

De s<i'hrapping wi; de voorbeholldsbepaling toe
gevoegd aan sub-artikol (I) van de Hoofd. 
wet door Wet No. 23 van 1915 van het 
woord "inkomstebelasting" en dit te yer
vangen door "normale belasttrtg". 

De schrapping uit sub-artikel (2) van de 
volgende woorden:- , 

"worden van het belastbaar bedrag van 
zodanige inkomsten afgetrokken. 
De belastingplichtige moet echter 
zodnnige inkomston 'lIP de voorge-. 
schreven wijze niteenzetten'" 

en die to vervangen door: 
"moeten door de belastingplichtige op de 

voorgeschreven wijze uiteongezet 
worden,". . 

De schrapping nit sub-artikel (I) (d) van het 
woord "inkomstebelasting" en dit te ver
'-angen door de woordcn ; 
"de belasting geheven onder doze W ct ". 
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No 36, 1916.] No. 36, 1916.] 

ACT 'VET 
Tot h~ffing van een uitvoerbelasting op ruwe en 

To impose an export duty on rough and uncut diamonds ongeslepen diamai'lten gevonden' in de Unie en 
found in the Union and exported therefrom and daaruit uitgevoerd en om verdere voorziening 
to make further provision as to the ~export or re- te maken voor de uitvoer of verwijdering van 
moval of diamonds. diamanten. 

BE IT ENACTED by the King's Most Excellent ~'~~'Jv~VJ 
the Senate and H OU8e of Assembly of the Union of 

Africa, as follows :-

BET BEP AALD door Zijn Majesteit de Koning, de 
Senaat, en de Volksraad van de Unie van Zuid Afrika, 

volgt:-

Levy of 1. There shall be charged, levied and paid a duty 
'export duty "diamond export duty" on the value of rough and 
on rough and d' d h' I h . b f d' 1 U . 

1. Er wordt een belasting, genoemd "diamant uitvoer- He!fing van 
belasting," opgelegd, geheven en betaald op de waarde van uitvoerbelas
ruwe en ongeslepen diamanten die, in de Unie gevonden zijnde, ting op rawe 
daaruit uitgevoerd WOrdell. e~ ongeelepen 

unont Iamon S w lC 1, aVlng een oun In t 1e nlOn, are 
diamonds. therefrom. 

Rate of du~y 
a percl'lntage 
of value of 
diamonds 
based on the 
pe.centage 
ratio of 
profits to 
revenue ex
ceeding 35 
per cent. 

Rate of duty 
payable on 
baEi~ of 
peroentage 
ratio 
a~cdrtained 
anoually 
with intel'im, 
bMis. 

Gmmanten. 

2. (1) The rate of duty shall be a ptrcentage of the value 2. (1) Bet bedrag van de belasting is een percentage van de Bedt'alf v~n 
the diamonds exported ranging from one-half of one per waarde van de uitgevoerde diamanten lopellde van een half belastmg 18 

to five per cent. and shall be based upon the percentage percent tot vijf percent op de grondslag van de percentage- ~~~centage 
which the profits bear to the revenue derived by the Tw"rj""'"r verhouding tussen de winsten en de inkomsten verkregen door van de 
or person making the profit. ,de voortbrenger of persoon die de winst maakt. waarde van 

i diamanten op 

(2) Wh th t f fit d thO t fi '(2) Wanneer het bedrag van de winsten vijf en dertig per- grondslagdat 
enever e am?Ull 0 pro s excee s Ir y- ve per cent van de verkregen inkomsten overtreft, is de belasting de per-

cent. of the revenue deflved, the rate of duty shall be one·hal I If t f d' dId lk d' oentagev€l-
of one er cent. or a ro ortionate art thereof for ever e~n la perceu 0 een evenre Ig. e~ aarvan voor e e fl~- houdinI$' van 

tl p t f P P t t'P f th t y vierde percent of gedeelte van dfle-Vlerde percent van zodamg winsten tot 
nee· quar ers o· one per cen . or por IOn 0 ree-quar ers 0 b db"f d t' t tOO d t t d . . k t t f h d b th' t fi e rag oven VIJ en erlg percen , s IJgen e 0 e maXimum In oms en 

one per, ~en . 0 . suc exees,s over an a ove Ir y- ve pe belastinu vijf percent bedraaut. 35 per cent. 
cent" nsmg untIl the maXimum rate of duty reaches five 0 0 te boven gaat. 
per cent. (3) Wanneel' het bedrag van de winst niet vijf en dertig . 

percent van de verkregen inkomsten overtreft, wordt geen be-
(3) \Vhel.lever the amount of profits does not exceed thirty lasting onder deze Wet geheven. 

five per cent of the revenue derived no duty shall be payable 3 D bIt' I d 1 k t' d B d d th' At. • e e as lIlg za wor en ge leven overeen oms Ig e per- e ra~ van 
un er IS c. I cfnta.ge-verhouding tussen winst en inkomsten vastgesteld voor belashtm

l
g
d

, d 
: I. 1 t d k" lk tb versc u Ig 'ilet aats voorgaan re emngsJaar vau e e voor renger. op grondslaO' 

3. Duty sh~ll be paid at the rate corr~sponding to the Die belasting wordt toegepast onmiddellik na verloop van van " 
percen~age r::;tlO o~ profits to revenue ascertamed for the lasti twee maandeu van de datum waarop elk zodanig voorgaand percenta~e
precedmg accountmg year of each producer. That rate shall jaar eindigt: Met dien verstande dat van de in- verho~dIng 
be applied immediately after the expiry of two months from voering van deze Wet tot de percentage-verhouding voor het wOlt'dtJaarldliks 
h d . f th t . t' f hId' vas >esle t e . ate 0 e ermma lOn 0 eac suc 1 pre~e mgyear,: rekeningsjaar dat voIgt op het 10pend rekenillgsjaar van iedere ~~t tussen-

PrOVIded that, fro~ the commencem~nt of thIS Act untIl voortbrenger is vastgesteid ingevolge deze \Vet, de toe te tIJdse grond
~he percentage ratIO fo: the accountlllg year next sueceed- 'Jassen belasting zal zijn overeenkomstig de gemiddelde pereen- slag. 
lIlg th~ cur~ent accountlll~ year of each producer ~as been tage-verhoudingvan winst tot inkomsten alreedsvastgesteld voor 
ascertamed m term~ of thIS Act, the rate to be applIed ~halJ belastingsdoeleinden van iedere voortbrenger gedurende de 
be that correspondmg to the ave~age percentage :atlO of drie opeenvolgende rekening:3jaren onmiddellik voor de vierde 
profits to rev en ue already aseertallled 1I:nd determllled for'dug van Augustus 1914. 
revenue purposes for each producer durmg the three con-
secutive accounting years immediately preceding the fourth! 4. ,\Vanneer de belasting een half percent te boven gaat, Belasting te 
day of August, 1914. ! wordt het bedrag van de belasting boven de he 1ft van een bov~1f~nde 

! percent van de inkomsten afgetrokken bij de vaststelling van ~:~ce:t 
Duty ex- 4. When the duty exceeds one-half of one per cent. thede inkomsten en de winst voor de percentage-verhouding. ~ordt van de 
oeeding one- excess amount of duty over and above one-half of one per cent.,! InkdOmsdten 
half of one h 11 b d d d f . 't .. 1 on er (i'ze per oent. to s a e e ucte rom revenue In ascer amlng t 1e revenue Wet afge-
b. deduot<>d and profits for the percentage ratio. houden, 
from revenue 
under this 
A.ct. 

Wbatis 
revenue, 
profit", and 
value, 
respecti vel y. 

5. (1) Voor de doeleinden van deze 'Vet hebbfm "winst" en Wat is res
"inkomsten" dezelfde betekenis als in de Mijnbelastillg 'Vet: pektievelik 

M d ' d d d' k d b inkomsten. 5. (1) For the purposes of this Act, "revenue" and" profits" et lim verstan e at on er m omsten wor en egrepen winst!;'n . 
shall have the same meanings as in the Mining Taxation Act: alIe inkomsten voortspruitende uit de tegeldemaking van de waarde. 

Provided that" revenue" shall include all revenue derivedidia~anten, na aftrek van .~gentskommissie, makelaarsloo:n, 
from the realisation of the diamonds, less any agency commisJ kortmgell en andere soortge!IJke kosten . of lonen gemaakt m 
sion, brokerage, discounts and other similar charges or feesverband met ,de tegeldemakm.g van de dlamantell. 
incurred in connection witl~ the ~ealisation of the diamonds, I" (~~ Te~, em de de belastmg op te leggen wordt" do~r 

(2) For the purposes of ImposIllg the duty, " value" shall. waarde verstaan de. markt- of ver.k~opswaarde .of ,PflJS dIe 
mean the market or selling value or price which a producer orl een voortbr~nger .. of mtvoerder gewIlhg en bereI? 18 aan ~e 
exporter is willing and prepared to accept if offered that price nemen als dIe prlJs hem door een bona fide koper III de Ume 
by a bona fide purchaser it,'! the Union wordt aangeboden. 
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6. The duty imposed by this Act shall be payable by the 6. De doordeze Wet opgelegde belasting is betaalbaar door Belasting 
producer or person making the profits and shall be paid, as de 4 voortbrenger of persoon die de winsten maakt en zal :~et wOJden 
provided in section f01U'teen- worden betaald als bepaald in artikel veertien- 'voo~~bren~:r 

(a) before the diamonds are exported from the Union; or (a) voordat de diamanten uit de "Cnie uitgevoerd zijn ' bij uitvoer 
(b) when sold or disposed of to any person within the of ' dVl;i'n .. ~ f 

U · b f d I' t h laman""n 0 
mon, e ore e Ivery 0 any suc person, (b) wanneer ze verkocht of van de hand gezet worden aan ~fllr!,ing in 

Drawback of 7. Subject to the provisions of section fifteen, there shall be 
duty~ allowed allowed a drawback or refund of duty paid on any diamonds 
ont~lamthond8 cut, shaped and polished within the Union. cu In e 

iemand in de Unie, voordat ze aan 'zodanige persoon e me, 
afgeleverd zijn. 

7. Behoudens de bepalingen van artikel vijftien wordt op Teruggaaf 
diamanten, die in de Unie geslepen, gefatsoeneerd en gepoIijst van Lelasting 
zijn, een teruggaaf of restitutie van betaalde belasting toe- ~~eges~an op Union. 

Duty or 
registration 
fee payable 
whichever is 
the greater. 

Contracts 
for d iSp08~ I 
of diamond. 
liable to 
duty, 

8. In respect of diamonds upon which duty, not exceeding gestaan. lll.fan e~ 
one-half of one per cent. is payable, the registration fee a:sU~~:' 10 

payable under any law governing the export of diamonds, 8 T . d' t bit' t Belasting 
h VII ' t Vb bl d dill b bi • en aanZlen van laman en, waarop e as lng van 'en 

s a contmue 0 e paya e an no uty s 1a e paya e; h t d h 1ft t b' t Ib . bI' ft d of 
but when the duty exceeds one-half of one per cent. duty oo~s e . e . e . van een p~rcen e aa aar l~, IJ e J:egimtratie. 
h II b bl b t th 't t' f f 'd I 11 t reglstratlefoOl, dIe onder emge wet op de ultvoer van fooi ver· 

s a e paya e, u e regIs ra Ion ee a oresal s la no d' t' hId' d' b t Ib bIt' hId' d b bl ' laman en versc u 19 IS, e aa aar, maar geen ,e as mg 8C u Ig , 
e paya e. wordt geheven, Gaat de belasting echter eell half percent te naar gelan,g 

boven, dan wordt belasting geheven, maar vorenbedoelde wathoger IS. 

9. When the producer or person making the profits enters registratiefooi is niet betaalbaar. 
into any contract or or at the cOIlfmencement of 9. Wanneer de voortbrenger of de persoon die de winst Kontrakten 
this Act there is an contract or agreement with any maakt, een kontrakt of overeenkomst aangaat, of wanneer bij voor.verkoop 
person for the sale, of or delivery of the diamonds de invoering van deze Wet, een kOl1trakt of overeenkomst~!ID t 
found by such producer whereby a share of the profits made bestaat met een persoon voor de verkoop, de vervreemding of o:re:~e~?g 
by such person or other consiueration is payable or allowed to afleverillg van de diamanten door zulk een voortbrenger aaa belasting. 
the producer, such share or consideration shall be included in gevonden waarbij een aandeel van de winsten door zodanig 
the revenue and in the profits in determining the percentage persoon gemaakt of een andere konsideratie betaalbaar is of 
ratio. aan de voortbrengel' toegestaan wordt, dan wordt, dat aandeel 

Jf die konsideratiein de inkomsten en in de winsten begrepen 
Alluvial 10. Duty shall not be payable in respect of alluvial ter bep'aling van d~ percentage-verhouding. , . 
~iamonils not diamonds found by any digger, or by any person being an 10. Geen belastlllg wordt geheven,op alluVlale dlama~ten, A}luviale 
liahletodutY'individual as distinguished from a corporate body gevonden door een delver of door emg ander persoon, zlJnde d~am~nten 

, . een enkel persoon als onderscheiden van een rechtspersoon. met belast. 
Particulars 11. (1) For the purpose of the annual adjustments of the 11. (1) Voor de jaarlikse regeling van het belastingbedrag Biezonder,. 
required for rate of duty an account shall be furnished to the Commissioner modet ,aan de KOlmb~issaris een d worhden yedrstrekt 1

1
'
k
n ~~~~ja::t~~:! 

anl,ual in such form as may be required within two months after the zo an~ge ~orm as mnen twee maan en na et em ~ van~. regeling van 
adjustmentR kId ht d D k t of rate of closing of each accounting year. Such account shall show the re e~llngsJaar ver ang moc. wor en. eze ~e emng WlJS belasting-
duty, a;nd new percentage ratio and rate of duty and shall also include de meuwe percentage-verhoudmg er: het. belastmgbedrag aan~:drag 
provl8lonsfor a statement of the revenue and profits derived. The account en bevat ook een opgaaf van de mkomsten en de gemaakte hi', 
Fettlemeut 't D k' d t k d d d epa mgen h . f and statement shall be signed bv the. person having the re- wms en. e re enmg en wor en ge e en oor e voor vol-
t eleo . sponsible control over the dispoial of the diamonds or over persoon die de verantwoord like kontrole heeft over de ver- duening 

Detailed 
monthly 
return of 
diamonds 
dispose:! of 
or exported 
to be 
furnished. 

• " ! d' , d d' t f h t .. . d ilaarvan the mmmg property. ueem lllg van e laman en 0 over e mlJnelgen om. . 

(
2) E dIll d I'd (2) Elke voortbrenger moet de rekening en opgaaf voormeld 

very pro ucer s la ren. er suc 1 account a~ statement, verstrekken hetzij de voortbrenger gedilrende dat rekenings-
whetl~er such producer :vas l~able to duty durmg such ac- jaar onderhevig was aan belasti of aan registratiefooien 
countlllg year or to r~glstratlO~ fees or whether duty was hetzij belasting onder het vo houd van artikel drie 
payable under the prOVISO to sectIOn three. betaalbaar was. 

(3) If the Commissioner is not satisfied with the rate of (3) Is de Kommissaris niet tevreden met het belasting
duty shown in the statement and account rendered, he shall bedrag aangewezen in de verstrekte rekening en opgaaf, dan 
determine the rate of duty. The rate of duty so determined stelt hij het ,belastingbedrag vast. Ret alzo vastgesteld 
shall thereupon be charged as provided in sections three and belastingbedrag zal alsdan worden in rekening gebracht 
fou1·teen of this Act; and the arbitration provisions of section als voorzien in artikels d1'ie en 1'e£~rtie-n van deze Wet, zullende 
thirtum of the Mining Taxation Act shall apply. de arbitrage voorschriften van artikel dertien van de Mijn 

Taksatie Wet van toepassing zijn. 
12. Every producer shall render monthly to the Commissioner 12. Elke voortbrenger verstrekt maandeliks aan de Kom- Nauw-

a detailed return showing the value and weight of diamonds missaris een nauwkeurige opgave aanwijzende de waarde en het keurill'e . 
upon which duty or registration fee is payable or has been gewicht van diamanten waarop belasting of registratiefooien maan~elikse 
paid. That return shall specify separately the value and betaalbaar of betaald zijn. Deze opgave moet afzonderlik ver- ~~;:!:h~:nof 
weight of diamonds found, disposed of within the Union and meld en de waarde en het gewicht van gevonden diamanten, uitgevoerde 
exported by the producer, the amount of duty or registration vervreemd binnen de Unie en uitgevoerd door de voortbrenger, diamanten te 
fee paid in each case, the date of payment, and such further )let bedrag van de belasting of registratiefooi die in elk geval wor~e~t 
particulars as may be necessary. The return shall be rendered betaald is, de datum van betaling en zulke verdere biezonder- vers r , 
within twenty-one days after the close of each month. heden als nodig mochten zijn, De opgaaf moet worden verstrekt 

, . binnen een en twintig dagen na het einde van elke maand. 
Alph~a~lOn 13. (1) So mu.ch of sub-sections (4) to (8) inclusive of section 13. (1) Zoveel van de bepalingen van sub-artikels (4) tot en Toepassing 
~r::i~i~~~ of nine of the raining Taxation Act as provides for the rendering met (8) van artikel neg en van de Mijn Taksatie \Vet, als voor- van z!lkere 
the Mining of accounts and for penalties in default thereof shall be deem- ziet in d!3 verstrekking van rekeningell en in straffen bij bepa11~~ 
Taxa.!ion Act ed to be incorporated in this Act. gebreke daarvan wordt geacht in deze Wet te zijn opgenomen. i~~sa~ie {~~t 
to tlm Act. (2) Sections eleven to tu'enty inclusive of the Mining (2) Artikels elf tot en met twintig van de Mijn Taksatie op deze Wet' 

Taxation Act so far as those sections are appli- \Vet voor zover die artikels van toepassing zijn op aangelegen
cable to matters dealt with in this Act shall also be heden vermeld in deze Wet, worden eveneens geacht 
deemed to be incorporated in this Act: Provided that, for in deze Wet opgenomen te zijn. Met dien ver 
the purposes of this Act sections eleven and m'neteen of the stande dat, voor de doeleinden van deze Wet, artikels 
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Mining Taxation Act shall include any contract, balance sheet, elf en ncgentien van de Mijn Taksatie Wet zullen insluitell 
revenue and expenditure account, report or other records which, enig kontrakt, balansrekening, inkomsten en uitgaven reke
having been made or drawn up in connection with the ning, rapport of andere stukken die opgesteld zijnde in ver
sale or disposal of diamonds, the Commissioner requires to band met de verkoop of de vervreemding van diamanten de 
examine for purposes of satisfying himself of the correctness Kommissaris mocht willen onderzoeken ten einde zich te ver 
of any statement and account rendered under this Act or under gewissen dat een onder deze Wet of onder de Mijn Taksatie 
the Mining Taxation Act. Wet verstrekte opgaaf en rekening juist is. 

Re-v:aluation 14. (1) Before any diamonds liable to duty are delivered 14. (1) Voordat belastingplichtige diamanten door de Herwaarde
f.f gtf~'l~S by the producer to any person in the Union or exported, the voortbrenger aan iemand in de Unie afgeleverd worden of uit- ri.ng van 
Ia e 0 u y. producer shall furnish to the revenue officer concerned a gevoerd worden moet de voortbrenger aan de betrokken diadmahnte? 

.. h f 11 dd f ' on er eVlg statement gIvmg t e u name and a ress 0 the person to belastingbeambte een opgaaf verstrekken de volle naam en aan 
wh?m such d~a~onds are to be .delivered or. exporte~, and the het adres gevende van de persoon, aan wie de. diamanten af- belasting. 
weIght, descnptIOn, value or pnce. upon whICh duty IS tendered geleverd of uitgevoerd worden, en het gewicht, de hoedanigheid, 
for payment. ~he pro~ucer shall.m.the statement dec~are that de waarde of de prijs waarop belasting ter beta ling aangebo-
the value or :pnce speCIfied therem IS, to the. best of hIS know- den wordt. De voortbrenger moet in de opgaaf verklaren dat 
ledge and belIef the true market value or pnce. de opgegeven waarde of prijs naar zijn beste weten en bevin-

ding de juiste marktwaarde of prijs respektievelik is. 
(2) The revenue officer may examine the diamonds and . . 

verify the weight and description thereof and if, on the (2) D~ belastmgbeambte .kan. de dlamanten ?n.?erzoeken .en 
examination, he is of opinion that the value or price specified h~~ gewICht en de hoedamgh~Id ~aarvan v.enfieren. Indlen 
in the said statement is less than may he reasonably accepted hIJ, na het ond,erzo.~k, ,:an me.nmg IS dat de m de. opga.~f opge, 
as the current market value or price the Commissioner may geven waarde of pnJs mmder IS dan hetgeen redelIkerwIJ.~e aan
cause a valuation to be made and if the last mentioned valua- genom en kan worden als de lopende marktwaarde of PflJS, dan 
tion exceeds by ten per cent. the' value or price specified by kan de Kommissari~ een :vaardering doen maken. Indien laatst
the producer, double duty shall be paid on that excess, and" genoemde waardermg tlen perc~~t van de door de voort
if such valuation exceeds by twenty per cent. the value 01' brenger opgeg~veri wa~rde of pnJs te bovengaat, dan .wo~dt 
price specified, double duty shall be paid on the whole value dubbe.le belastmg. op dI~ ~eerdere waarde geheven, en, mdlen 
as ascertained by the Commissioner's valuation: Provided zodamge waardermg twmtig percent van de opgegeven waarde 
that the producer may, on payment of the double duty, call of prijs te boven gaat, dan wordt dubbele belasting ~eheven op 
upon the Commissioner to have the amount of liability deter- de geh~le ~aarde als :,astgesteld door de waardermg van de 
mined by arbitration. Kommlssans: Met dlen verstande dat de voortbrenger, na 

betaling van de dubbele belasting, de Kommissaris kan aan, 
The provisions of this sub-section shall also be applicable to zeggen om het verschuldigd bedrag door arbitrage te doen 

the value or price of diamonds liable to the registration fee of bepalen. 
one-half of one per cent. on exportation. De bepalingen van dit sub-artikel zijn ook van toe passing 

op de waarde of de prijs van diamanten, die onderhevig ,zijn 
(3) The Commissioner may authorize any person deemed by aan de registratiefooi van eell half percent op de uitvoer. 

him to possess the requisite knowledge, to value any diamonds 
liable to duty or registration fee. (3) De Kommissaris kan aan een persoon, die,hij rekent dat 

de vereiste kennis heeft, de waardering opdragen van diaman-

( ) U f h d d h 11 b 
' ten, die aan belasting of registratiefooien onderhevig zijn. 

4 pon payment 0 t e uty the pro ucer sao tam , 
an export registration receipt from the revenue officer, that (4) Bij betaling van de belasting ontvangt de voortbrenger 
receipt shall show the amount of duty paid and shall set out een uitvoer registratie kwitantie van de belastingbeambte. 
the particulars mentioned in sub-section (1). Die kwitantie moet aanwijzen het bedrag van de betaalde 

belasting en de biezonderheden opgeven vermeld in sub-
(5) Whenever any diamonds upon which duty has been artikel (1). 

paid. are exported by the producer, the expor~ reg~stration (5) Worden diamanten, waarop belasting betaald is, door de 
recelp~ shall be acc~pted for all purposes of registratI~n, hut, voorthrenger uitgevoerd, dan wordt de uitvoerregistratie 
on delIvery .of the dI~monds tc any pers?n le~ftlly en~Itled to kwitantie aangenomen voor alle registratiedoeleinden, doch 
have t~em m p~ssessIOn, t~e export regIstratIOn receIpt shall bij aflevering van de diamanten aan enig persoon, die wettelik 
be .delIvered wIth the dIamonds to the perso~ so leg~lly gerechtigd is ze in zijn bezit te hebben, moet de uitvoer 
entItled If ~ny p'l'oducer. makes de~ault or f~Ils to del~ver registratie kwitantie lllet de diamanten aan de zo wettelik 
the export regI~tratIOn receIpt as reqmr~d by thIS sub.-se.ctIOn, gerechtigde persoon afgegeven worden. De voortbrenger die 
he shall be gmlt;: of an offence an~ ~Iable on convICtIOn to de uitvoer registratie kwitantie niet zoals bij dit sub-artikel 
a fi,ne n,ot exceedm~ fifty p,ounds 01, m default of payme?t, gevorderd afgeeft, wordt als schuldig aan een overtreding bij 
to Impnso~ment wIth or wIthout hard labour for a penod veroordeling gestraft met een geldboete van ten hoogste vijftig 
not exceedmg three months. pond of, bij wanbeta1ing, met gevangenisstraf met of zonder 

harde arbeid van ten hoogste drie maand.en. 
(6) On the export of any such diamonds by any person .'. ". 

other than the producer, the export registration receipt shall (6) BIJ de mtvoer van zodamge. dlamante.n do~r een. and~r 
be deliverea to the revenue officer concerned and notwith- dan de voortbrenger, wordt de mtvoer reglstratle kWItantie 
standing anything to the contrary contained in·' any law a~gegeven aan de betrokken belasti~gbeambte, ~ulle~de 
relating to registration of diamonds, the fee of one-half of lllettegenstaand~ teg~novergest,elde bepalmgen v~rvat III emge 
one per cent. shall not be chargeable on registration for wet op ~e reglstratle van d~~ma~ten, ,de fOOl v.an een half 
export but the registration provisions of such law shall apply per?ent ~Iet worde~ geheven bIJ re~Istratie ,:?or mtvoer: De 
in every other respect. reglstratle-voorschnften van zodamge wet zIJn echter m elk 

ander opzicht van toepassing 

Allowance or 15. (1) Before any diamonds upon which duty has been paid 15 (1) Voordat diarnanten waarop belasting betaald is T f 
drawback of t h d d l' 1 d 'th . th U' th' , eruggaa duty on are cu ,s ap~ an po IS Ie . w~ m e lllon, , e, own~r, or in de Unie geslepen, gefatsoeneerd of gepolijst worden, moet van belasting 
diamonds cutter shal,l gIve to the CommIssIOner ten days n?tICe III wntlllg de eigenaar of slijper aan de Kommissaris tien dagen van te or bewerkte 
manufac- as to the tIme when and the place where, the dIamonds are to'voren schriftelik kennis geven van de tijd wanneer, en de dlamanten. 
tured. 
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be cut,shaped and polished and shall furnish him with the plaats waar de diamanten zullen worden geslepen, gefat
export registration receipt for such diamonds. The diamonds soeneerd en gepolijst en hem tevens de uitvoer registratie 
upon which the duty has been paid shall, at any time before kwitantie voor zodanige diamanten verstrekken. De 
or during the process of cutting, shaping and polishing, be diamanten waarop de belasting betaald is, moeten aan de 
produced to the Commissioner for examination or to an officer Kommissaris of aan een door de Kommissaris schriftelik 
authorized by the Commissioner in writing, and there shall gemachtigde voor onderzoek worden vertoond te eniger tijd 
also be produced the register, which is kept under allY law voor of gedurende het slijpen, fatsoeneren en polijsten daarvan 
relating to the registration of diamonds, and shows the entry en tevens moet worden overgelegd het ingevolge enige wet 
of such diamonds. The Commissioner or authorized officer met betrekking tot de registrabie van diamanten gehouden 
aforesaid shall have the right of entry upon any premises used register dat aanwijst de boeking van zodanige diamanten. De 
for the purpose of cutting, shaping and polishing any diamonds,:Kommissaris of bevoegde ambtenaar voormeld heert het recht 
during any time when such work is in progress. :om percelen binnen te gaan die gebruikt worden voor het 

(2) Whenever the Commissjoner is satisfied that the diamonds, slijp,~n, fats~ene,~en en. polijsterr .van diamanten gedurende 
upon which duty has been paid are, or are in process of being,!de tlJd, waarm ZlJ zodamge bewerkmg onde~gaa~, , 
cut, shaped and polished, a drawback or refund of the duty (2) W~nneer ten genoegen van ~e KommlSS,arlS gebleken 18 

paid shall be allowed to the owner or person entitled thereto dat de dlamanten waarop belastmg betaald IS, geslepen, ge-
. ifatsoeneerd en gepolijst zijn of zodanige bewerking ondergaan, 

(3) The Commissioner may, for the purposes of this section,lwordt aan de eigenaar of rechthebbende een teruggaaf of 
require security to an amount determined by him, to be restitutie van belasting toegestaan, . 
given by any owner or cutter of any diamonds before any (3) De Kommissaris kan, voor de doeleinden van dit artikel, 
drawback of duty is allowed. vordilren dat te zijnen genoegen zekerheid gesteld worde voor 

• 

lxx-vii 

een door hem· vastgesteld bedrag door de eigenaar of slijper 
van diamanten voordat een teruggaaf van belasting wordt toe-

Exemption 16. Notwithstanding anything to the contrary contained inlgestaan. 
{~~:o~('fe~; any law relating to the registration of diamonds, no registra- 16. Niettegenstaande tegenovergestelde bepalingen van Vrijst.elling 
on remo'al tion fee shall be payable in respect of the removal or exportenige wet op de registratie van diamanten, wordt geen regis- van. t I' 
of diamond~ of diamonds from one d~strict, to anot~e:r or fr?m one provincelt~atiefooi geh~ven ten aanzien va~1 ~e overbrenging of de ~~~~!nrbj;e
fr?m one dlS- to another, but the regIstratIOn provISIOns of such law shall:Ultvoer van dlamanten van eell dIstnkt naar een ander of overbrenging 
~:~!i~~e to ill all other respects be complied with: Ivan een provincie naar een andere. De registratievoorschriften v~n 
another van zulk een wet moeten echter in elk ander opzicht worden dlamanten , van een 
Re)!istration 17. Notwithstanding anything to the contrary containedlnagekOmen. distr!kt,of 

~~rd!~;:r~ds in any law relating to the registration of diamonds- ~:~l~~~e 
during war . ander, 
and (Ii!) until the termination of the present war all rough 17. Niettegenstaande tegenovergestelde bepalingen van een Gedurende 
prevision as and uncut diamonds (including alluvial diamonds) Wet met betrekking tot de registratie van diamanten- oorlog 
to place from I moeten 
which or to before being exported from the Union shall be regis- (a) moeten tot aan het einde van de tegenwoordige oor og d' te 
which export tered for exportation either at Johannesburg or l aIle ruwe en ongeslepen diamanten (met inhegrip van g~:~~tr~rd 
allowed. Kimbe:rley or at such other place or places as maYI alluviale diamanten) voordat ze uit de Unie worden worden te 

Other 
offences and 
penalties. 

be approved hy the Governor-General. The diamondsi uitgevoerd, voor uitvoer geregistreerd worden hetzij Johannes-
shall thereupon be exported from Johannesburg ori te Johannesburg of te Kimberley of in zodanige andere ~~~b~!l!~ 
Kimberley or such other approved place or places; I plek of plekken als de Goeverneur-generaal mocht en vandaar 

goedkeuren. De diamanten moeten daarna uitgevoerd nitgevoerd 
(b) until the termination of the present war no diamonds worden van Johannesburg of Kimberley of zodanige iord~n daar 

shall he removed or exported out of the Union'i andere goedgekeur~e plek of plekken;, p!g:a~~ete. 
except through the medium of the registered post,: (b) zullen t?t aan het ~mde va~ de t~l?enwoordI?e oorlog kend Pllltket 
and the parcel containing the diamonds shall be geen dlamanten Ult de 1!me verWlJderd of Ultgevoerd alleen. 
registered to an addressee in Londol1,England, worden, behalve door middel van aangetekende pak-

ketten, zullende het pakket dat de diamanten bevat 
AI~y person contravening a~y provision of~h~s section shall be aangetekend worden aan het adres van een per soon 
gUllty ,of an offence and hable on, connctIO.Q. to a fine not, in Louden, Engeland, . 
~xcee,dmg five h:llldred ~ounds or, m default of paym,ent, to leder die een bepaling van dit artikel overtreedt wordt als 
ImpnS?nment WIth or WIthout hard labour f?r a ,Penod not schuidig aan een overtreding bij veroordeling gestraft met een 
exceedmg .two years or to both such fi,ne and Impn~onment ; boete van ten hoogste vijf honderd pond of bij wanbetaling 
and ~ny dlaI~onds ~bout to be r~moved or expor~ed 1ll contra- met gevangenisstraf met of zonder harde arbeid van ten 
ventlOn of tIns sectIon shall be lIable to confiscatIon. hoogste twee jaren of tot beide die boete en die gevangenis 

18. (1) Any producer who-

!atraf, zullende aIle diamanten die in strijd met dit artikel op 
:het punt stonden verwijderd of uitgevoerd te worden aan ver· 
i beurdverklaring onderhevig zijn. 

(a) wilfully e~ports or delivers any diamonds liable to 18. (1) De voortbrenger die- Andere 
duty without having paid the duty; or (£t) opzettelik belastingplichtige diamanten uitvoert of rertre-

(b) for the purpose of paying by way of duty or registra- aflevert zonder de belasting te hebben betaaId; of e!n:rr!lfen. 
tion fee an amount less than he is liable to pay, (b) met het oogmerk om als belasting of registratiefooien 
undervalues any diamonds liable to duty or regis- een minder bedrag te betalen dan waarvoor hij aan-
tration fee ; or sprakelik is, diamanten onderschat welke aan be

lasting of registratiefooien onderhevig zijn; of 
(c) for tbe purpose of evading payment of any amount (c) ten einde de betaling van een verschu]digd belasting-

of duty which. is payable, ~akes or renders, or pro- bedrag te ontduiken, een valse rekening of opgaaf 
cures the ma~.mg or rendermg of, a false account or opmaakt of verstrekt of doet opmaken of verstrekken, 
return knowmg such account or return to be false, wetende dat zodanige rekeiling of opgaaf vals is, 

shall be guilty of an offence and liable on conviction to a wordt als schuidig aan een· overtreding bij veroordeling ge
fine not exceeding five hundred pounds, or in default of pay- straft met geldboete van ten hoogste vijf honderd pond, of 
ment, to imprisonment with or without hard labour for a bij wanbetaling met gevangenisstraf met of zonder harde 
period not exceeding two years or to both such fine and such arbeid van ten hoogste twee jaren of met beide zodanige boete 
imprisonment. en gevangenisstraL 

... 
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(2) Any producer, exporter, owner or cutter wlw, for the (2) De voortbrenger, uitvoerder, eigeuaar of slijper die een 
purpose of evading duty or of obtaining unlawfully any draw- uitvoer registratie kwitantie of certifikaat van registratie voor 
back, substitutes any export registration receipt, or certificate diamanten vervangt door een ander uitvoer registratie 
of registration for any diamonds, for any other export regis- kwitantie of certifikaat van registratie met het oogmerk om de 
tration receipt or certificate of registration sh~n be guilty of betaling van belasting to ontduiken of wederrechtelik een 
an offence and liable on convietion to the penalties mentioned teruggaaf te verkrijgen, wordt als sclmldig aan een over
in sub-section (1). treding bij veroordeling gestraft met de straffen vermeld in 

(3) Any person who--
sub-artikel (1). 

(3) Ieder die-
(a) substitutes any cut or polished diamonds for any (a) geslepen of gepolijste diamanten vervangt door 

diamonds upon which duty has, or has not, been paid; diamanten waarop belasting al dan Iliet betaald is; of 
or (b) die ten einde een teruggaaf van belasting te ver-

(b) for the purpose of obtaining any refund or drawback, krijgen diamanten, alluviale diamanten Gf geslepen 
manipulates any diamonds, alluvial diamonds or cut of gepolijste diamanten manipuleert, 
and polished diamonds, \Vordt als schuldig aan een overtreding bij veroordeling gestraft 

shall be guilty of an offence and liable on convictiOI1 to the met de strafl'en vermeld in sub-artikel (1). 
penalties mentioned in sub-section (1). 19. In deze 'Vet wordt, mits bestaanbaar ziJnde met de Woordbe-

19. In this Act, unless inconsistent with the context--

"alluvial diamonds" includes all diamonds won from 
gravels or similar secondary deposits; 

" Commissioner" means the Commissioner for Inland 
Revenue; 

" diamonds" mean rough and uncut diamonds; 

" duty" means the diamond export duty leviable and 
payable under this Act; 

"Mining Taxation Act" means Act No.6 of 1910 as 
amended from time to time; 

"producer or person making the profits" means any per
son or body of persons, corporate or incorporate, carry
ing on mining for diamonds, and includes the regis
tered owner of cl~ims, the owner of any mining pro
perty from which diamonds are produced, and any 
lessee, tributor or other person mining for diamonds, 
but does not include a digger of alluvial diamonds 
being an individual, as distinguished from a corporate 
body; 

samenhang- paling-en. 

onder "alluviale diamanten" begrepen aile 
die uit gruis of dergelijke sekundaire 
gewonnen worden; • 

diamanten 
afzettlugen 

onder "Kommissaris" verstaan de Kommissaris van 
Binnenlandse Inkomsten ; 

onder" diamanten" verstaan ruwe en ongeslepen dia
manten; 

onder "belasting" verstaan de diamant uitvoerbe
lasting hefbaar en verschuldigd onder deze 'Yet; 

onder" Mijn Taksatie ~\Vet" verstaan Wet No, 6 van 
1910 zoals van tijd tot tijd gewijzigd; 

ouder "voortbrenger of de persoon die de winst maakt " ' 
verstaan een penmon die of. lichaam van personen, 
al dan niet rechtspersoolllikheid bezittende, dat 
naar diamanten mijllt, daaronder begrepen de gere
gistreerde eigenaar van claims of de eigenaar van 
een mijneigendom waaruit diamanten voortgebracht 
worden, of een lmurder, tributor of ander persoon 
die diamanten mijnt, met uitsluithlg echter van een 
delver van alluviale diamanten, mits zijnde een enkel 
pel'soon als onderscheiden van een rechtspersoon ; 

onder" registratie-fooi" verstaan de fooi van een half 
percent betaalbaar op de registratie van ruwe en 
ongeslepen diamanten voor uitvoer onder de bepa-

"registration fee" means the fee of one-half of one per lingen van \Yet No. 48 van 1882 van de Kaap de 
cent. payable on the registration of rough and uncut Goede Hoop, of Ordonantie No. 63 van 1903 van 
diamonds fOl' export under the provisions of Act No, Transvaal of Hoofdstuk 119 van het \Vetboek van 
48 of 1882 of the Cape of Good Hope or Ordinance de Oranje Yrijstaat of onder wijzigingen van deze 
No. 63 of 1903 of the Transvaal or Chapter 119 of the wetten of onGto!'r een wet die een van die wetten 
lawbook of the Orange Free State or under any vervangt. 
amendments of those laws, or under any law substi- 20. Deze Wet I:an voor aile doeleinden worden aangehaald Kode litel. 
tuted for any of those laws. als de Diamant UiL,voerbelasting Wet, 1916. 

20. This Act may be cited for all purposes as the Diamond 
Export Duty Act, 1916. 
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No. 37, 1916.J No. 37, 1916.] 

ACT 
To amend the tariffs of customs and excise duties. Tot wijziging van het doeanetarief en de aksijns

belastingen. 

BE IT ENACTED by the King's Most Excellent -Majesty, ZIJ BET BEPAALD door Zijn Majesteit de Koning, de 
the Senate and the House of Assembly of the Union of j Senaat en de Volksraad van de Unie van Zuid-Afrika, als 

South Africa as follows: - 90Igt:-

lx:~: ix 

. . . . -, 1. Bet tarief van doeanerechten uiteengezet in de Eerste Gewijzigd 
1. Tl~e tariff of c~stoms duties s~t out 111 the Fl1'st l:lchedule Bijlage tot de Doeanetarief Wet, 1914, wordt hierbij gewijzigd tarief van 

to the Customs Tanff Act, 1914, IS hereby amended to the zoals uiteengezet in Afdeling I van de Bijlage tot deze Wet. doea.nerech, 
extent set out in Part I of the Schedule to this Act. ten 

2. (1) De tarieven van aksijnsbelasting voorkomende in Ge',Vijzigde 
2. (1) The rates of excise duty set out in Part I of the First Afdeling I van de Eerste Bijlage tot de Aksijns en Doeane- tll.r1_~ven van 

Schedule to the Excise and Customs Tariff Amendment Act tarief Wijzigings Wet, 1913, worden hierbij gewijzigd en uit- f:.~~ln:be-
1913 are hereby amended and extended to the extent set out gebreid zoals uiteengezet in Afdeling II van de Bijlage tot "n~. 
in Part II of the Schedule to this Act. deze Wet. 

(2) The provisions of Chapter III of, and the Third (2) De bepalingen van Hoofdstuk III van,. en .. de Der~e 
Schedule to, Act No. 22 of 1915 are hereby re-enacted so th2t Bijla~e tot Wet No. 22 van:.1915 w~rden InerblJ wedel' .m 
there may be charged, levied and collected the excise duty werk111g gest~ld, z~dat de aks~JnsbelaBt:ng en overeenko~~tIge 
and corresponding customs duty specified ill Part III of the doeanebelastl1lg Ulteengezet 111 Afdehng III van de BIJlage 
Schedule to this Act. tot deze Wet kUllnen worden opgelegd, geheven en inge-

vorderd. 
(3) The provisions of Chapter IV of, and the Fourth . . . " 

Schedule to, Act No. 22 of 1915 are hereby re-enacted so that (3) De bepahngen van Hoofdstuk IV,van. ~n ue VIe.rdeBIJl,:ge 
there may be charged, levied and collected the excise duty tot Wet No. 22 van .. 1915 w~rden. hierblJ we.der III ~~rklllg 
specified ill Part IV of the Schedule to this Act. gesteld zodat de aksIJnsbelastmg Ulteengezet 111 Afdellllg IV 

van de Bijlage tot deze Wet, kan worden opgelegd; geheven 
en ingevorderd. 

IncI'eased 3. Notwithstanding anything to the contrary in section 
~utti\~underf twenty of Act No. 22 of 1915 contained, the increased 3 Niettegenstaande tecrenovergestelde bepalingen vervat in Verhoogde 
DoC "0.22 ° d t" d d h A h II . d h II b • '" .. . . J915 to be U Ies Impose un .er t ~t ct s a cont111ue an sa. e artikel twintig van Wet No. 22 van 1915 bhJven de ver- bela8tmgen 
deemed to deemed to have cont111ued 111 full force and effect up to and 111- hoogde belastingen krachtens die Wet opgelegd voortbestaan onder Wet 
have con- eluding the thirty-first day of March, 1916. en worden beschouwd van volle kracht te zijn gebleven tot en ~Oi52!~~~en tinued in 
force. met de een en dertigste dug van Maart, 1916. gehouden in 

Application 
of f.duced 
excise duty 
in (Certain 
cases. 

Date of 
lapsing of 
new duties. 

Short tit Ie. 

krJ.cht ge-
4. The reduction in excise duty on spints distilled from , bleven te zijn. 

wine (other than wine brandy, cognac type) shall apply only to, 4. De vermindering in de aksijnsbelasting op spiritualien Toepassin~ 
spirits distilled after the seventeenth day of April, 1916. :gedistilleerd van wijn (niet zijnde wijnbrandewijn, cognac type) van vermm

is aIleen van toepassing op spiritualien gedistiIIeerd na de 'l.~rdebalk-
"1 BIJns < as-

5 1 . '" - zeveutlende dag van Apn, 1916. tin"inzekere , TIe lIlcreased customs ~uties and excl~e duties Imposed ge:a.llen. 

by Act No, 2.2 ?f 1915 and reImposed by thIS Act shall lapse 5. De verhoogde doeane- en aksijnsbelastingen, opgelegd door D,1tum 
after t~e thlrtIe.th day of June, 191?, unless other.proposa.ls Wet No. 22 van 1915 en wedel' opgelegu door deze "Vet, ",.narop 
as to such ?utws have been submItted to ParlIament III vervallen na de dertigste dag van Junie 1917) tenzij andere nI;uw.e 

accordance WIth law. voorstellen ,omtrent die belastingen aan het Parlement zijn ~~~~~l\~~~n 
voorgelegd overeenkomsLig de wet. 

6. This Act may be cited for all purposes as the Customs 
and Excise Duties Amendment Act 1916. 6, Deze "Vet kan voor aIle doeleinden worden, aangehaald Karle tHe!. 

als de Doeane en Aksijnsbelasting Wijzigings Wet, 1916. 
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UNION GA~ETTE EXTRAORDINARY, 15TH JUKE, 1916. 

Schedule. 

I)ART L 

A~lENDE[) T_UUFF OF CUSTOMS VUTU~S. 

Class I.--Special Rates. 

Article. 

Ale, beer and cider: all kinds of 
strength, exceeding 3 per cent. 
of proof spirit, per imperial 
gallon 

BlaHting compounds, including 
all kinds of explosives suitable 
and intcnded for blasting. and 
not suitable for use in firearms 
(including detonators); and 
collodion cotton not intended 
for manufacturing purposes, 
per lb ... 

Carbide of calcium, per 100 Ibs. 
Cards, playing, per pack 

(and in addition 15 per cent. 
ad valorem) 

Coffee 
(a) Raw, per lb. . . . . 
(b) Roasted or ground, per Ib 
(c) Mixed, per lb. 

Fuse (exeepting electric), per lb. 
Oils, mineral: illuminating and 

burning, having a specific 
gravity of less than 900 at 60 
degrees Fahrenheit and a 
flashing point of less than 150 
degrees Fahrenheit, per im
perial gallon .. 

Peas ftnd bcans and other legu
minous seeds not elsewhere 
provided for 
(a.) Dried, per 100 Ibs. 
(b) Ground or otherwifle pre

pared, per 100 Ibs. 
Not including peas and beans 

preserved as a vegotable. 
Spirits 

(a) J?erfumed, pCI' imperial 
gallon 
(and in addition 10 per cent. 
ad i!alol'em) 

(b) Liqueurs, cordials and 
mixed spirits exceeding 3 
pel' cent. of proof spirit, per 
imperial gallon 
(or 25 per cent. ad valorem, 
whichever duty shall be the 
greater) 

(c) Other sort.s exceeding 3 per 
cent. of proof spirit., per i 

imperial proof gallon 
No allowance will be made 

for underproof in excess of 15 
per cent. 
(d) Medicinal and toilet pre

parations and essences 
(liquid), syrnps and tinc
tures : containing over 3 
cent. of proof spirit, per 
perial gallon 
(or 25 per cent. ad valorem, 
whichever duty shall be the 
greater) 

Rebate upon 
goods thc growth,' 
produce or 

Duty. facture of t h Tarief 
i United po,t. 
and re(~ip:roc,atjing 

. British 
£ s. d. ! SiOLlS. 

o 2 

o 0 

o 2 
o 0 

o 0 
o 0 
o 0 
o 0 

o 0 

o 2 

o 2 

1 4 

G 
9 

3 

o 
I) 

o 

6 

6 

6 

Gd. pcr 
gallon. 

~d. per lb. 

6d. per 100 lbs. 
3 per cent. ad 

valol'ern. 

td. per lb. 

2d. per 100 Ibs. 

3d. per 100 Ibs. 

2 

5 

8 (a) 
I) 

17 

26 (a) 

35 

44 

Bijlage. 

AlmBLING I, 

UE\n;ZlGD TAHIEF VAN DOEANEBELASTING. 

Klasse I. ~-Speciale Tarieven. 

Korting op go". 
: : deren groeiende, 

I
I i voortgebracht 01 

. 
Belasting.1 vervaardigd in 

, . he t Verenigd 
Artikel. 

I I Koninkrijk en 
cerende 

£ s. d. bezittingen 

Ale, bier en 'appelwjjn : van enig 
gehalte boven 3 percent proef-
spiritus, pCI' imperiale gallon 0 

I 
Springmengsels met inbegrip van! 

aile soorten ontplofbare stoffen 
geschikt en bestemd voor ont
ploffingsarbeid en niet geschikt 
voor gebruik in vuurwapens 
(inslnitende detonators); en 
collodionkatoen niet bestemd 
voor doeleinden van fabri-
katie, per pond 0 

Calcium carbide, per 100 pond. . 0 
Speelkaarten, per spel, en boven· 

dien 15 percen t ad valorem 0 

Koffie :-
(a) Rallw, per pond 0 
(b) Gebl'and of gemalen, per 

pond •• 0 
(e) Gemcngd, per pond 0 

Lont (uitgezonderd elektriese), 
per pond 0 

Olien, minerale: verlichting en 
brandstof, hebbende een 8001'

telik gewicht van mindel' dan 
900 bij 60 graden Fahrenheit 
en een ontvlamm.ingspunt van 
mindcr dan 150 g r a den 
Fahrenheit, per imperiale gal. 
~n 0 

Erten en banen en anderepenl
vruchten waarvoorelders geen 
voorziening gemaakt wordt :-
(a) Gedroogd, per 100 pond. . 0 
(b) Gemalen of op andere wijze 

toebereid, per 100 pond 0 
Niet insluitende ertcn en 

bonen als groente ingemaakt. 
Spiritn ali en 

(a) Geparfumeerde, per im
periale gallon 
(en bovendien 10 percent ad 
valorem) 

(b) Likeuren, cordials en ge
mengde spiritus boven 3 
percent proefspiritu8, per 
imperiale gallon 
(of 25 percent ad valorem 
naar' gelang welke belasting 
het hoogAt is) 

(c) Andere soorten boven 3 
percent proefspiritus, per 
imperiaJe proef gallon 
Geen afslag wordt verleend 

wegens beneden proef boven 
l5 percent. 
(d) Geneeskrachtige en toilet 

preparaten en essellC(>S 
(vloeibare), stropen en 
tinkturen : bevattende meer 
dan 3 percent proefspiritus, 
per imperiale gallon 
(of 25 percent ad valorem, 
naar gelang welke belasting 
het hoogst is) 

2 

o 
2 

o 

o 

o 
o 

o 

o 

2 

2 

4 

3 

6 

3 

o 
9 

o 

6 

6 

6 

6d. per imperiaJp 
gallon. 

~d. per pond. 
6d. per 100 pond 

3 percent ad 
valorem. 

td. per pond. 

2d. per 100 pond. 

3d per 100 pond 
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UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, 1.5TH JUNE, 1916. 

Articlc. Duty, 

£ s. d. 

Rebate upon 
goods the gwwth, 
produce or manu· 
facture of the 
United Kingdom 
and reciprocating 
B l' i tis h P03S!Y.5-

sions'. 

Tanef 
post. 

ArtikeL 

£ s. d. 

Korting op goe
deren groeiende, 
voortgebracht of 
vervaardigd in 
he t Verenigd 
Koninkrijk en 
recipro ce re n d e 
Britse bezittingen 

Such spirits if and when over-
proof shall be specially entered 
and strength overproof declared, 
and the duty on the mixture 
shall then be leviable at £1 3s. 6d. 
per imperial proof gallon or 25 
per cent. ad valorem, whichever 
duty shall be the greater. 

Sugar:-

(a) Candy, loaf, castor, icing, 
and cube, per 100 Ibs. •. 0 () 

(b) Other kinds, including 
golden and maple syrup, 
molasses, saccharum, glu-
cose and treacle, per 1001bs. 0 ~ 

Toa:-
(a) In packets or tins, not 

exceeding 10 Ibs. each in 0 0 
weight, per lb. 

(b) In larger packets or in 0 0 
bulk, per lb. 

Class n.-Mixed Rates. 

Article. 

Boots and shoed, per £100 
With a minimum per pair of 

Men's 
\VOlnen's .. 
Children's 

0 

6 

7 

5 

NOT'E.-Infants' shoes and bootees are not 
included in this item. 

Printed, lithographed and embossed matter:-
(a) Enlargements or reproductions of lithographs 

and photographs, picture post cards, 
Christmas, birtbday, pictorial, New Year 
and other cards, directories, guide books 
and hand books relating to South Africa, 
Christmas annuaLs, holiday and special 
numbers or editions of South African 
newspapers, magazines or periodicals, per 
£100 

(b) Account books, printed stationery and forms 
ill books, pads or loose, bank 
drafts, promissory notes, bills of ex.CIl.angtl 
and similar forms, scrip, share "",rt11,,,,,t,,,,, .. 
company reports, and letter headings, 
per £100 

(c) Envelopes printed, lithographed or ombossed 
with the exception of what is technically 
known as "side die", and printed paper 
bags and printed cardboard boxes of every 
description, per £100 

(d) Labels, tickets and address tags, printed or 
lithographed, per £100 
(or 3d. per pound, whichever duty shall be 
the greater.) 

(~) Catalogues and price lists of Union firms, 
printed~and posted abroad to individuals 
in South Africa, per £100 •. 
(or 3d. per pound, whichever duty shall be 
the greater.) 

(f) All advertising matter, printed, lithographed 
or embossed, including advertising invoice 
forms and similar stationery usually issuod 
gratis or at nominal prices, per £100 
(or 3d, per pound, whichever duty shall be 
the greater.) 

NOTE.-A rebate of 3 per cent. ad vcil(}retn 
shall be granted on goods, the growth, produce 
or manufacture of the United Kingdom and 
reciprocating British possessions. 

Zodanige spiritus moet, indien 
en wanneer hij bovenproef is, 
specianl worden aangegeven, en 
als bovenproef sterkte zijnde 
worden verklaaI'd, zullende de 
belasting op het mengsel o.lsdan 
geheven worden tegen £1 38. 6d. 
per imperiale proef gallon of 25 

45 

percent ad valarl;tn naal' gelang 
welke belasting het hoogst is. 
Suiker 

(a) Kandij, brood, kastE'r, 
glacccr en klontjcs, per 100 
pond 0 6 0 

(b) Andere soorten,' daarin 
begrepen "golden" en 
" maple" stroop, melasse, 
saccharum, glukose en 
8uikerstroop, per 100 pond 0 4 6 

46 Tee 
(a) In pakkon of blikken, van 

niet moor dan 10 pond elk, 
per pond 0 0 7 

(b) In grote pakken of in ~ 
massa, per pond .. 0 0 5 

Klasse II.-Gemengde Tarieven. 

Duty. Tarief 
FOot. Artikel. 

£ ~. d. 

20 

o 
o 
o 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

o 0 52 Laarzen en schoenen, per £100 .. 
Met een minimum per paar voor 

o 9 Mannen .. 
() 6 Vrouwen 
o 3 Kinderen 

NooT.-Kinderschoontjes en laarsjes zijn 
niet bij deze post inbegrepen. 

53 Druk-, steendruk- en in relief werk :-
(a) Vergrotingen of rcprodukties van steen

drukken en fotografieen, prentbriefkaarten, 
Kerst.mis, verjaal'dag, gomustreerde, Nieuw
jaar en andere kaarten, adresboeken, reis
boeken, en handboekon op Zuid Afrika 
betrokking hebbendc, Kerstmis nummers, 
vakantie en speciale nummers of uitgaven 
van Zuid Afrikaanse nieuwsbladen, maga
zijnen of tijdschriften, per £100 

(b) Rekeningboeken, gedrukte schrijfbehoeften 
o 0 en vormen in boeken, blokken of los, bank

cheques, wissels, promessen en dergelijke 
vormen, aandoclbcwijzen, aandeelcertifi
katen, maatschappijrapporten, en brieven
hoofden, per £100 

(e) Enveloppen godrukt, in steendruk of in 
o 0 roliof met uitzondering van wat technies 

bokend is als met kantstempel, en gedrukte 
papieren zakkon en gedrukte kartonnen 
doosjes van alle soorten, per £100 

(d) Etiketten, kaartjes en adreskaartjes gedrukt 
o 0 of in steendruk, pOl' £100 .. 

(of 3d. per pond naar gelang welke belasting 
o 0 het hoogst is.) 

(e) Katalogussen en prijskoeranten van Unie 
firma's in het buitellland gedrukt en per 
post ;ferzonden aan pel'sonen in Zuid-Afrika, 
per £100 

o 0 (of 3d. per pond naar gelang welke belasting 
het hoogst is.) 

(f) Aile voor advertentie bestemde zaken ge
drukt, in steendruk of in relief, met inbegrip 
van advertentie faktuurvormen en soort
gelijke schrijfbehoefton, die gewoonlik 

o () kosteloos of tegen nominrue prijzen uitge
geven worden, per £100 
(of 3d. per pond naar gelang welke belasting 
het hoogst is.) 

NooT.-Een korting van 3 percent ad valorem 
zal toegestaan worden op goederen, gegroeid, 
voortgebracht of vervaardigd in het Verenigd 

________ ~oninkri.ik en reciprocerende Britse bezittingen. 

Belasting. 

£ ~. d. 

20 0 

o 0 
o 0 
(} (} 

25 0 

'25 0 

25 0 

25 0 

25 0 

25 0 

o 
9 
6 
3 

o 

o 

o 

o 

o 

o 
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Class IV.-3 per cent. ad valorem. 

Article. 

Canvas in the piece, not less than 8 ounces in weight per 
of 281; inches width. 

Confectioners' requisites, namely: moulding starch, gel.a1;In61 
(animal or vegetable), and unsweetened desiccated uuocu",nU"i 
in bulk. 

Ferro silicon; in bulk. 
Leather: patent, enamelled, roan and Morocco, pigskin 

thc picce ; not falling under item 29, and valve hide. 
Metals :-

(a) Alluminium: in plain, perforated or corruga.ted 
but otherwise unmanufa.ctured. 

(c) Iron and steel: 
(I) Rough, rolled or pa.rtly manufactured to be 

pleted or further manufa.ctured in the Union. 
(2) Sheets, plain, perfora.ted, galva.nized, 

or enamelled. 
(f) Meta.l of all sorts in bars, blocks, ingots a.nd pigs, 

scra.p metal, not elsewhere described. 
Tar and tar oil, creosote and creosote oil ; in bulk. 

NOTE.-A rebate of the w"hole of the duties upon this 
shall be allowed in respect of goods, the growth, produce 
manufacture of the United Kingdom and reciprocating 

Class V.-Free. 

Article. 

Oils : palm kemel, cotton sced, whale and cocoanut, 
in for manufacturing purposes, and under such 

'rarief 
post. 

85 

91 

98 
112 

117 

135 

Tarief 
• post. 

178 

Klasse IV.-3 percent ad valorem. 

8 onzen in gewicht per 

beno,dig:dbleden, 11Ull""UK.: modelleer stijfsel, 
gela.tine (dierlik of en onverzoete uitgedroogde 
kokosnoot; in ma.ssa.. 

IJzerkiezeIzuur, in massa. 
Leer: verlakt, geema.illeerd, roodgrauw en ma.rokijn, varkens· 

leer in stuk; niet vallende onder post 29, en klepleer. 
Metalen :- . 

(a) Aluminium, in effen, geperforeerde of gegolfde platen, 
doch overigens onbewerkt. 

(c) IJzer en staal:~ 
(1) ruw, opgerold of gedeeltelik bewerkt te worden 

voltooid of verder bewerkt in de Unie. 
(2) Platen, vlakke, geperforoorde, gegalvaniseerde, ge· 

golfde of geema.illeerde. 
(f) Metaal van aIle soorten in staven, blokken, baren en 

gegoten stukken, en oud metaal, niet elders vermeld. 
Teer en teerolie, kreosoot en kreosoot olie; in massa. 

NooT.-Een korting van de gehele belasting op deze klasse 
zal worden toegestaan ten aanzien van goederen gegroeid, 
voortgebra.cht of vervaardigd in het Verenigd Koninkrijk en 
reciprocerende Britse bezittingen. . 

._---------_ ............ _-
Klasse V.-Vrij. 

Artikel. 

. conditions and regulations as the Customs may prescribe. 
178 (a)i Oil seeds Ilnd nuts, namely: Palm nuts, ground nuts, mafeura 178 

Olien: palm, palmpit, katoenzaad, walvis en kokosnoot, in 
massa voor doeleinden van fabrikatie en onder zulke omstan
digheden en regulaties a.Is door de Doeane autoriteiten voor
geschreven mochten worden. 

Oliezaden en noten, namelik: Palnmoten, aardnoten, ma.feura 
bonen, soya bonen en katoen~aad, voor de fabrikatie van olie. : beans, soya beans and cotton sced, for the manufacture of 

I oil. 184 
184 ! Rattans, cane and bamboo; unmanufactured, and osiers. 

Rotting, bamboes : onbereid en vlechtrijs. 

Aigemeen ad valorem Tarief 20 percent. 
Class VI.-General ad valorem rate 20 per cent. 

Artikel. 
Tariff 
item. Article. en 

193 
in vo,orlW!nelld(~, en waarvan de invoer in de 

All goods, wares and merchandise not elsewhere charged with Unie wordt, zullen worden met een belasting 
duty, and not enumerated in the Free List, and not pro- van twintig percent ad vakrem. 
hibited to be imported into the Union, shall be charged NooT.-Een korting van 3 percent ad valorem zal tocg12sbaan 
with a duty of 20 per cent. ad valorem. worden op goederen, gegroeid, voortgcbra.cht of vervaardigd in 
NOTE.-A rebate of 3 per cent. ad valore-m shall bc grantedhet y~renigd Koninkrijk enrcciprocerende Britse bezittingen. 

on goods, the growth, produce or manufacture of the United --
Kingdom and reciprocating British posscssions., Algemene Noot op het Tarief. 

De Algemene Noot op het Tarief wordt vcrplaatst van de voet van 
Klasse I, naar het einde van het Tarief en het volgende zal daarbij 

General Note to the Tariff. gevoegd wordcn:-
. . De bewoording "in m88sa," waar die voorkomt in het tarief zal 

The General Note. to the Tariff IS transferred from the foo~ of ?Jass I. betekenen, lOB zonder verpakking of los in tonnen, vatcn of 
to the end of t~? Tariff, ~~d thcre. shall be ~dcd the fo~loWIng .- andere enkele verpakking. 

The term . In bulk ~hen It ap~ars In the Tariff shall ~ean, en de klauBule betrekking hebbende op goedcren vermengd of gcmaakt 
loos~ WIthout packing. or loose In barrels, casks or other SIngle van meer dan een artikel, wordt gewijzigd door weglating van de woorden 

. outsIde pac.kage; . ., deze of" en "andere." 
and the clause relatmg to goods IUlxed or made up of more than one 
article is amended by thc deletion of the words" this or" and" other." 

AFDELING II. 
PART II. 

AMENDED TARIFF O}o'. EXCISE DUTY ON SpIRITS 

GEWI-JZIGD 'l'ARIEl!' Y A 1'< AKSIJNSBELASTING or 
SPIRITUALlEN. 

______ . ________ ._._.,_._... -_____ .1--------------------, ---... _-

Article. 

'Vine Brandy, viz. : Spirits distillcd from wine or must 
produced solely by the alcoholic fermentation of 
the juice of fresh grapes, per imperial proof gallon 

Grape Brandy, viz.: the distillate resulting from the 
distillation solely of grape juice together with the 
husks, per imperial proof gallon. 

Dop Brandy and Spirits distilled from materials other 
thnn the produce of the vine, per imperial proof 
gallon. 

Rate of Duty. Artikel. 

seven shilli gs Wijnbrandewijn, nam!.: spiritualien gcdistilleerd van 
and sixpen~e wij!l of ~o~t uitsluitend voortgebra.cht d?(ilr a.Iko· 
(See Note.) ~olics~ gIstmg van het sap van verse drulVcn, per 

Imperiale proef lSallon. 

twelve shillings . b d" amI h t d' t'll rd d and sixpence DrUlven ran eWIJn, n . : e ge IS 1 ce e "'an e 
(Scc Note.) distillatle yitsh~itend van druivensap met de dop· 

p€'n, per unperIale proef gallon. 

'J arief van 
Belasting. 

zeven shillings 
en zes pence. 
(Zie Noot.) 

twaalf shillings , 
enzes pence. 

(Zie Noot.) 
seventeen 

shillings and Dopbrandewijn en spiritualien gedistilleerd van zeventien 
. materialen andere dan het produkt van de wijn- shillings en 

SIxpence k" I . II (See Note.) sto , per ImperIa e proef ga on. zes pence. 

I 
(Zie Noot.) 

NOTE.-AU Spirits:'shall be subject to rebates as specified hereunder _N_ oOT.--Alle Spiritualien zullen onderhevig zijn aan kortingen zoals 
- hieronder uiteengezet. 
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REBATES OF EXCISE DUTIES KOR'l'INGEN VAN AKSIJNSBELASTING. 
------------------------ ------ --.-=--~..__o------------------__;_-----

Beschrijving vall 
Description of 

Spirits on which 
RebA,te allowed. 

Conditions under which 
Rebate allowed. 

spiritualien waarop 
Amount of Rebate. kOl'ting toegestaan 

11111 wordt. 

Voorwaarden waarop korting 
toegcstaan wordt. 

Bedmgvan 
korting. 

- -----------_._._._------------------- ---------- ----------------,-----

Methylated 
spirits. 

Spirits of a strength of 50 per cent. 
over proof and upwards methy-
1ated in the prescribed manner. 

The whole duty. 
Gemethyleerde 

spiritualien. 
De gehele 

belasting. 

P I it inspirits 
used in any 
art or manu
facture. 

Plain spirits used in any art or 
manufacture and rendered 
unpotable to the satisfaction of 
the Commissioner of Excise. 
Per proof gallon. 

The whole duty, Gewone spiritualien 
less two shil- in enige kunst of 

Spiritualien van een gehalte von 
vijftig percent bovenpl'oef en 
daarbovcn gemethyleerd op de 
voorgeschrevcn wijze. 

Gewone spiritualien in enige kunst 
of fabriltatie gebruikt en ondrink
baar gemaakt ten gerioegen van 
de Kommissaris van Akeijns. Per 
proef gallon. 

De gehele 
belasting, 
min twee 
shillings. 

lin~s. fabrikotie gebruikt. 

Wine Brandy and 
Grape Brandy 
used in forti
fication 
of pure wine. 

Wille Brandy and Grape Brandy 
used in the fortification or pre
servation of pure wine, pro
vided that the strength of such 
wine be not raised to a higher 
strength than forty and one
half per centum of proof spirit. 

The whole duty. 

Spirits exported. Spirits removed for consumption 
outside the limits of the Union. 

The whole duty. 

Spirits lost. Spirits lost through evaporation, 
leakage, or other unavoidable 
cause, proyed to the satisfaction 
of the Commissioner to have 
been actually lost and not 
passed into consumption. 

The whole duty. 

Spirits distilled 
in Natal from 
the products 
or by-pro
ducts of the 
sugar cane. 

When duty paid for consumption 
therein. Per proof gallon. 

Five shillings 

---------------'--------------

EXCiSE DUTIES ON BEER. 

Beer brewed from worts of the specific gravity of not less than 
one thousand and twenty degrees and not more than one 
thousand and thirty-nine degrees, per 36 imperial gallons 

Beer brewed from worts of the specific gravity below one 
thousand and twenty degrees and above one thousand 
and thirty-nine degrees per 36 standard gallons, with a 
proportionate increase or decrease for any difference in 
gravity 

Nine 
shilling~. 

Eighteen 
Ahi\lings~ 

Wijnbrandewijn en 
druiven. brandewijn I 
v 0 0 r versterking 
van zuivere wijnen. 

1111 

Spiritualien uitge-
voerd. , 

Spiritu a lie n 
verloren. 

Spir it uali en 
in Natal gedistil
leerd van de pro
dukten of neven
produkten van het 
suikerriet. 

Wijnbrandewijn en druivenbrande
wijn voor de versterking of pre
servatie van zuivere wijn gebruikt, 
mits dat het gehalte van zodanige 
wijn niet verhoogd wordt tot een 
grotere sterkte dan veertig en een 
half percent van proefspiritus. 

Spiritualien uitgevoerd voor ver
bruik buiten de grenzen van de 

.Unie. 
Spiritualien verloren door verdam

ping, lekkage, of andere onvermij
del ike oorzaak, bewezen ten 
genoegen van de Kommissaris als 
verloren - te zijn en niet voor 
verbruik uitgegeven. 

Wanneer belasting betaald voor 
verbruik aldaar. Per proef gallon. 

AKSIJNSBELASTING OP BIER. 

De gehele 
belasting. 

De gehele 
belasting. 

De gehele 
belasting. 

Vijf shil
lings. 

._-----------_._--------------------- -----------

Bier gebrouwd van wort van het soortelik gewicht van niet 
minder dan een duizend en twintig graden en niet meer 
dan een duizend en negen en dertig graden, per 36 
imperiale gallons 

Bier gebrouwd van wort van het soortelik gewicht onder een 
duizend en twintig graden en boven een duizend en negen 
en dertig grad en per 36 standaard gallons met een even-

Negen 
shillings. 

redige vermeerdering of vermindering voor enig verschil I 
r·:()TE.-Lager beer produced from worts of the specific gravity of less in gewicht Achttien 

shillings. I,han one thousand and forty degrees shall be charged at the higher __________________________ --'-=-=-=~. 
r.ate of duty. 

PART III. 

EJ;Cf";E DUTY ON [UGAR OR CORRESPONDING CUSTOMS DUTY. 

NooT.-Lagerbier geproduceerd van wort van het soortelik gewicht van 
minder dan een duizend en veertig graden zal belast worden met het 
hoger tarief van belasting. 

AFDELiNG III. 

_______________________________ 1-____ AKSIJNSBELASTING Description of Article. _ _ 
OP SUIKER OF DAARMEDE OVEREENKOMENDE 

INVOERBE.LASTING. 
Sugar, per 100 Ibs. 

PART IV. 

EXCISE DUTY ON PLAYING CARDS. 

"11 "'-'J 
~~l ~\i 

Playing Cards, per pack of cards 

I
i One 

shilling. 

··1 
Three
pence. 

N oTE.-The term .. pack of playing cards" shall mean any quantity or 
number of cards not exceeding fifty-three. 

Beschrijving van Artikel. II 

-------------------------------
Suiker, per 100 pond .. .. . . .. .. . . Een 

! shilling. 

AFDELING IV. 

AKSIJNSBELASTING OP SPEELKAARTEN. 

Speelkaarten, per spel kaarten .. 1· Drie 
pencn 

NooT.-De bewoording .. spellmarten" zal betekenen enige hoeveelheid 
of aantal kal1rten niet meer dan drie en vijftig. 
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No. 38, 1916.] No. 38, 1916.] 

To consolidate and amend the laws In force in the Tot konsolidatie en wijziging van de in de verschei~ 
. f h U' I' th dene Provincies van de Unie geldende welten op 

Application 
of Act .. 

Mentally 
disordered 
or defective 
nelson 

. illld patient 
defined. 

C [s,,'lSification 
of menIally 
disordered 
or defective 
per8on~. 

severa! Provinces 0 t e nlon, re altI!-g to e d h d' behandeling van geestelik 
detenlton and treatment of mentally disordered e aan ou Ing en , d 

d d f t ' d t k further pro gekrenkte en lJebrekklge personen en tot ver ere 
a!", . e eet IVth p.erst~tnst.an . 0 h~ he uch person; voorziening betreffende de inrichtingen waarin 
vlslonb as 0 , edlnds ItU,londs lndw

t 
IC t sd zodanige personen opgenomen, aangehouden en 

may e reCeIve , e alne an rea e , b h d ld rd n e an e mogen wo e. 

BE IT EN ACTED by the King's Most Excellent Majes.ty, ZIJ HET BEP AALD door Zijn Ma]e.,teit de, ~onillg,. de 
the Senate and the House of Assemblv of the Umon Senaat en de Vol.ksraad van de Ul1le van ZUld AfrIka, 

of South Africa as follows ' als v01gt 
, INLEIDENDE BEP ALINGEN. 

INTRODUCTORY. 1. (1) Boven en behalve de personen te wier aanzien daarin 
voorziening gemaakt is deze Wet van toepassing oP. ieder van 

• • • 1 die bij de invoering daarvan, wettelik aange!IOuden wordt. m ee~~ 
.~. (1) In addItIOn .to th? persons 111 respect of wnom pro- inrichting of plaats van be waring, welke mgev'Olge el1lge bIJ 

VISIOn IS made there111, tIllS Act sh.all apply to ~very 'perso~ deze 'Yet herroepen wet of ingevolge deze ~et erkend is ~ls 
who, at .the commencement thereof, IS legalll detamed 111 any een inrichting of plaats voor de behandelmg van geestehk 
institutIOll or J?lace of eonfinemen~ recpgl1lsed u.l1de~ a~y law gekrenkte of gebrekkige personen. 
repealed by tins Act, or under tIns Ac~, as an lllstltutlOn. or (2) LastbrieV'en of orders tot aan~lOuding van zulke personen, 
plaee for the treatment of mentally dIsordered or defectIVe\die.uitgereikt zijn v66r de i.nvoering van deze Wet en v.an 
persons. . kracht zijn v66r zodanige invoering worden geacht op wettIge 

(2) ~very war:rant or order for the detentI~n of any su~h, wijze te zijn uitgereikt, zullende zij van kraeht blijven totdat 
person Issued pnor to the commencement of tlllS Act awl llllzij onder deze Wet tel' zijde gezet of gewijzigd zijn. 
force prior t~ such eommencemen~ s.hall be dee:ned to. have . 2. (1) Voor de doeleinden vall deze "Yet betekent een geestelik Geestelik 
been legally Issued and shall remam 111 force until set aSHle or gekrenkte of gebrekkige persoon iemalld die tell gevolO'e van g:ekrenk~e of 

. d . d l' At· '" . gehrekklge vane un er t lIS c. zielsziekte of krankheld of een duurzaam geestesgebrek m~t personen 
.2. (1) For the purposes of this Act a mentally disordered or in staat is vo?r ziJn persoon of zijr~ belangen te zorgen of dIe en 

defective person shall mean any person who in consequenee of wegens zodamge zlekte of krallkheld of gabrek gevaar oplevert j\tJ'mauu",,,.u 

mental disorder or disease or permanent defect of reason or voor zichzelf of voor allderen, of die wegens zodanige ziekte 
mind is incapable of himself or his affairs or is in of krankheid of gebrek toezicht, behandeling ell bedwang 
consequenee of such diwrder or or defect a danger to vereist of. die indie? een k~nd. am reden. van. .zodanig 
himself or others, or who in consequenee of sueh disorder or gebrek, duurzaam b111tel1 staat IS 111t het ouderncht m gewone 
disease or defeet., supervision, treatment and control, 8eho1en behoorlik nut te trekken. 
or who if a child appears by reason of sneh defect t.o be (2) De uitdrukking "patient" in deze 'Vet gebezigd! \yordt 
permanently incapable of l'ecciving proper benefit from the geacht te slaan op een g~estelik gekrenkt of gelJrekkIg pe:'
instruction in ordinary 8ehools. soon of op een persoon dIe verdaeht of beweerd wordt geestehk 

(2) Whenever the expression" patient" is used in this Actgekrenkt of gebrekkig te zij n. 
it shall be deemed to be used in reference to a mentally 3. Voor de doeleinden van deze Wet en aIle procedures Kla8~ifikatie 
disordered or defective person or a person suspected of bcillg dallronder kunnen geestelik iiogekrenkte of gebrekkige person en van g€l'steli~ 
or alleged to be me.ntally disordered or defeetive. in de ~olgende klassen ~erdeeld worden;- ~:~;=~~i;e of 

3. For the purposes of this Aet and all proceedings Alass!' I.-~eestehk gekrenkte personen, te per- personen. 
thereunder ment.ally disordered or defective persons may he s~Ilen? dIe te,n g~volge va:l. de een of andere vorm van 
divided into the followinO' classes;- zlelszlekte lllet III staat ZlJll voor hun persool1 of hun 

'" belangen te zorgen. 
rJlaRs I. -A person suffering from melltal disorder, that is ]{Zm!se 11.-Verstandelik verzwakte personen, te weten, 

to say a person who, owing to some form of melltal persollen, die wegens zwakte van verst and uit hoofde 
disorder, is incapable of managillg himself or his van gevorderde leeftijd of verval van geestvermogens 
affairs. niet in staat zijn voor hun parsoon of hun belangen 

mass II .-A person mentally infirm, that is to say, a te zorgen. 
person who through mental infirmity arising from Illasse III.-Stompzinnige personen, te weten, personen, 
age or the decay of his faculties, is incapable of die vali hun geboorte of van jongs af dermate ge-
managing himself or his affairs. brekkig van geest zijn dat zij niet bij machte zijn 

Class Ill. -An idiot, that is to say a person so deeply zichzelven tegen gewone lichamelike gevarel1 La' 
defedive in mind from birth, or from an early age, beveiligen. 
as to be unable to guard himself against common Klasse IT'.-Onnozele porSOnelJ, te weten personen die van 
physieal dangers hun geboorte of van jongs af aan behept, zijn met een 

Clms IV.--An imbecile, that is to say, a person in whose geestesgebrek uat niet l1eerkomt op stompzinnigheid 
ease there exists from birth or from an early age en die of schoon hij machte hun persoon gewone 
mental defectiveness not amounting to idiocy and who, gevaren te beveiIigen, nlet in staat zijn voor hun 
although capable of guarding himself against eommon per soon of hun belangen te zorgen, of kinderen zijnde, 
dangers, is inee.pable of managing himself or his niet in staat zijn zulks te leren. 
affairs or, if he is a child, of being taught to do so. Klasse V.-Zwakhoofdige person en, te weten person en , die 

Class V.-A feeble minded perSOll, that is to say, a vau hun geboorte of van jongs af behept zijn met een 
person in whose case there exists from birth or from geestesgebrek, niet neerkomende op onnozelheid; 
an early age mental defectiveness not amounting to ten gevolge waarvan zij niet in staat zijn op gelijke 
:mbeeility so that he is incapable of competing on voet met hun normale medemensen mede te dingen 
equal terms with his normal fellows or of managing vf voor hUll persoon of hun belangen met gewone 
himself and his affairs with ordinary prudence and omzichtigheid te zorgen en die verzorging, toezicht 
who requires supervision and control for his en bedwang behoeven voor hun eigen beveiliging of 
Jwn protection or the protection of others or if he voor de beveiliging van anderen of, zo zij kinderen 
is a child, appears by reason of such defectiven@ssto be zijn, die uit hoofde van zodanig gebrek duurzaam 
permanently incapahle of receiving proper benefit buiten staat zijn uit het onderricht in gewone scholen 
from the instruction in ordinary schools. behoorlik nut te trekken. 
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Clm.s YI.-A moral imbecile, that is to say, a person whol 
from early age displays some permanent mental! 
defect coupled with strong vicious or criminall 
propensities on which punishment has had little 01'1 

no deterrent effect. I 

Class VII.-An epileptic, that is to say, a person suffering! 
from epilepsy who is a danger to himself or others or 
is incapable of mal1aging himself or his affairs. I 

CHAPTER 1. 

RECEPTION OF PATIENTS. 

IlloRU F1.-·Moreel onnozele personen, te weten per
sonen die van jongs4t af een duurzaam geestes
gebrek vertonen gepaard aan sterke boosaardige of 
misdadige neigingen, waal'op straffcll weinig of geen 
afschrikkende uitwerking gehad hebben. 

Illa.sie Vll.-Epileptiese personell, te weten personen die 
aan vallendc ziekte lijden en die gevaar opleveren 
voor zichzelf of anderen, of niet in staat zijn voor 
hun persoon of hun belangen te zorgen. 

HOOFDSTUK I, 
OPNEMING VAN PATIENTEN. 

lxxxv 

4. Behoudens de uitzollderingen uitdrukkelik voorzien in :1~chtigin~ 
Authority!or: 4. Subject to the exceptions expressly provided by this Act, deze Wet kan niernand in een inrichting of andere plaats v~n opnelmng 
the detentIOn no p,-"rsoll shall be received or detained as a patient ill an worden opgenomen of aangehouden, .dan uit krachte van een patienten. of patients. 

institution or other place, except under the authority of an order yan een magistraat verleend overeenkomstig deze Wet of 

Application 
for r£ception 
ord,r. 

Issue of 
reception 
order by 
magistrate. 

order of a magistrate in accordance with this Act or an orderi-een order van het hof of van een rechter. . 
of the court or a judge. I AOr1t'l'{/!)f om en 1i-itl'F-iking Tan opnl mingsm del'. 

A Fplicatioll for and issue of recepf'ion OT(iu i 5. (I) 1-:en opnemingsorder kan worden verkregen op een Applikatie 

5. (1) A reception .order may be obtained on a written'schriftelike applikatie gemaakt in de voorgeschreyen vorm en ovoor . 
1·· d' h . h . d d" pnemmgs-app IcatlOn ma e 111 t e prescribed form and addressed to a genc t aan een maglstraat, oor een persoon, Ie ten nllllste order. 

magistrate, by any person not under the age of twenty-one een en twiutig jaar oud is (hierouder genoemd de applikant). 
years (hereinafter called the applicant). (2) Zodanige applikatie moet vermelden-

(2) Every such application shall contain a statement- (a) de gronden waarop de applikant van mening is dat de 
({/) of the grounds on which the applicant beiieves that penD on ten aanzien van wie de. applikatie gemaakt 

the person in respect of whom the application is wortH (llamelik de patient) geestelik gekrenkt of 
made (that is to say the patient) is mentally dis- gebrekkig is; en 
ordered or defective; and (b) de graad van bloed- of aanverwantschap waarin 

(h) of the degree by consanguinity or affinity, in which applikallt staat tot de patient, en, zo hij niet is de 
the applicant is related to the patient, and, if he is echtgelloot Ot andere nabestaande, de reden waarolll 
not the husband or wife or other near relation, the! de applikatie door de applikant en niet door 
reason why the application is made by the applicant de ,"chtgenoot of een nabestaa nde gemaakt wordt; en 
instead of by the husband or wife or a near relation; (r) dat de applikant binnen de zeven dagen voorafgaande 
and aan de dag waarop de applikatie getekelld wordt 

(c) that the applicant has within the seven days preceding persoonlik de persoon gezien heeft ten aanzien van 
the day on which the application was signed per- wie de applikatie geschiedt. 
sonally seen the person in respect of whom the I· (3, De applikatie voormeld moet, op de dag waaropzij 
application is made. I getekend is of binnen zevell dagen daarna, worden gemaakt 

(3) Every application shall be made or transmitted to the' bij, of gezonden aan de magistraat. 
magistrate on the day on which it is signed, or within seven (4) AIle beweringen vervat in de applikatie moeten door de 
days thereafter. beedigde of de plechtige verklaring van de !,-pplikant worden 

(4) All statements contained in the application shall be bevestigd. De beedigde of plechtigt verklaring is vrij van 
verified by the affidavit or solemn declaration of the applicant, zegelrecht, niettegenstaande tegenovergestelde wettelike bepa
and no stamp duty shall be payable on such affidavit. or lingen betreffende de heffing van zegelrechten. 
declaration, anything to the contrary notwithstanding in any (5) De applikatie kan vergezeld gaan van een geneeskundig 
law relating to stamp duty. ·Icertifikaat in de voorgeschreven vorm, gedateerd niet vroeger 

(5) Any such application may be accompanied by a medical dan zeven dagen v66r de datum van de applikatie. 
certificate in the prescribed form, bearing a date not earlier[ 6. (1) N a overwegillg van de applikatie kal1 de magistraat, te Uitreiking 
than seven days before the date of the application. Izijner beoordeling, de patient in diens verblijfplaats of elders van . 

6, ~1) <!n ~onsi~eration o~ the applic.ation the magistrate onderzoeke~~, zullende hij (of hij al dan niet zodll:nig onde:z?ek ~~ge~;~:t 
may, III hIS dIscretIOn, examllle the patIent at the patient's doet), deblJstand lllroepen van twee geneeskundlg"l praktIzIJllS mag·istraat. 
place of abode or elsewhere and (whether or not he makes (waarvan een zo doenlik de di_striktfgeneesheer is), aan wie het 
such examination) the magistrate shall call to his assistance tekenell van een certifikaat niet door artikel twu en twinti,q 
two medical practitioners (of whom one shall, if practicable, verboden is. Deze geneeskundige praktizijns zulIen, tezamen 
be the district surgeon) who are not prohibited by section of afzonderlik, de patient onderzoeken: 
twenty-tulo from signing a. certificate; and such medicalprac-: (2) Zijn de diensten van twee geneeskundige praktizijns 
titioners shall, either together or separately, examine theilliet verkrijgbaar of niet dadelik verkrijgbaar, dan kan de 
patient. magistraat volstaan met het certifikaat van een geneeskundige 

(2) If the services of two medical practitioners are notpraktizijn. 
available or immediately available, the magistrate may accept (3) De magistraat kan ook zodanige pel'sonen als getuigen 
the certificate of one medical practitioner. . dagvaarden als hij geschikt acht om getuigenis af te leggen 

(3) The magistrate may also summon as witnesses such aangaande de gr.estestoestancl van voormelde patient. 
persons as he thinks fit to give evidence touching the mental (4) \Vanneel' de magistraat, na de afgifte van zodanig 
condition of the said patient. certifikaat of certifikaten en na zodanig verder of ander on-

(4) If, after such certificates or certificate have beel] derzoek als hij llodig acht, overtuigd is dat de patient geestelik 
given and after such further or other enquiry as the magistrate gekrenkt of gebrekkig is en- . 
thinks necessary, he i" satisfied that the patient is a mentally (a) niet onder behoorlike zorg, toezicht of bed wang is; pf 
disordered or defective persbn and- (b) door een verwallt of an del' persoon, onder wiens zorg' 

(a) is not u.nder proper care, oversight or control; or of toezicht hij staat, wreed behandeld of verwa~-
(b) is cruelly treated or neglected by any relation or loosd wordt; of 

"'obher person having the care or charge of him; or (c) neiging tot zelfmoord heeft of op enigerlei wijze ge-
(c) is of suicidal tendency or in any way dangerous to vaarl~k is voor zichzelf ?f anderen; of 

himself or others; or (d) een mlsdaad of overtredll1g begaat of poogt te begaan 
(d) commits or attempts to commit any crime or offence of zich in 't open baar op een voor de eerbaarheid 

or has acted in a manner offensive to pu blic decency; or aanstotelike wijze gL>dragen heeft; of 
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(e) is ~n inebriate, th:;t is to sa, a person who habitual!) 
drInks, or uses aifY narcotic, in excess; or 

«(-) eell dronkaard i&, dat wil zeggell, iemfllld die zich uit 
gewoollk aan drank te buiten gaat of bedwelmende 
middelen in overmaat gebruikt; of 

(I) is in receipt of relief or assistance from public or (I) op het tijdstip waarop zij van een onwettig kind 
charitable funds at the time of giving. birth to an bevalt of van ·zulk een kind zwanger gaat, onderstand 
illegitimate child or when pregnant of such child; or of bijstand uit openbare of liefdadige fondsen ontvallgt 

, of; 
({I) if, the person having .care or control of the patient conJ (r/) indien de persoon, onder wiens zorg of toezicht de 

sents, patient slaat daarin t,oestemt, 
th~ magistrate may issue an order in the prescribed form (in dan kan. de magistraat bij een order in de voorgeschreven 
tIllS Act called a reception order) authorizing the patient to vorm ,~m deze Wet genoemd een opnemingsorder) 
be received and detained in an institution to be named in the machtlgmg verlenen dat de patient in een mrichting 
order: Provided th.at in the case of a child falling under genoen;d in de order opgenomen en aangehouden worde: 
Class V. of section three, such child shall only be received in an Met dlen verstamle dat in het geval van een kind vallende 
institution in which separate accommodation for such children onder Klasse V van artikel drie, zulk een kind aIleen in een 
is provided and in which reasonable provision is made for inrichting zal worden opgenomen waarin voorziening is voor 
their care alld instruction. . afzonderlike akkommodatie van z111ke kinderen en waarin rede-
. like voorziening gemaakt is voor hun verzorging en onderricht, 

(5) No such reception order shall be issued after the expiry (5) Zodanige opnemingsorder kan niet worden verleend 
of fourteen days from the date of the said medical certificahes na afioop van veertien dagen na de datum van bedoeld genees
or certificat~, or if those certificates (where there are two) do kunqig certifikaat of certifikaten, of, ingeval er twee certifi
not bear the same date, then after the expiry of fourteen days katen van verschillende datums zijn, a1sdan na afioop 
from the date of the certificate bearing the earlier date, van veertien dagen na de datum van het certifikaat dat het 

vroegst gedateerd is. 
(6) After the, iss,:-e o! a reception order the patient shall be (6) N a de verlening van een opnemingsorder wordt de 

removed to an mS~ltutlOn as s?on.~s possible, but pending th~p,~tieut zodra t;nogelik in een inrichting geplaatst, Hangende 
:emoval of the patient to a~ mstIvutlon, the magIstrate may zlJn overbreng?~g daarheen kan de magistraat zodanige order 
Issue ~uch order a~ he ,thmks fit ,for the care, control andverlenen als hlJ voegzaam oordeelt betrefIende de verzorging, 
detentlOn of the I?atlent eIther at hIS home or place of abodehet bedwang en de aanhouding van de patient in zijn huis of 
or elsewhere, subject always to the provisions of sub-section (7). verblijfplaats of elders, met inachtneming evenwel van de 

voorschriften van sub-artikel (7). 
(7) No reception order shall be issued for the' detention of. (7) Geen opnemingsorder tot aanh~~ding van een patient 

any patient in a gaol unless it is impossible to remove him m ee~ tr?nk ma~ w?rd~:il verleend tenzlJ het onmogelik is hem 
immedia.tely to an institution and it appears to the magistra"te dadehk m een 111nchtmg te plaatsen e.n te,nzij de magistrB:at, 
from the documents aforesaid or from his OWll observations op grond van de stukken voormeld of Ult elgen aanschouwmg 
that the. patient cannot be otherwise controlled, Any patient van. oordeel is dat de patie~t niet ?p andere :<ijze in bedwan,g 
so deta111ed in a gaol shall be removed to an instit~ion or gehouden kan worden. En~ge, pa~lent aldus 111 een gevangems 
other place of detention without delay. aangehouden zal naar een mI"lchtmg of andere aanhoudings-

plaats zonder verzuim verwijderd worden, 

(
8) N t 'U t d' tl" th" , d (8) Niettegenstaande het bepaalde in dit artikel kan de 

,0 Wl 18 an ~ng an~ llng m , IS sectl~n. contall~e 'magistraat, desverkiezende en mits de verbodsvoorschriften 
the maglstrate may, If he thmks fit, and If the certIfymg medlCal van artikel i1l'ee en twintin nl'et toe l'k" d t'fi t' t" ' t b' t t tl h 'b' , . d' ' . . If passe 1 zlJn op e cer 1 -
pra~ 1 loner IS no su Jec 0 Ie p:-o 1 ltIO~S conta:me 111 cerende geneeskundige praktizijn, het eneeskundi certifikaat 
seehon t~lJ~ntv,t1l'O, acc?pt, the me,dlCal certl~ca~e (If any) indien zulk een certifikaat bi' de a g likatie e~oe d mocht 
acco~p,anyll1g the applIcatIOn as If. the. certl!ymg medlCal zijn, aannemen alsof de bijstand van ~~ certific;rend! enees-
practltlOner had been duly called to hIS aSSIstance under kundige praktl'z'J' b h l'k' 1 d't t'k l' g thO t' d t'fi d h 11 f h 1 n e 001' 1 lllgevo ge J ar 1 e lllgeroepen 
. IS sec IOn ; ,an every cer 1 cate so accepte , sa, or t ,e was. Ret alzo aangenomen certifikaat wordt, voor de 
purposes of tIllS Act, ~e deemed to have been gIven under thIS toepassing van deze Wet, geacht onder dit artikeli te zi'n 
section on the date of Its acceptance. afgegeven op de datum van afgifte daarvan. J 

(9) All proceedings in relation to the issue of a reception (9) ~lle verric~tingen betrefIende de uitreiking van een 
order shall be conducted in private, opnemmgsorder vmden plaats met gesloten deuren. 

Detention 7. (1) Subject to the provisions of this section, a magistrate , 7. (1) De .magis~raat.kan, met inac!ltneming van de bepa- Aanhouding 
u.nder recep- may in any reception order issued by him in respect of any lmgen van dlt artlkel,m een opnemmgsorder door hem ten onder , 
tIon order of . " , . . ' , I d . opnemmgs. 
patients in patIent, duect that such patIent shall be receIved and detamed aanZlen van ?en :patlCnt v.er een , gelasten dat de patient order van 
single care. as a single patient in the dwelling of some householder als e.nk?le I?atIent 111 de wonmg van een huishouder, en niet in p~tie~t onder 

and not in au institution. een llll'lchtlllg, opgenomen en aangehouden worde. . UltslUitende 
(2) No reception order shall· be issued authorizing the (2). Geen opnemingsorder, waarbij de opneming en aan- zorg. 

reception and det~ntion of a person as a single patient, unless houdmg van een persoon al~. enkele p~tient toegestaan wordt, 
the certifying medical practitioners or practitioner certify kan w.o:-?en verlee~d!. tenzlJ de certlficerende .g~neeskundige 
that it would be safe and convellient that the patient should prakt~~lJn of praktlzlJ,ns verklaren, dat he.t velhg en gepast 
be received and detained as a single patient instead of in an ~ou zlJn, 0:n ~e patIent als enkele patIent in stede van 
institution. lm een 111rIchtmg op te nemen en aan te houden. 

(3) Before issuing any such order the magistrate or some (3) Alvorens .zulk een order te verlenen moet de magistraat, 
person appointed by him shall examine the proposed house- of lemand door hem. aangesteld de voorgestelde huishouder 
holder, and shall satisfy himself by suc~ means as he thinks ondervragen en zlCh ?oor zulke middelen als hij 
fit, that such householder is a proper person to have the voegzaam ,oordeelt, ve~gewlssen, dat de betrokken huishouder 
charge ~f the pa~ient and that his dwelling and its een geschlkt persoon ~~ om m?t het toezicht o:,er de patient te 
surroundlllgs are sUltable for the reception and detention of worden b~last en dat zlJn. womng en de omgevlllg daarvan voor 
the patient. de opnenullg en ~anhoudlllg .van de patient passend zijn. 

(4) All the provisions of this Chapter as to the reception .(4) AIle bepah~gen van dl~ Hoofdstuk betrefIende de opne
and detention of patients in an institution shall, so far as they mlllg en r.a~~oudlllg va~ p~~lCnten in een inrichting gelden, 
are applicable alld subject to the provisions of this Chapter, voorzo:rer ZlJ toepassehk zlJn en behoudens de voorschriften 
apply to the reception and detention of single patients. van dlt ~oofdstuk, voor de opneming en aanhouding van 

enkele pahenten. 
(5) All regulations relating to the discharge, escape, trans- (5) AIle r?gulaties betreffende het ontslag, de ontsnapping, 

fer or death of patients shall apply to single patients. I de vekrpllaatsl~lg of de dood van patienten zijn van toepassing 

l
op en e e patlenten. 

(6) Every single patient shall, as often as is prescribed by, (6) I?der enkele patien~ wordt, zo dikwels als zulks bij 
regulation or as may be directed by the Minister, be visitedlregulatle voorgeschreven IS of door de Minister bevolen 
hy a medical practitioner approved of by the Minister, lw~r~t, door een geneeskundige praktizijn bezocht door de 

Mlllister goedgekeurd. 
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Detention 8. (1) Areception order shall authorize the deteution of the 8. (1) Ren opnemingsorder macht.igt tot aallhouding van Aanhouding 
under recep- person named therein for a period not exceeding six weeks. de daarill genoemde persoon voor een tijdvak van ten onder 
Han order in h k opnemings-

. .' 2) If -h 1 d' h ' d' oogste zes we en, order in een 
an institutIon ( t e p ace name In t e receptiOn or er IS not an (2) Wanneer de plaats genoemd in de opnemingsorder niet' . ht- fT f 
or other place. ' t't t' th . t t h h " d th d t. . . . . ' IUriC m~ 0 inS 1 ': lOn, : m~gls ra e. w 0 as ISlSue, e or er may, a een mnchtmg IS, kan de maglstraat, dIe de order verleend andereplaats. 

Procedure 
ca.~es of 
urgency. 

any hme durmg Its contmuan?e, authorize by ~ndorsement heeft, te eniger tijd gedurende de geldigheid daarvan, bij aan-
thereof, the re~ovar o~ the patl~llt nam~d t.her~ll1 from the tekening daarop gesteld, toestaan dat de daarin genoemde 
place of detentIOn speCIfied therein to an mstIi;utIOll. patient uit de daarin aangewezen plaats van aanhouding in 

(3) The magistrate shall, within twenty- four honrs after een inrichting. overgeplaatst :worde. . ., 
the removal, notify that fact to th3 official C11T{(tor ad litem (3) De ~agistraat geeft bmnen v!,er en twmtlg u,ur na de 
concerned as defined ill section /0111'teen. overplaatsmg, aan de betrokkell offiClele C'JU'(dOT ad lztem, zoals 

, omschreven in artikel vee1,tien, kennis dat znlks geschied is. 
(4) ~fter the r?moval of a patient to an in"ti~ution all (4) Nadat een patient in een inrichting geplaatst is, zijn 

regulatlOn~ as to dIscharge, transfer or death of patIents shall aIle regulaties betreffende het ontslag,. de verplaatsing of de 
apply to lum. dood van patienten op hem van toepassing. 

(5) Notice of the discharge transfer or death shall within (?) Van het, ontslal5"' de ve.rpl.aatsing of de doo~ van een 
f h 1 f ' b' I ffi' 1 '., ,- patIent moet, bumen VIer en twmtlg uur daarna, kenl1ls worden twenty- our ours t Ierea ter, e gIven to t 1e 0 ,CIa (lint/or d b t kk ffi "'1 l1" 

ad litem concerned, gegeven aan e e ro 'en 0 Cle e C'lIrator 0(, ,tern. 

Spoedeisende Gevallen. 

U1'gency Cases. 9. (1) In spoedeisende gevallen, waar het w~lzijn van eenProced,ure ill 
patient of het algemeen belaug het wenselik doet voorkomen spcedelsende 

in 9. (1) In cases of urgency where it is expedient either for dat de patient dadeli~ on~er ~oezicht e~ behandeling geplaatst gevallen. 
the welfare of a patient or for the public interest that such wor~e, l~an een apphkatle (Ill deze Wet genoe;md een spo~d-
a patient should be forthwith placed under care and treatment, apph~atle) worden gemaakt aan, de per~~on dIe o,ver de l-?-
an application (in this Act called an urgency application) may rlchtmg of ~~der:~ plaats gesteld IS v,oor zIJn. opnemmg daann 
be made to the person in charge of the institution or other De spoedapplIkatie h,~e~t de voorgesc~reven vorn~, wordt geat
place for his reception therein. An urgency application testeerd door ee~ beedl~de of plecht,Ige v~:klarm,g, e~, bevat
shall be in the prescribed form, shall be verified by Itn affi- dezelfde -:erk!arlllgen dIe volgens ?,rtikel 1'1'7/ verelst ZIJn voor 
davit or solemn declaration and' contain the same een ~pphkatle voor. een ?pnemI~gsorder en gaat vergezeld 
statements as are required by section five in the case of an van een gelleeskund~g cer~Ifikaat III de voorgeschreven ,vorm, 
application for a reception order, and shall he accompanied en ~e~ens van een verklanng dat de zaak van spoedelsellde 
by one medical certificate in the prescribed form, together aar 2)ISE d rk t' d' . -- t k d 'd d ht 
with a statement that the matter is one of nrgency. ( t efndspoe app 1 a let Ie nl

d
et ge t~ en

t 
IS toor e ec f-

genoo 0 oor eeu verwan van e pa len, moe een opgaa 
(2) If an urgency application is not signed by the husband ~nhouden van de r-ed~nen wa~rom dezelve nie~ alzo get~ke~d 

or wife or by a relation of the patient, it shall' contain a IS en van de betrekkmg waar~n de persoon dIe de apphka~Ie 
statement of the various reasons why it is not so signed and ondertekent, staat t?~ de patIent alsmede van de omstandIg
of the connection with the patient of the person signing the heden, waaronder hIJ .dez~lve onde~ekend hedt, 
application, and the circumstances under which he signed it. " (3) Een, sp.oedapph~atle kan met, w.or~en getek?nd do~r 

Iemand, dIe met ten mlllste een en tWllltig Jaar oud IS en dIe 
~3) N.o person shall sign an urgency application unless he is nie~, binnen twe~ dag~n voor de datum van de applikatie, de 

at least twenty-one years of age and has, within two days patIent persoonhk gezien heeft., , . , 
before the date of the application personally seen the patient, (4) Behoudens het bepaalde III dlt artikeI kan een patIent 

, uit krachte van een spoedapplikatie worden opgenomen en 
(4) Subject to the provisions of this section, a patient lIlay aangeh?~den, indien ui~ het bijgevoegd gen~eskundig, ~~rtifi

be received and detained under an urgency application if it kaa~ bhJk~ dat de certlficerende geneesku~?dlge, praktIzIJn . de 
appears from the medical certificate accom ying it that the patIent ,met meer dan zeven dagen voor ZIJn opnemlllg 
certifying medical practitioner has persona y examined the persoonhk onderzocht heeft. . . 
patient not more than seven days before his reception. (5) Wanneer een patient op grond van een spoedapphkatle 

in een inrichting of andere plaats opgeuomen is, moet door de 
(5) The admission into an institution or other place of a per soon, die over de inrichting of plaats gesteld is, dadelik 

patient on an urgency application shall forthwith be notified kennis worden gegeven aaJ;! de magistraat van het distrikt 
by the person in charge thereof to the magistrate of the dis- waarin de inrichting of andere plaats gelegen is, De lllagi
trict in which is situate that institution or other place. Such straat gaat alsaan, op vertoon aan hem van een gecertificeerd 
magistrate shall thereupon, on production to him of a certified afschrift van de spoedapplikatie en het geneeskundig certifi
copy of the urgency application and the medical certificate, kaat, op dezelfde wijze te werk alsof de applikatie een bij hem 
proceed in the same manner as if the application had been one gemaakte applikatie voor de verlening van een opnemings-
made to him for the issue of a reception order. order geweest w.as. 

, . (6) De magistraat kan desverkiezende na ~et :i:lOdige onderJ 
(6) Upon the necessary enqUlry by the magIstrate he may, zoek te hebben ingesteld en mits aan de certlficerende genees

if he thi~~B fit and i~ the certifying medi?al. practitio.ner is kundige praktizijn niet bij artikel twee en twintig het tekenen 
not prohlbited bJ:" sectIOn ~wenty-two from sI~lllng a certIficate, van een cartifikaat verboden is, het' geneeskundig certifikaat 
acce!?t ~he m~dICal cert~ficate ac~~mpanymg the urgency gevoegd bij de spoedapplikatie aann~n;l~n alsof ~~ diensten van 
apphcatIOn as If that medICal practItIOner had been duly called de betrokken geneeskundige praktlzlJn tot blJstand van de 
to the magistrate'~ assistan.ce under sub-section (1) of section magistraat behoorlik onder sub-artikel (1) van artikel zell 

szx. Every medIcal certIficate so accepted shall, for the ingeroepen waren, Het alzo aangenomeu geneeskundig 
purposes of this Act be deemed to have been given under certifikaat wordt, voor de toe passing van deze Wet, geacht 
section six. ingevolge artikel ze8 te zijn afgegeven. 

(7) Weigert de magistraat, op grond van het, onderzoek, een 
(7) If, on the enquiry, the magistrate refuses to issue a opnemingsorder te verlenen, dan moet hij van zijn weigering 

reception order he shall forthwith give notice of his refusal to dadelik kennis geven aan de persoon die gesteId is over de 
the person in charge of the institutiou or other place where iurichting of andere plaats waar de patient opgenomen of 
the patient has been received and is detained, and after the aangehouden is. N adat de kennisgeving door de bestuurder 
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receipt of that notice by the superintendent or person having of persoon, onder wiens toezicht de patient staat, ontval1gen is, 
charge of the patient, it shall not be lawful to continue to is het verboden de patient onder dit artikel langer aan te 
detain the patient under this section, houden, , 

(8) No person shall be detained, under the authority only (~) ~ iema~d :nag: uit krachte alleen van een sp,oedapph-
of an urgency application, in any institution or other place katIe, m €len mnchtmg of andere plaats langer dan tlen dagen 
for a period longer than ten days, worden aangehouden, 

Duty of 10. (1) Any policeman if he has reason to believe that any 10. (l~ I€der politiebeambte, die vermoeden heeft, Verplichting 
policeman in person not wandering at large, is mentally disordered or d~t ~en lllet ronddolend persoon, gekrenkt of gebrek- T:~ek~:~ie 
certain cuse5. defective and- kig IS, en geTallen. 

(a) is neglected or cruelly treated by any person having 
the care or charge of him ; or " 

(b) acts in a manner offensive to public decency; or 
(c) is not under safe and proper supervision, care or 

control, 

(n) verwaarloosd of wreed behandeld wo~dt door iemalld 
onder wiens zorg of toezicht hij staat; of 

(b) zich in 't openbaar op een voor de eerbaarheid aan
stotelike wijze gedraagt; of 

(r) niet is onder en behoorlik opzicht, zorg of 
toezicht, 

shall forthwith make or cause application for a reception order moet uadelik bij een magistraat ten aanzien van bedoeld 
(as provided by section five) to be made to a magistrate in persoon applikatie maken voor €len opnewingsorder zoals voor-
respect of that person, zien bij artikel 1,ijf. 

(2) Any policeman, ~f he has reason to, bel~eve that a person (2) Ieder politiebeambte die gegrond ve~moeden heeft dat 
apparently mentally dIsordered or defectIve 18- een kennelik geestelik gekrenkt of gebrekkig persool1-

(a) 
(b) 

dangerous to himself or to others; or 
wandering at large and unable to take care of him· 
self, 

(a) gevaarlik voor zichzelf of voor anderen is; of 
(b) ronddoolt en niet in staat is voor zijn eigen persool1 

te zorgen, 
kan zodanig persoon aanhouden €'ll naar een inrichting of 

may apprehend and convey ~uch person to an institutio~ or andere plaats brengen, zullende de beambte aan het hoofd 
other place, and the officer m charge thereof shall rece1\,:e, daarvan hem opnemen, in zijn behoeften voorzien en hem aan
relieve and detain the person so conveyed thereto, call In houden voorts dadelik de raad van een geneeskundige praktizijn 
forthwith the advice of a ~ed~cal practitioner, ,and shall, ~s inroepe~l en, zodra doelllik, op de wijze voorzien bij artikel 
soon as posai,ble, make ~pphcatlOn for a receptlOn order III Fiji, applikatie maken voor een opnemingsorder: 
manner prOVIded by sectlOn jiu : Met dien verstande dat zulk een persoon niet naar een tronk 

Provided that such pel'son shall not be conveyed to or gebracht of daarin opgenomen zal worden, tenzij hij niet ,op 
received in a gaol unless he cannot be otherwise controlled andere wijze in bed wang gehouden kan worden en het met 
and it is impossible to receive him immediately in an institu mogelik is hem dadelik in een inrichti~g te plaatsen, . 
tion, (3) Niemand zonder vergunumg van ,de maglstraat, 

(3) A person shall not, without the authority of the magls- onder dit artikel dan acht en veertig uren worden 
trate, be detained under this section for a period exceeding aangeho~den, d d"t' 'k 1 I d 
fort -ei ht hours. (4) NIeman mag on er dl a.rtl e anger an ze,en d~gell 

y g .,' worden aangehouden, behalve mt krachte van een opnemlllgs 
(4) A perso~ shall not be detallled under UllS secb~n for a order verleend overeenkolllstig artikel us, tenzij een genees

period, exceedIll,g seve,n days except, on the. aut~onty of a kundig praktizijn gecertificeerd heeft, dat het niet mogelik is 
receptlOn orde~ ~ssued III ~ccordance ,wI~h ,sectlOr: Sltl unles~ a binnen dat tijdvak uit te maken of de betrokken persoon al 
m.edi.cal practl~lOner certIfies that It I~ Imp~sSlble to deCIde dan niet geestelik gekrenkt of gebrekkig is, W anne~r een 
w.lthlll that pellod v:hether such p~rson IS ~r, IS not men~ally geneeskundig praktizijn alzo certificeert, kan ,de maglstraat 
disorder~d or defectIve, I~ a medICal pr,actitlOner so certIfies, vergunning verlenen tot. aanhouding van zodamg persoon voor 
the magIstrate may authOrIze the detentlOn of such peJ:son for een verder tijdvak van zeven dagen. 
a further period, not exceeding seven days. , .,.' , . 

, . '.' 11. Een magistraat kan, op grond van beedlgde mformahe Magtstraat 
Magistrate 11. Any magIstrate, upon sworn mformatlOn that a person dat een persoon die ronddoolt en buiten staat is voor zichzelf kan . 
mayorder~he who is wandering at large and unable to take care of himself te zorgen of v~;r anderen gevaarlik is, vermoedelik geestelik ~anhtudlDl!" 
apfpre~enslOn or is dangerous to others is deemed to be mentally disordered gekrenkt of gebrekkig biJ' order een politiebeambte gelasten r~;~;~e:~f o person . b d . r tId 
wandering at or defectIve may, "f or ~r, reqUIre a, po Ice:nan ·0 .ap}?re len zodanig persooll aan te houden en voor hem te brengen, of persoon. 
large, such person and brIng hIm before the :nagI~tr~te. I~SUIllg the voor een ander bevoegde magistraat te brengen, ten einde over-
, order, or before any havmg ]Ul'lSdlCtlOn where eenkomstig dit Hoofdstuk te worden verhoord of behandeld. 

such person is to be examined, to be dealt with in ., ., .. " 
accordance with this Chapter. 12. De maglstraat bl] Wle apphkatle voor een opnemmgs- ll-Iaglstraat 

. . ., order tegen een pel'SOOn gemaakt wordt, kan desverkiezende kan , 
MaO"'!. 'strate 12. Every magIstrate to whom any apphcatIOn IS made for ter enicrer tiJ'd voor de opnemingsorder verleend wordt, €leu aanhoudmg 

.... 'd' f 'f 1 th' k fit 0 bevelen van may order. a receptlOn or er In respect 0 allY person may, I Ie IllS, politiebeambte gelasten de betrokken persoon aan te houden ers on 
apprehe[l~lOn authorize at any time before the reception order has been en voor hem te brengen ten einde overeenkomstig dit Hoofdstuk fege~ wfe of any patIent \' I d h ' db' h' 
in r".pect of made, any po ICeman to appre len t at person an rmg 1m te worden verhoord of behandeld. opnemings-
whom an before such magistrate to be examined) and to be dealt with order d 
application is in accordance with this Chapter. gev::tag 
made for a re- , wor , 

ception order. '.' 13. (1) Wanneer iemand tegen wie applikatie voor een op- Magistraat 
Magi8~rate 13. (1) Whenev~r any person In respect of whom ~n appl~- nemingsorder bij een magistraat gemaakt wordt, onder deze kan.too~. 
may give cation for a receptIOn order has been made to a magIstrate IS Wet voor zodanige magistraat O"ebracht wordt, kan de sch! fte 
dire?tion~as brought before that magistrate under this Act, the magistrate magistraat zodanige order als hij v~egzaam oordeelt verlenen ~:;'~~nt 
to ~lspo~al of may make such order as he thinks fit for the care, control and voor de zorg het bed wang en de aanhouding van de betrokken behandeling 
pel. ons In 'f tl t ' 't't t' tl I' I d d . be a custody, detentIOn 0 Ja person In any Ins 1 u lOn or 0 ler pace, persoolI in een inrichting of andere plaats langene e v!'n III:. w, 

d · 1 d t . t' fth I' t' rnwzIJllde pen mg tIe e errmna Ion 0 e app lca Ion. beslissing van de applikatie. . pat'l'ent. 
(2) Unless the magistrate is of opinion that there i~ good (2) Tenzij d,e magist~?-at va? oordeel ~s dat er gegronde 

reason, lIO such order shall be made for the detentIOn of red en ell voor Zl]n, kan blJ zodamge order met worden bevolen 
any person in any gaol. • dat een persool1 in een tronk zal worden aangehouden. 
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OfficilLl Cumiol' ad Litem. 

14. Each Attorney-General of a Province and the Solicitor- 14: De Prokureur-generaal van een Provincie alsmede de Officiele 
S II ' 't 1 dO" 1'k D' t 'kte d Ka CU1'fltor ad General of the Eastern districts of the Cape of Good Hope 0 lCl eur-gene~aa .van e os"e 1, e , IS rl n va~ eap l,te'IJI. 

shall, within the Province or area (as the case may be) within de o.o.ede ,Hoop IS, b~:men de Provmc~e of het gebled onde:-
which he by law exercises his functions, be the official C1tratOl' scheldenh~, de officlele .cul'ator ad lztem van personen, dIe 
ad litem of any person detained under an order issued by a aan~ehou([en worden UIt krachte van .Jen order door een 
magistrate under this Act or further detained under a judge's maglstraa~ onder deze Wet verleend of verder aangehouden 
order issued under section ei!lhteen, when the institution or worden ~lt kracht~ van een order. dO,or ~en rechter verl6e~d 
place ill which such persoll is detained, or is to be further o~der artlke1 ackttlen, wanneer de mrlchtmg of plaats waarm 
detained, is within such Province or area, as the case may be. ZIJ aang~ho~den worde~, of ver~er.aangeh~uden moeten :vord~n 

Th Att G 1 S 1
"t G 1 f 'd h Igelegen IS bmnenzodamge ProvmCle of gebled onderscheldenlIk. 

e orney- enera or OlCl or- enera a oresal (as t e .. ., . 
case may be) is in this Act called the official curat01' ad litem. De Prokureur~gen€raal of SolhClteur-generaal voormeld, 

onderscheidenlik, wordt in deze \Vet genoemd de officHH6 
cumtor ad litem . 

.Ma!ristr~te t'1 15. (1) A. magistrate issuing any reception order shall, 15 (1) De magistraat die een opnemingsorder verleent Ma.,.istraat 
st'nd COpIes of 'th t d 1 t 't th f th 'th'" , " ord,r, etc., WI ou e ~y, . ranSml ~ ?Opy . ereo toge er:Wl copIes moet zonder verzuim een afschrift daarvan tezamen met af- n:oel , 
to (.fficial of the applIcatIOn, deposItwns (If any) and medlCal reports schriften van de applikatie de afgelegde verklaringen (zo er alschnften 
(''')'(lttll' ad upon which he acted in issuing the order and his own report, ziJ'n) en geneeskundige rapp' orten uit hoofde waarvan hiJ' da van ordedr, 
l"t t th ffi' 1 d l' 'enz., zen en 

1 Pili. 0 eo Cia cnraior aHem. order verle6ude, alsmede zijn eigen rapport, aan de officiele aan offidele 

(2) When the patient has not been admitted to an institu- curator ad litem zenden, f~;=:(lr ad 
tion the magistrate shall also, within ten days after issuing (2) Wanneer de patient niet in een inrichting geplaatst is 
the order, transmit as aforesaid the report of the district moet de magistraat t!1vens, binnen tien dagen na de verlening 
surgeon, or such medical practitioner as may have been in van de order, het rapport als voormeld toezenden van de 
attendance upon the patient, as to his mental condition during distriktsgeneesheer of van enige andere geneeskundige prakti-
his detention, Such report shall be b"sed upon an examina- zijn, die de patient mocht hebben behandeld, omtrent zijn 
tion of the patient, made not less than two or more than ten zielstoestand gedurende zijn aanhouding. Dat rapport moet 
days after the date of the reception order. gegrond zijn op een onderzoek van de patient, dat ten minste 

. . twee en ten hoogste tien dagen na de datum van de opne-
(3) The magIstrate shall ~Jso make to the offiCIal curator mingsorder plaatsgevonden heeft. 

ad litem such report (if any) a1 may be prescribed by regu-. ' .. 
lation and shall otherwise conform thereto. . (3) De m~glstraat moet tevens ,aa11 de officlele .~ll!'ator Q.,d 

lztem zodamg eventueel rapport mtbrengen, als bIJ reguiatie 
(4) Whenever a patient has been committ,ed by a rec3ption voorgeschreven mocht worden of anderszins daarmede in over

order to detention in an institution the superintendent thereof eenstemming is. 
shall, v.:ithin seven d~ys after the pat~ent's admissio~ thereto, (4) Wanneer een patient ingevolge een opnemingsorder in een 
tra~smit to the ?ffiClal cUl'at?r ad lztem such medlCal ~ep~rt inrichting geplaatst is, moet de bestuurder daarvan hinnen 
as 18 by sub-sectIOn, (2) reqUIred to. be made by the dIstrIct zeven dagen na de opneming vall de patient, aan de offici1He 
surgeon and transmItted by the magIstrate, curator ad litem een gelijk geneeskundig rapport toezenden, 

(5) The magistrate shall report to the Commissioner, as ~ls volgens sub-artik~l (2) door de distriktsgeneesheer uitge-
described in Chapter VIII., the result of every application bracht en aan de magistraat gezonden moet worden. . 
made unde),: section five and transmit with such report a (5) De magistraat moet aan de Kommissaris, bedoelct in 
certified copy of the application and documents connected Hoofdstuk VIII, rapport uitbrengen omtrent de uitslag val, 
therewith, elke applikatie gemaakt onder artikel 'I'ijf en tezamen met 

. , "zodanig rapport een gecertificeerd afschrift toezenden van de 
(6) The supermtendent shall transmIt to the CommISSIoner applikatie en de daartoe betrekkelike dokumenten. 

a copy of any medical report made by him under this section . d d K .. f 1 'f (6) De bestuur er moet aan e ommlssans een a sc tTl t 
toezenden van het geneeskundig rapport door hem onder 

I
. , . dit artikel uitgebracht. 

Curato)' ad 16. T Ie offiCial curator ad lzte'm shall, forthWIth UpOD 
t~tem t\ the rec3ipt of any such order, depositions and reports afore· 16. De officiele curator ad lite.m, moet dadelik na de ont- C1ll'tltOJ' ad 
d~~~:~nt8 to said examine them, and may, if he deem.; it necessary, vangst van de o~der, afgelegde verklaringen en rapport-en litem zendt 
re!ristnm of require further reports, depositions and statements to be voormeld, dezelve nagaan, en kan, zo nodig, vorderen dat dOkuro~:ten 
the C?u!'t for furnished. nadere rapporten, verklaringell en opgavcll verstrekt WOrdell. ~:~ ~~~ h~f 
submlssIOn to Z d" d l·'k d dt] .. ddt t a l'udo-e, A~ soon thereafter as possible he shall transmit the order 0 spoe 19 oen 1 aarna zen 11J e or er ezamen me ter . 

~ 11 kl " d'ffi vo rleggmg with all such reports depositions and statements to the a e. rapporten, ver armgen en opgaven aan e gn er van hte 

What 
court has 
jurisdiction, 

registrar of the court \~hich has Jurisdiction in the matter, for ~et hof dat in de za~k bevoeg~ is, ten einde door een rechter aan rec r, 
the consideration of a judge in chambers under section In kamers onder artIkel achtt~en te worden overwogen. 
ei,qhteen. 

Bevoegdheidl'an ket Hof o/mn een Rechtel' daarl'an. 

Jurisdiction of the Court 01' a Judge t1lereo/, 17. Het hof dat bevoegd is ten opzichLe van een persoon, Welk hof is 
tegen wie een order van een magistraat onder dit Hoofdstuk bevoegd, 

17. The court which has jurisdiction in respect of any per. verleend is of ten opzichte van ieder persoon, die als geestelik 
son the subject of an order of a magistrate issued under this;gekrenkt of gebrekkig aangehouden wordt, is elke provinciale 
Chapter or of any person whatever detained as mentallyafdeling van het Hooggerechtshof binnen het rechtsgebied 
disordered or defective, is any provincial division of the waarvan de betrokken persoon zich op het ogenblik bevindt, 
Supreme Court ill the area of jurisdiction whereof such person Indien de be.trokken persoon zich bevindt bil1nen het rechts
is for the time being and, if such person is within the area of gebied van de plaatselike afdeling van de Oostelike Distrikten, 
jurisdiction of the Eastern districts local division, then that dan is zodanige afdeling eveneens bevoegd en, indien hij zich 
division also, and if he is within the area of jurisdiction of bevindt binnen het rechtsgebied van de plaatse1ike afdeling 
the Griqualand West local division, then that local division van Grikwaland West, dan is zodanige afdeling eveneens 
also. bevoegd. 
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18. (1) A judge in chambers, upon consideration of a 18. (1) N a overweging van een opnemingsorder, applikatie Bevoegdhei<l 
reception. order, applicat:ion, reports; and an,r evidenc~ of en l'apporten, door de offi,~iele.cu /'(Itor ad litnn aan hem, voo~- ;~no~:~~ter 
mental J1Sorder or defectiveness thereIn appearmg submitted gelegd, en van elllge bewIJzen van krenkmg of gebrekklgheld weging van 
by the official curator a-llitem, may- van geest waarvan uit die stukken mocht blijken, kan een opnemings-

(a) if mtisned that all order for the furthEr detention of recht3r in kamers- o~d~~ ell 
the patient should be made forthwith, make such (a) indie!: hij meeut dat ,een order voor ~e verdere aan- 8,n en. 
order accordingly, and for such period as he may h?udmg van de ~atlellt yerleend dlent te worden, 
deem necessary' dlenovereenkomstlg eell order verlenen en voor 
, ' . zodallig tijdvak als hij nodig 1!1ocht achten; 

(ll) dlre~t that a summOl~s be Issued anti, served upon the (b) bevelen dat een dagvaarding uitgereikt en op de 
patIent and the o~Clal wratol' ad Idem, to appear at patient en de officiele curator ad litem gediend 
a p~ace to be therelll named to show cause .why the worde om op een daarin aangewezen plaats te verschij-
patient s~all not be declar,ed a me~tally dIsordered nen en redenen aan te voeren waarom de patient niet 
or defectlv~ person and h18 detentlO~ as such. con- geestelik gekrenkt en gebrekkig verklaard en zijn aan-
firmed, or, If neces.sary, a curatOr' s~eClally appolllted houding alszodanig bekrachtigd zal worden of, zo nodig, 
fo~ ~he c~re of ~IS person and fO! t.he care or ad- eell cnrato1' speciaal zal worden benoemd voor de zorg 
mlllistratlOn of IllS property; van zijn persoon en voor de zorg en het beheer van 

(c) direct. that any summons or other process be issued zijn goederen; 
and that the proceedings in the matter be continued, (c) bevel()n dat. enige dagvaarding of ander bevelschrift 
free of any stamp duty or office fees, and order that I uitgereikt worde ell dat de verrichtingen in de zaak 
service of any process under this section be made in, voortgezet worden vrij van zegelrecht of hofgelden, 
such manner as may seem expedient; en beveIen dat de diening van ellig stuk onder dit 

(d) direct that the patient be immediately difcharged; artikel ge?,aan worde op zodanige wijze ala wenselik 
mocht schllnen; 

(e) then or at any subsequent time appoint a curator bonis (d) bevelen, dat de patient onmiddellik ontslagen worde; 
for the temporary care or custody of any property (f) dan of later een ClI1'2t01' bon'is aanstellen voor 
of the patient and, where it appears to the judge de tijdelike zorg of bewaring van enige goederen van 
desirable that temporary provision should be made de patient, en, waar de recht.er het wenselik acht dat 
for the maintenance or for other nec€'ssary purposes voor het onderhoud of voor andere nodige doel-
or requirements df the patient or any member of his einden en behoeften van de patient of van een van 
family out of any cash or available securities belong- d' f 'I' I d t"d l'k ., kt lens amI Ie'e en 1J e 1 e voorZlenlllg gemaa 
ing to him in the hands of his bankers or of any wordeuit aan hem toebehorend~kontanten ofbeschik-
person, authorize any such banker or other person bare sekuriteiten in handen van zijn bankier of van 
to pay to the curato1' bonis such sums as may bel een ander, zodanige bankier of ander persoon deemed necessary, and give directions as to the machtigen om aan de CIN'ato'!' bonis de nodige sommen 
application t.hereof for the patient's benefit or the t btl h 'ft b t ff d i ·e e ·a en, en voorse 1'1 en geven e re en e (e 
reI ieI of his family, d besteding daarvan ten behoeve van e patient of tot 

and generally give such directions as may appear necessary steun van diens familie, 
and proper. en in 't aIgemeen zodanige voorschriften als nodig en gepast 

(2) The registrar of the court shall transmit any order'mochten zijn: . ' 
made or direction given by a judge under paragraph (a) or (2) De gnffier van het hof z~ndt e;ke order fof ;oorschnft 
paragraph (d) of sub-section (1), to the person who has charge doo.r een rechter onder paragraa (a) 0 paragraa (0) van ~ub
of the patient and shall further transmit a copy of the order artI~el (1) ver~eend of gegev~n aan de persoon. onder, WiellS 
or direction to the Commissioner. toezlcht de pabent &taa.t. HIJ zendt vo?rts ~en afschnft van 

de order of het voorschl'lft aan de Kommls8ans. 
(3) All proceedings under this section with respect to a (3) All~ verrichtingen onder dit artikel betrefl'ende een 

patient shall be conducted in private. When an enquiry is patient vindell met gesloten deuren plaats. Wordt een onder
held by a judge, and the person concerned is detained at an zoek door een rechter ingesteld en de betrokken per800n wordt 
institution, such enquiry shall, so far as in the circumstances in een inrichting aangehouden, dan geschiedt dat onderzoek in 
is practicable, be held at the institution, de inrichting, voorzover zulks onder de omstandighedell doen-

lik is. 
Patient may 19. (1) Any person detained under the order of a magis- 19. (1) Ieder die uit krachte van de order van een magi- Patient kan 
apply to the trate under this Act, or under a judge'S further detention straat onder deze Wet, of uit krachte van een verdere aan- hof om 
court for .J d f 'd 1 t tl t d' tI ' d d onderzoek enquiry, O1'uer rna e as a oresal ,may app yo 1e cour', ll'ec' y or houdmgsorder door een rechter als voorzeg verleell, aange- verzoeken 

through a cu1'aicr ad litem, for an enquiry into the cause and houden wordt, kan het hof, rechtstreeks of door een curator ad ' 
grounds of his detention, and the court may make such order litem, verzoeken om een onderzoek naar de oorzaak en redenen . 
in the matter as it may deem fitting. van zijll aanhouding, zullende het hof zodanige order in de 

, . " zaak verlenen als het voegzaam oordeeIt. 
(2.) Such enqUIry If held when such person IS detallled at an (2) W dt d' d k' t Id d b . '. , h II f 'h' t . . bI or zo anig on erzoe lnges e wanneer e e-1l1stJtutlOn sa, so ar as III t e Clrcums ances IS practlCa e,t kk " 'I t' h d dt d 

be held at the institution, ~o en persoon m een 1111'1C.l 111g aange ~)U en wor " ~11 
vmdt het, V'oorzover het onder de omstandlgheden doenhk 18, 

Relative or 20. (1) Nothing in this Actcolltained shall be construed as plaats in de inrichting" , 
friend of preventing the husband, wife or any other relation of any person 20. (1) noor het bepaalde 111 deze Wet wordt de echtgenoot N abe!taande 
penon, alleged to be mentally disordered or defective or any friend of of andere nabestaande van iemand, die beweerd wordt geestelik of _VrbL~n? d 
deemed to be • k kt f b kk' t ., f 'd d' vail e\\eer e 

t ' t such person who has not a husband or WIfe or a near relative ge ren 0 ge re 19 e zlJn 0 een Vl'len van zo amg per- patient kan 
apa len ,may . " 'd' h ht t I b t d h ft' f b" apply to the at or near the place where such person IS resldmg, from applymg soon, Ie noc ec gen.oo noe.! n.a escaan, e ee' III () n1t IJ o~,derz?pk 
wurt for directlv by petition to the court for an enquiry into such per- de plaats waar zodamg persoon woont, met belet om recht- b1) hoE 
enquiry. son's ~ental condition, whether a reception order has previous- streeks bij verzoekschrift aan het hof een onderzoek te vragen verzoeken. 

ly been granted or not, and the court may make such order in naar d~ geestestoestand :van de betrokken pers?on, hetzij een 
the matter as it may deem fitting. opnemmgsorder al. dan Illet vroeger toegestaan IS, zullende het 

. .,. ,hof zodanige order in de zaak verlenen als het voegzaam oordeelt. 
(?) Such enqUIry ,:hen suc~ person IS de~allled a~ an mstl- (2) Wordt zodanig persoon in een inrichting aangehouden 

tutlon shall~ so !ar ,as m the Clrcumstances IS practICable, be dan vindl; het onderzoek in de inrichting plaats, voorzover 
held at the mstitutlOn. ,zulks onder de omstandigheden doenlik is. 
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]'rOl'i8ions as (0 medical certificates given ~{nde1' tbis Challter. Bqwlingen betreffcnde !lmceskundige cert'ifikaten uitgereikt 

21 E d · I t't' , "fi onder dit 1I oofd.stu k. • very me lea prac I lOner gIvIng a certI cate under " ." , 
this Chapter shall, so far as he is able, in addItion to the facts 21. Ic;der geneeskundige praktlzlJn dl~. onder dlt :rroofdst~k Biezonder
indicating in respect of a patient mental disorder or defect een certIfikaat afgeeft moet, voorzover hlJ daartoe ill staat IS, heden te 

b d f 't d' k k' f b kk' h 'd worden ver-observed by him on the date of the certificate state therein- enevens e el ,en Ie. ren lllg 0 ge re Ig el van geest meld in ge. 
1 aanwijzen, door hem op de datum van het certifikaat bij de neeskundige 

(a) any furth~r facts indicating in respect of that patient patient waargenomen, daarin tevens vermelden- eertifikaten. 
men~al dlsord~~ or defect observed by t~e certifying (a) alle verden~ feiten die krenking of gebrekkigheid van 
medlCa~ practitIOner on any o~her occaSIOn, and the geest bij de patient aanwijzen en welke door hem bij 
approXImate date of that occasIOn; andere gelegenheden waargenomen zijn, alsmede bij 

(b) any facts c01nmunicated to him by others indicating benadering de datums van die gelegenheden ; 
mental disorder or defect in respect of the patient, (0) ane feiten aan hem door anderen medegedeeld, die 
and the names and addresses of the persons who krenking of gebrekkigheid van geest bij de patient 
communica,ted those facts ; aanwijzen alamede de namen en aciress<ln van de 

(c) the class as set forth in section three to which, in his 
opinion, the patient in respect of whom the certificate 
is given, properly belongs; 

(d) 

(e) 

what in his opinion are "the factors which caused the 
mental disorder or defect ; 

whether in his opinion the patient is homicidal, 
suicidal or in any other way dangerous to himself or 
to others; 

(I) what treatment (if any) has been employed towards, 
the patient in respect of his mental condition ; 

what is the bodily health and condition of the patient 
with special reference to the presence or absence of 
communicable disease and recent injury. 

personen, die deze feiten mededeelden ; 
(c) de klasse van personen, omschreven in artikel dl·ie, 

waartoe zijns inziens de patient bedoeld in bet 
certifikaat behoort ; 

• (d) wat zijns inziens de oorzaken zijn,' waaraan de 
krenking of gebrekkigheid van geest toegeschreven 
moet worden; 

(e) of zijns inziens de patient neiging heeft tot het begaan 
van moord of zelfmoord of op enige andere wijze 
gevaarlik is voor zichzelf of voor anderen j 

(I) welke behandeling, indien enige,op de patient met het 
oog op zijn geestestoestand toegepast is geworden; 

(g) wat de lichamelike gezondheidstoestand van de 
patient is, inzonderheid met het oog op de aan- of 
afwezigheid van een overdraagbare ziekte en recent 

22. (1) Except in the case described in sub-section (1) of letsel. 
sectIOll nine, a medical certificate shall not be given under 22. (1) Uitgezonderd het geval bedoeld in sub-artikel (1) Wie geoees
this Chapter by- van artikel negen kan geen gen<leskundig certifikaat onder dit kundige cer-

H fd k d f d tifikaten niet 
(a) the applicant for the reception order; 00 stu wor en a gegeven oor- ruogen 

) 
1 (a) de applikant van een opnemillgsorder; tekenen. 

(b t 1e superintendent, physician or assistant physician, (b) de bestuurder, geneesheer _ of assistent-geneesheer of 
or licensee of the institution into which the receptioll Iicelltiehouder van de inrichting, in welke de 
order (if issued) would authorize the patient to be patient uit krachte van de opnemingsorder (indien 
received; d ) zij verleen was opgenomen zou worden; 

(c) the householder of the dwelling into which the recep- (I:) de huishouder van de woning, waarin de patient uit 
tion order (if issued) would authorize the patient to krachte van de opnemingsorder (indien zij verleend 
be received as a single patient; was) als enkele patient opgenomen zou worden; 

(iI) the husband or wife, father or father-in-law, mother (d) de achtgenoot, vader -of schoonvader, moeder of 
or mother-in-law, son or son-in-law, daughter or schoonmoeder, ZQon of schoonzoon, dochter of schoon- -
daughter. in-law, brother or brother-in-law, sister or dochter, broeder of schoonbroeder, zuster of schoon-
sister-in.law, or the partner, principal or assistant of zuster, of de vennoot, principaal of assistent van een 
any of the persons mentioned in paragraphs (a), (b) van de person en bedoeld in paragrafen (a), (b) of (c) 
or (c) of this sub-section or of the patient or the van dit sub-artikel of. van de patient of de voogd 
guardian or trustee of the patient; of kurator van de patient; . 

(e) the Commissioner, or a member of a board established (e) de Kommissaris, of een lid van een raad ingesteld 
under Chapter VIII. ; onder Hoofdstuk VIII; 

. , _ (I) ieder door wie de opnemingsorder verleend i~, 
(/)any person by whom the receptlOll order IS lssued. (2) Geen geneeskundig certifikaat mag onder dit Hoofdstuk 

(2) A medical certificate shall not be given under this worden afgegeven door de vader of schoonvader, moeder of 
Chapter by the father or father-in-law; mother or mother in- schoonmoeder, zoon of schoonzoon, dochter of schoondochter, 
law, son or son-in-law, daughter or daughter-in. law, brother broeder of schoon,br~eder, zuste~ of schoonzuster,deechtgenoot 
or brother-in-law, sister or sister-in-law, husband- or wife, or of de vennoot, prmclpaal of assistent van de andere genees
the partner, principal, or assistant of the other medical prac- kundige praktizijn die zodanig certifikaat afgeeft, 
titioner giving such a certificate. 23. Het geneeskundig certifikaat dat onder dit Hoofdstuk Verklaring 

afgegeven wordt, bevat een verklaring dat aan de certificerende ~an dh 'd 
23,: Every medical certificate g.i~~n under_ this Chal?t~r sha~l geneeskundige praktizijn niet bij deze ,"Vet het tekenen van o::oe

g 
el 

coutalll :l. s~atement th,at the certl1Yll:g J?edlCal pra~tItIOner IS het certin,kaat verboden is en dat hij een behoorlik geregi- cel'.tifikaat te 
not prolllbIted by tIns Act from sIgmng the certIficate and streerde geneeskundige pJ;.aktizijn is, tekenen. 
that he is a dulv registered medical practitioner. . 

" Gernengde bepalmgen betreffende personen aangehouden of 
Miscellaneous 1ir01.,isions as to pe7'.~()ns detained or certificates cer-tifikaten afycgeven of orden; t'el'leend onda dit 

or ordOJ-S made 'under this Chapf.tl' Hoofdstuk. 

Comm's-ioner 24~ (1) At any time after a reception order has been issued for 24. (1) Te eniger tijd nadat een opnemingsorder voor de Komrui8Ba~is 
may order the detentIOn of a patient or the court has declared a patient aanhouding van een patient verleend is of het hof een patient !ra~pl,a~~mg 
:emotvat~ to f to be a menttLlly disordered or defective person, the Com- gekrenkt of gebrekkig verklaard heeft, kan de Kom- ~~:~[~~ v~~g 
mstl U lOn 0 .. . tl 'b 1 f h' hI' . - did 1 t' . patient mISSIOner may.' m le prescn ~c. ?rm; aut OrlZ~ t e remova mISSarlS, I~ e v?orge~c1reve:r: V?l'Jll~ e p ,aa,smg vergunnen p~tumt 
detained or of such patient to some mstItutlOn, hospItal or other van zodalllge patIent 1Il een mnchtmg, hospltaal of andere aangehouden 
declared place, there to be detained unt.il legally discharged or legally plaats, ten einde aldaar te worden aangehouden totdat hij ;~e:~~~~ard 
~eutda]'IYd wettelilr ontslagen of wettelik in een andere inrichting, gekrerikt of 
"lsor ere or . 
defecti v(). gebrekklg', 

r 
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removed to some other institution, hospital or place: Provided hospitaal of plaats overgeplaatst is: Met diden
e 

verstande dat 
that the Commissioner's exercise of authority under this sub- de uitoefening van de bevoegdheid, aan KommissariE 
section shall in the case of a removal from -;me institution to krachtens dit sub-artikeI toekomende, in het geval van een 
another institution, be subject to the previous approval of the overplaatsing van ene inrichting naa.r een ander~, .onder-
Minister. I hevig is aan de voorafgaande goedkeurmg -:an de Mll~lster" 

2 I tl f. t' t d It 'U b pt' del' (2) In het geval van een patient te WIens aanzlen een 
'f (h) nd Ie ~ase 0 a ra;en ~a, W,1 1 I a ,rec: ~~n or t opnemingsorder bestaat, moet, indien de order van overplaat-
If tthe 0; del' ~ rfemto1va da tOretS~I ISdlssue tPl'lorf °tl ~ gran f sing voormeld verleend is voordat een verdere aanhoudings
o e lU ge s ur leI' e en 1011 or er, no Ice 0 Ie Issue 0 d d d I . I d' d d 't t d d l'k 
the order of removal shall forthwith be sent by the magistrate or er. 001' e rec Iter, vel' een IS, 001' e magIS ra~ a e 1 

th ffi ' I 1 l't . kenms van de verlemng van de order van overplaatsmg aan de to e 0 CIa curator af, d" ern. ..'.1 t' d 
offinele curator a(~ ~tern wor en gegeven. 

25. (1) When a patient is detained in an institution or 25 (1) Wordt een patient in een inrichtina of andere plaats Periodieke 
other place, the superintendent or person in charge thereof aang;houden dan zendt de bestuurder erva;; of de persoon rapporten 
shall transmit in the prescr,ibed form annually for the first die het opzicht daarover he eft, jaarliks gedurende d~ eerst~ ~~~~toestand 
three years and thereafter, m ~he, fifth year and t~en every drie jaren en daarna in het vijfde en vervolgens om 'de vijf van patient. 
fi~~ years, a repor.t to the C~mmisslon~r as to the mental ~on- jaren een rapport in de voorgeschreven vorm aan de Kom-
tlitIOn of that ~atIent: ProvIded that, 1Il the cas~ of a patle~t missaris omtrent de geestestoestand van de patient: "Met 
who was a ~lllid at the date whe,n the receptIOn order m dien verstandedat in het geval van een patient, die een kind 
re,sp~ct of lum was made, a specIal, report ~hall be rn.,ade was op de datum toen de opnemingsorder aangaande hem 
"':Ithm three months after such patIent attams the age of gemaakt werd, een speciaal rappo~t uitg~bracht moet worden, 
SIxteen years, binnen drie maanden nadat zodamge patIent de ouderdom vall 

(2) In each year in which under'sub-section (1) the report zestien jaren bereikt zal hebben. 
is required to be transmitted it shall be transmitted in the (2) Het rapport wordt in elk jaar waarin ingevolge sub
month corresponding to -that in which the patient was artikel (1) het rapport uitgebracht moet worden, ingezonden 
admitted, gedurende de maand overeenkomende met de maand, waarin 

(3) The Commissioner may, if not satisfied with such teport, de patient,opgenomen ",:erd., , , 
call for such further information as he may require or may (3) ,~ndlel1 de Kom~I8san,s n,Iet ~evreden IS met I'tet rapport, 
1 'm elf visit and examin'e the patient as to his mental con- kan hIJ verdere benodIgde mhchtmgen vorderen of zelf de 
J~ti~n or instruct some other approved medical practitioner patient bezoeken en zijIi geestest~estand o~~~rzoeken of een 
so to examine the patient.. andere goedgekeurde ge~leeskundlge praktIZ1]n belasten m.et 

(4) On consideration of such further information or reports, het onderzoek van,de patIent. , . . 
or after such visits, the Commissioner may order the discharge (4) Na overwegmg, van zodalllge verdele gegeve~s o~ rap-' 
of the patient or may give such other directions as he may porten of na zod~lllge bezoeken, kan de Kommissans, het 
th O k ontslag van de patIent bevel en of zulke verdere voorschnften In necessary, h" d' 'd 

" geven als IJ no 19 VlIl t. 
Amendment 26. (1) If an applicatIOn for a receptIOn order or such order , , 'V b t ' 
of orders and before or within one month after the reception of any 26. (1) Wanneer een apphkatle voor een opnemmgsorder er e ermg 
certificates. patient, found to be in any respect incorrect or deficient, the of znlk een ?rder; voar of b,innen ee:l maand na d~ opneming :;~likatie~, 

magistrate who issued it, or his successor in office or a magis van een patIent, lll, opz~cht foutlef of onvol:le~~g bevonden ord~r~ en 
trate lawfully acting for him or for his successor, may permit wordt, kan de magl8~raat dIe ,haar verlee~~e of zIJn ambtsor- certlfikaten. 
the application to be amended or may (as the case lllay be) volger of een maglstraat, dIe, heJ? of zIJn opvolger ,:"ettlg 
amelld the order, vervangt, toestaan dat dt' applIkatIe verbeterd worde of kan 

., , , onderscheidenlik de order verbeteren, 
(2) I.f a medical cert~ficate gIven ulld~r tlll~ Chapter ~s found (2) Een geneeskundig certifikaat, uitgereikt onder dit 

to be ,m a~y respect l,ncorrect or defiCIent; I~ may, befor~ t~e Hoofdstuk, dat in enig opzicht foutief of onvolledig bevonden 
receptIOll of the person III re~pect of whom It IS made or ~Vlthm wordt, kan, vaal' de oplleming van de perSOf'll wien het certifi
one ~IOnth thereafter and, WIth the cO,nsent of the mag~strate kaat betreft, of binaen een maand daarna, met de toestemming 
who Issued ~he order ?r Ins succes,sor 1Il office 01' a lllagistrate van de magistraat die de order verleende of zijn ambtsopvolger 
lawf~lly. ar:tmg for, 111m 01' ,f~r hIS successor, be amended by of een magistraat die hem of zijn opvolger vervangt, door de 
the certlfymg medICal practItIOner. certificerende geneesheer worden verbeterd. 

(3) Every order and certificate amellded under this section (3) Orders en certifikaten ingevolge dit artikel verbeterd, 
shall take effect as if the amendment had been contained zijn van kracht alsof de verbetering daarin aangebracht was, 
therein when it was originally issued or signed, as the case toen zij oorspronkelik onderscheidenlik uitgereikt of getekend 
lllay he. waren, 

CHAPTER II. 

PROVISIONS ItELATING 1'0 MENTALLY DISORDERED OR 

DEFECTIVE PATIENTS 1:'NDER DETENTION IN RESPECT 

01' CRIMINAL OFFENCES. 

HOOFDSTUK II. 

BEPALINGEN BETREFFENDE GEESTELIK GEKRENK1'E OF 

GEBREKKIGE PATIENTEN AANGEHOUDEN WEGENS KRIMINELE 

VERGRIJPEN, 

~r1cedl:r 2,?" (1) 'Where, in the case of any person who is.,in a gaol 27. (1) 'Vanneer, in het geval vall een per soon die wegells Procedure' 
~e;t~~lY di~- awaltmg his trial or sentence for. a~y criminal ~ffence, it een misdaad in de tronk zijn berechting of vonnis afwacht ~e wanneer.( ( , 
ordered or appears to the gaol er that such person IS mentally dIsordered gevangen bewaarder meent, dat de betrokken persoon geestelIk ~~rs90n '!)()I 

defective or defect~ve, the gaoler sha~l w:itho,ut del~y report the fact t.o gekrenkt of gebrekkig moet de geva,ngenbewaarder d~de~ik ~~:ech~il1gof 
~~~~fg-~ment the magIstrate of the dIstrIct III wluch such person IS zijn bevinding rapporteren aan de maglstraat van het dlstnkt veroor~eling 
or sentence, detained. waarin de persoon aangehouden wordt, geestellk 

(2) The magistrate shall forthwith dired. two medical prac- (2) De magistraat dad~lik opdracht aan twee genees- g:~~:~~i 0 

titioners (one of whom shall, if possible, be the medical officer kundige praktizijns (van wie cen, zo mogelik de tronkgenees- ~evondelf 
of the ga,ol) or one medical practititioner if two are not heel' is) of aan een geneesheer, indien twee niet bereikbaar zijn, wordt. 
available, to examine such person and to enquire into his om de geestestoestal1d van de betrokken persoon te onder- . 
mental condition, and after such examination the said medical zoeken, De geneeskundige pra.ktizijn of praktizijns kunnen, 
practitioners or practitioner may certify in writing that he is na gehouden onderzoek, in geschrifte certificeren dat de 
mentally disordered or defective,. betrokken persoon geestelik gekrenkt of gebrckkig is, 

(3) If, ~pon such certific~tes or certifi,cate, the magistrat~ is (3) Wanneer de magistraat, 0I? grond van zodanig certifi
satIsfied tnat such person IS mentally dIsordered or defl'lctlVe, kaat of certifikaten, van oordeel IS dat de betrokken persoon 
the magistrate shall, by order, direct such person to he kept geestelik gekrenkt of gebrekkig is, kan hij bij order bevelen 
in custody in a gaol pending the signification of the Governor- dat hij in een tronk aaligehouden worde, totdat de Goeverneur-
General's decision, generaal ten aanzien van hem beschikt heeft, 
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(4) 1f the magistrate has any doubt as to whether such (4) Is de magistraat in twijfel of de betrokken persoon aJ 
person is or is not suffering from mental disorder or defect, he dan niet geestelik gekrenkt of gebrekkig is, ,'an beveelt hiJ 
shall direct that the person be removed to some institution dat de persoon in een inrichting geplaatst worde (niet zi~nde 
(not being a licensed institution), there to be under obstlr· een gelicentieerde inrichting) om aldaar onder observatle te 
vation, worden gehouden, 

(5) Every such person while so detained shall be deemed to (5) !eder ~~danig persoon wordt in de wettige 
be in the lawful custody of the gaoler of the gaol in which he bewar~J?-g te zlJn va~ een bewaarder van de tronk waarin hij 
was detained before his removal. voor ZIJn overplaatsmg aangehouden was,. . 

, " ,,(6) W ordt uitgemaakt dat d'e betrokken persaon geestehk 
(6) If _ l~ IS detenmned that th~ pe:son I~ suffermg from gekrenkt of gebrekkig is, dan levert het bepaalde in dit en het 

mental, dIsorde: or defect, nothll1g 111 tIllS 0: ,t~e next volgend artikel geen beletsel op om de kriminele klachte te 
succeedmg sectIon shap, be construed as prohlb!-tlllg the laten varen en de procedure omschreven in Hoofdstuk I van 
abandonment of the cnmll1al charge and the adoptIOn of the d W ttl en in die gevallen waar de te laste gelegde 
procedure specified in Chapter I, of this Act in those cases in ke~e, e1_ e eVrt° gd'ng van geeIl ernstige aard is en het 

1 '1 tl "1 ff h d' t f' nmme e ov re 1 
W IICII I~ cnmma 0 ~nc~ c a:ge IS no 0 a serIOUS nature rechtsbelang niet geschaad wordt door het laten varen van de 
and the Interests of JustIce wIll not suffer by th,!') abandon- klachte, 

X(,lll 

ment of the charge. 28. (1) Wanneer bij de beschuldiging of gedurende de Procedure 
'~rocedure 28. (1) If, on the arraignmellt or during the trial of a,ny berechting van een persoon, die wegens een misdaad terecht- indien 
~;~~~1Y dis- .person cha,rged with a cI:im~n,al offence, it. ~ppears to ~he staat de rechter, ~agist;aat of andere r?chterlike a:nbtenaar, E:~:~~~k 
ordered 'or Judge, magIstrate, or other JudICIal officer preSIdIng at the tnal, die de terechtzittmg Judt, van oordeells dat ~odamg persoon gekrenkt of 
defective on t.hat such person is mentally disordered or defective, the ques- geestelik gekrenkt of gebrekkig dan wordt zijn geestes- lrebrekkig 
arrail!~ment tion of such person's mental condition shall be inquired into toestand onderzocht door een daartoe speciaal ingezworen Jury, bev~~d~,l! 
~:I~rlDg by a jury ~specially ~mpane~led for t~e purpo~e if the trial be ~ndien de terechtzitting pl.aa~svindt voor een rechter met een ;e~hulJL 

before a. Judge WIth a Jury, or If the tnal be before a Jury, of indien de terechtzlttmg voor een hoger hof zonder een ging of 
superior court without a jury by such court, or otherwise by jury plaatsvindt, door zoclanig hof, of in andere gevallen, door gedure~de 
the magistrate or judicial officer before whom the trial is being de magistraat of rechterlike ambtenaar, die de terechtzitting berechtmg. 
held. houdL 

(2) If such jury, court, magistrate or judicial officer (as (2) Bevindt de jury? het, hof, de magistraat of recht?rli~e 
the case may be) find after hearing evidence (which shall ambtenaar onderscheldenhk na ~et hore~l v~n g,etUIgen,Is 
include such medical evidence as may be necessary) that such (daaron~~r begrepen geneeskundige getUIgen~s, dIe nodig 
person is mentally disordered or defective the presiding judge, mocht Z,IJl~), dat de betrokken per,soon geestehk gekr~llkt of 
magistrate or judicial officer shall record that finding and gebrekkIg I~, dan notuleert de vo~rzltten~e r~chter, maglstra~~ 
issue an order committillg such person to a gaol pending the of rechterlIke ambtenaar zodamge bevmdmg en gel~st, ,bIJ 
signification of the Governor-General's decision. order, dat de betrokken persoon hangende de beschlkkmg 

" .. ., van de Goeverneur-generaal in een gevangenis geplaatst worde. 
(3) If the Jury, court, magIstrate or JudICIal officer (as the ('» I d' h t h f d 't t f hterlike ambte 

case may be) have any do'ubt as to whether such person is or is ,'"' sd e J~rJ;d en 0., : ~~I:f6 :a~e ~ 't~e~ke persoon ai 
not suffering from mental disorder or defect the presidiIlg judge, dnaar ~nt ersc IteII,ekn 1 kIn ktW1Jre °b kk' eu, 0 dann llandelt- de 

. t . d' '1 ffi 1 rd' d d' an me gees e I ge ren 0 ge re 19 IS, 
m~gIst~~ e o(~) JU /c;~ f ~er s lad ~ proce~, as W'0;~ e III voorzittende rechter, magistraat of rechterlike' ambtenaar als 
s~ :secllOn o. ~ as prece mg sec I?n all - e pro- voorzien in sub-artikel (4) van het voorgaand artikel, zullende 
VlSIons of snb-sectIOll (D) thereof shall apply III respect of such d 1 'ft b t'k 1(5) 1 tIe t I aa lzien 
person while he is detained, e voorsc l.n en van su -ar Ie. var:. Ie ze v e~, I 

van zodalllge persoon van toepasslllg ZIJll, zolang hlJ aange-
Procedure 29. (1) When in any indictment, summons or Qther criminal houden wordt. 
wh<m perwns charge any act or omission is alleged against any person as an 29 (1) 'Vanneer in een akte van beschuldiging, dagvaar- Procedure 
cfharll"detd b offence, and evidence (including medical evidence) has been ding 'of andere kriminele klachte een daad of nalating aan wanneer. 
oun 0 e. I' 1 f h f h - ff th} . -. beschuldl!1de mentally di~- gIVen on t Ie tna 0 sue person or t at 0 ence at Ie was iemand als een misdaad ten laste gelegd wordt en mt de ge- ten ti'd 
or~er~ ormental,ly dismdered or defective s~ ~s not to be respons~ble tuigenis (daaronder begrepen geneeskundige getuigenis) ge- het b:g:::

n 

d,efechve at accordmg to law for the act or omiSSIon charged, at the tlme durende de berechting van de betrokken per soon 1'1 <;;ens van de d,aad 
tIme of eom-} th t d tl " d th 'f·t· , "1 .. "d h of nalatmomitting a w l':ln -, e ao hwa~ one or ,Ie 0hmISSIon 0fccurre, '1 'belfl, I l' dIe mIsdaad afgelegd, bhJkt dat ,11J ten tIJ evan et ud5aan Iree,teJik " 
criminal act appears to t e Jury, or III t e case 0 a tna e ore a van de daad of nalatincr geestelIk gekrenkt of gebrekKlo Nas gekrenkt 
or omission. court ~it~l~Ut a jury, to the court or to th~ m~gistrate or zodat hij rechtens ontoe;ekenbaar was, dall moet de jury, of in "ao. 

o~her JudICIal officer before w.ho.l1l such person IS tned, that he het geval van eel1 berechting voor een [lOf zonder een 
d~d the act or mad~ the omlssIO~ cJ.targed b~t was melltal~y jury, dat hof, of de magistraat of andele rechterlike ambtenaar, 
dIsordered or defectIve as ~foresald at the ~Ime when he dId naar het geval mocht zijn, voor wie de betrokkene terechtstaat, 
?r .m.ade the same, the Jury, court, magIstrate, or otl:er indien aan hem blijkt dat hij geestelik gekrenkt. of g~brekkig 
JudI~Ial officer. (as the case may be), shall return a ~peclal was toen hij de daad of nalating beging, een speCIale u~tspraak 
verdICt or findmg to the effect that the accused was gUIlty of creven ten effekte dat beschuldigde de daad of nalatmg hem 
t~e act or omission. charged aga~nst him, b~t was mental!y ten laste gelegd, begaan heeft, maar dat hij ten tijde van r,tt 
dIsordered or defective .as. aforesaId at the bme when he dId begaan 'daarvan, gekrenkt of gebrekkig was als 
the act or made the Ol1lIS":IOn, voorzegd, 

(2) The presiding judge, magistrate, or other judicial officer ,(2) De voorzittende rec!lter, ,magistraat of andere rechter
(as the case may be) shall thereupon order the accused to be hke ambtenaar onder'8chel~enhk .verleent daarop e~n order tot 
kept in custody in some prison or gaol pending the signifi- plaatsing van de beschuldIgde III een gevangems of tronk 
cation of the Governor,General's decision. hangende de beschikking van de Goeverneur-generaal. 

Minhlter 30. (1) WIlen an order committing a person as aforesaid, 30. (1) Is dell order tot inbewaringneming van eell persoon Minister k~n 
may ordtr nending the sigmfication of the Governor-General's de~ision als voorIneid hallgende de beschikking van de Goeverneur- ~v~rp~ahatt~lng 
removal of III fd d . f In UlrIC lllg I}overnor- has been issued, it shaH be the duty of the officer in charge generaal verleend, dan m~et let 100 ,van e gevangems 0 of andere 
General's of the prison or gaol to transmit a copy of such orde': forth- tronk dadelik een afschnft van zodalllge order zenden aan plaatH 
decision with to the Commissioner. de Kommissaris. bevt~!ent vd~n 
patient to pa len, Ie 
institutiOIl or (2) The Ministtr shall direct such person to be removed to (2)" De Minister moet bevel en daL de ~ersoon voormeld naar beschikking 
other I,lace. and detained in an institution or other place named in the een inrichting of andere plaats genoemd In de order verplaatst van Goever-

order and thereupon such person shall b~ remo\cd to and worde zullende hiJ' alsdan naar zodanige inrichting of andere neur· 1 , "" / generaa 
received in such institution or other place, plaats vervoerd en daarin opgenomen worden, afwacht. 
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(3). Subject to the provlSlons of this Act relatiIlg to dis- (3) Behoudens de voorschriften van deze Wet betreffende 
charge and otherwise, Buch person shall he detained therein ontslag en anderszins, wordt zodanig persoon daarin aange
or in any other institution or other place to which he may be houden of in enige andere inrichting of plaats waarheen hij 
transferred, mocht worden overgebracht, 

(4) Where criminal proceedings have been instituted (4) Is een krilllinele vervo!ging ter z~ke van moord of 
against such person on a charge of murder or culpable strafbare manslag tegen zodamg 'p~rsoon mgesteld, dan. kan 
homicide, no order for discharge shall be made by the Minister geen order ~o~ ontslag door de Mmlster worden verleend dan 
except upon the authority of the Governor-General. Before met machtlgmg van de Gouverneur-generaal. Alvorens zulk 
issuing such order a report shall be obtained from ihe board ~en orde,r te verlenen wordt een rapport ~erkregen,van ~e raad 
established under Chapter VIII. and notice shall be given to mgestelClonder,Hoofdstuk VIII, engeschledt kenmsgev.mg aan 
the curator ad litm~, de curator ad l~tem, 

, 31. (1) De Minister kan, behoudeus de voorschriftcn van Bepaling dat 
Provision for 31. (1) The Ministel' may, subject to the provisions of this dit artikel bevelen dat een patient, die uit kraehte van het voor- patienteD, die 
~overn~r- section, direct that a Governor-General's decision patient, gaand artikel aangehouden wordt in afwachting van de be- Goever~eur
d:~~f:n Sr· a- detained under the last preceding section, shall no longer schikking van de Goeverneur- generaal, niet langer als zulk ~::~i;JJng 
ti~nts ceasing be treated as a Governor-General's decision patient, een patient zal worden behandeld, afwachten 
to be such, (2) No such direction shall be given in the case of a person (2) Dat bevel wordt niet gegeven in het geval van een ~!et Jdang~r 

" " " b d ld' b t'k I '4) h t d t'k I ""S 1':0 amg descnbed In sub-sectIOn (4) of the last precedmg sectIOn persoon e oe In SU, -~r 1 e ~ van, e voorgall:n ar 1 e zullen 
except after a report has been made to the Minister by a dan ~adat aan de Mmister rapport Ultgebracht IS door een WOlden 
board established under Chapter VIII, raad Illgesteld onder Hoofdstuk VILI, behandeld, 

(3) 0 't f th M" t ' d' t' th h" (3) N a de ontvangst 'van het bevel' van de .Minister, zendt 
, n receip 0 e m,ls er s Irec IOn e p YSlcla~ de geneesheer-bestuurder of andere opzichter van een patient 

superIntendent, or other custodIan of such a Governor-General s d" f ht' d b h 'kk' d G 
decision patient shall forthwith transmit a report as to Ie m a wac mg van e esc

d 
Id I?kg van e oeverneudr-

th d 't' fIt' t t th ffi' I d l' generaal aangehouden wordt, a ell een rapport over e 
e ;:on I Ion 0 SUC] pa len 0 e 0 CIa curator a ttem, t t t ddt' t d ffi "'I 'd Z' h h II 'U t d 1 t 't tl t t th ' h gees es oes an van e pa len aan eo Cle e curator a '/tern. 

w °h s tal wd1 lOU te ay ransmbl d Ie redPor, oge er wlht Deze zendt dat rapport, met zulke verdere stukken als nodig 
suc 0 ler ocumell s as may e eeme necessary to t e ht" "ld d 'ffi 1 t h f t 'd ' t f th t f b" t 'd ' h' b moc en ZIJn, on verWIJ aan e gn er van Ie 0, en em e 
regIS rar 0, e cour or su nllsslOn 0 a ,Ju ge 1Il c am ers, door hem aan een rechter in kamers te worden voorgelegd, 

(4) The Judge may th~reupon order the further detention (4) De rechter voormeld kan daarop bevelen dat zodanig 
of such person as, a patient unde: Chap~er I" ,or may make per soon als een patient onder Hoofdstuk L verder aangehoudcn 
such ot,her order 1Il accordance WIth sectIOn tlfJhteen as he worde of kan zodanige andere order overeenkomstig Artik,el 
may tlunk fit, 'tchttien verleneD als hiJ voegzaam oordeelt 

(5~ The order or warrant under which the patient was (~) De order of het bevelschrift, uit h,~ofde waarvan de 
preVIOusly detained shall continue to operate as an authority patIent bevorens, ~angchouden werd, bhJft van kracht en 
for his detention pending the issue of au order by a judge strekt, als machtlgmg om hem aan te houden hange?de de 
under sub-section (4), of this section, verlemng van een order door een rechter onder sub-artlkel (4) 

van dit artikel. 
Procedure 32. Whenever it appears to an officer in of a. prison or 32. (1) Bevindt een ambtenaar gesteld over een gevangenis Procedure 
~~~~ted gaol that a convicted prisoner in his custody mentally dis, of tronk dat een veroordeelde gevangene onder zijn opzicht wanneer 

Prisoners ordered or defective, he shall report the fact to tlie magistrate geestelik gekrenkt of gebrekkig is, dan rapporteert hij zijll veroordeelde 
. f h d' . , h' h h' , b 'd' d 't tIt d' t 'kt 'd gevangenen .found to be 0 t e lstnct III w lC suc pnsoner IS confined, eVIll Ing aan e magIS raa van Ie IS n waann e ver-''''eestelik 

mentally dis- (2') The magistrate on receipt of such report or on' a de oordeelde gevangengezet is, gekrenkt of 
ord~red or ' n or r (2) D 't tIt t t h t rt f ebrekki 
defecthe, of the Minister, shall forthwith direct two medical prac- b Ie maais :;a, ge a~ 'dn~kon .vangs va~ ed,rappo k ~ ~evoDde! 

titioners (one of whom shall, if practicable, be the medical°P' eve va~ e mIster, ,a e 1 twee g~nees un 19~ pra tl- worden, 
officer of the prison or gaol) to examine such prisoner and to ~lJns (van Wle een zo doenhk de gevangems of tr,~nkgeneesheer 
enquire as to his mental condition. is) om de gevangene te onderzoeken en naar ZlJn geestestoe-

" , " stand navraag te doen, 
(3), ~fte~ such exaI~llna,tlOll Il:n? enquIry, t~e saId medl~all (3) N a zodanig onderzoek en navraag kunnen de geneeskun

practItIOnels rna):' certIfy 1Il wntmg that he IS mentally dls- dige praktizijns voormeld in geschrifte certificeren dat hij 
ordered or defectlVe'geestelik gekrenkt of gebrekkig is, 

(4) Unless the prisoner is under sentence of death, the (4) Uitgezonderd het geval dat de gevangene een ter dood 
magistrate may, if the services of two medical practitioners veroordeelde is kan de magistraat, zo de diensten van twee 
are not available, direct one medical practitioner, who shall geneeskundige praktizijns niet beschikbaar zijn, bevelen dat 
be, if practicable, the medical officer aforesa.id, to carry out the een geneeskundige praktizij;n, die zo doenlik de geneeskundige 
examination and enquiry, ambtenaar voormeld is, het onderzoek en de navraag houde, 

(5) This section and the following sections relating to con- (5) Dit artikel alsmed~, d~ vDlgende ar~ikels betreffende 
victed prisoners shall not apply to any prisoner sentenced to a v~roordeel~e ge:angenen zlJn met,van toepassmg opgevangenen, 
period of imprisonment not exceeding two months, In any dIe gevonmst zIJn tot gevangemsstraf van ten hoogst~ twee 
such case the magistrate shall fortbwith proceed under maan~en: In aIle zulke gevallen handelt de maglstraat 
Chapter I, of the Act, as if the prisoner was not a cOllvicted ;i?,dehk onder Hoofdstuk I van de \Vet, alsof de gevangene 
prisoner, met een veroor~eelde gevar:gene ,was, , . 

(6) Th ' , f th' t' b rd.' (6) De bepahngen van dlt artrkel kunnen mutatIs rnutandlS 
, e proviSIOllS 0 l~ sec IOn may e app Ie mutatIs worden toegepast op personen aangehouden onder Hoofdstuk 

'fn.lltltndlS to persons detalIled under Chapter IX, of the IX d W t G . V b t t' ht 1911 
P , d R f 'A .L van e e op evangenlssen en er e erges lC en, 
nson~ an ,e ormat?nes ct, 19}1, or under Chapter III of of onder Hoofdstuk III van de Wet ter Bescherming van 

the Children s ProtectIOn Act, 191.1, K' d 1913 In eren, ' 
llll>;fistrate 3~, (1) When a convicted prisoner is certified as aforesaid 33. ,(1) W ordt een v:eroordeelde gevangen~ als voorzegd ~~~~i~:; 
IOI)t'der , to be mentally disordered or defe'ctive, the magistrate shall, by gecertI~ceerd al~, geestehk gekr~~kt of gebrekkIg, dan beveelt geestelik 
IUwtally dIS- order under his hand direct that such prisoner be kept l'n de magistraat blJ order onder ZIJn hand dat de gevangeue als gekrenkte of 
Il'hered or ' . t l'k k kt f b kk' 'k kk' 1.( t' custody as a mentally disordered or defective prisoner in the een gees e I ge ren e 0 ge re 1ge gevang. ene 1Il verze erde gebre Ige 
I, ec He b ' h d d' d ' f t k . gevangene prisoner to be prison or gaol in which he is detained until tIle Ml'lil'ster ewanng ge ou en wor e 1n e gevangenls 0 ron, waann t t 

, , h" h d dt t td t d ~ .. ' 't f' d' h" vas gaze ~oll:fined, or, if such prisoner is under sentence of death, until the 1] aange ou en wor , 0 a e .,'l.lIllS ·e1', 0 In len IJ een worde, 
Governor-General, may issue directions as to his disposaL tel' dood ver,~ordeelde .!~evange~e IS, totdat de Goeverneur-

, ,. , generaal te ZlJnen aanZ16n beschlkt heeft, 
,(2) A magIstrate ISS1!-lIlg such an or?e~ as aforesaId shall, (2) De magistraat, die een order als voorzegd verleent, moet 

WIthout delay, tra,nsmit ~o the Commls~IOner a, copy of the zonder verzuim aan de Kommissaris een afschrift zenden van 
order, together WIth copIes of the medIcal certIficates upon de order tezamen met afschriften van de,genetiskundige ('ertifi-
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which he acted in issuing the order, and of the eriminal1katen op grond waarvan hij de order verleende alamede van de 
warrant under which the mimtally disordered or defective kriminele lastbrief uit krachte waarvan de geestelik gekrenkte 
prisoner was detained in the prison or gaoL of gebrekkige gevangene in de gevangenis of tronk aangehou-

(3) Nothing ill this section cOlltainedshall be conl'trued aslden werd, ,-" I 'd 
authorizing a convicted prisoner to be detained in a prison or (3) Het bepaalde III dIt ar~Ikel verleent ge~n bevoegd leI om 
gaol after the expiry of the sentence of imprisonment passed een veroordeelde geva~gel1e III een gevangen~s of tronk aan ~~ 
upon him in respect of the conviction. -' houden na het verstriJken van de gevangemsstraf waartoe hIJ 

gevonnist werd, 

xcv 

Minister to 34. (1) When a convicted prisoner not under sentence of 34. (1) Wordt een niet ter dood veroordeelde gevangene Min'~ter 
o~derre:rlv~l death is certified as aforesaid to be mentally disordered or als voorzegd gecertificeerd geestelik gekrenkt of gebr-ekkig te heveelt 
~iso~;~ed Jor defective, the Minister shall direct such prisoner to be removed zijn, dan beveelt de Minister dat de gevangene in een door de overplaat"i~g 
de~ective to an institution to be by the Minister specified, and there- Minister aangewezen inrichting geplaatst worde, zullende de ;:~r::i::~:k: , 
prlllt?tner, to upon such prisoner shall be removed to and received in such gevangene in zodanige inrichting worden overgeplaatst eu gebrekkig 
Ins I utlon. . t't t' d' d Ins 1 u 1011. aann wor en opgenomen, per~oo~ naar 

(2) Sut>ject. to the provisions of this Act and of section (2) Behou~ells de bepalingen van deze, Wet en van artikel I;::nchtmg, 
for,ty-three of the Prisons and Reformatories Act, 1911, relat- dl:IC en 'veertl!] van de Wet op Gevangemssen ~n Verbeterge-
ing to discharge and otherwise, such prisoner shall be detained stIcl:ten, 1911, betreffende ont~lag en anderszms, :vo~dt ,zo-
in t.he institution so specified, or in any other institution to da~Ige gevangelle a~n~eho?den III d? alz?, aangewezen mnchtmg 

. which he may be transferred, of III een andere mrIchtmg waann luJ overgeplaatst mocht 
ZIJn, 

Governor- 3~. (1) When ,a prisoner under, sentence of de~th is 35. (1) Wordt een ter d~od: veroordeelde geva~lgene ,~ls Goevemcur. 
Gedneral to 1 certified as aforesaId to be mentally dIsordered or defectIve, t.he voorzegd gecertificeerd geestehk gekrenkt of gebrekkig te zIJn, gent'ranl Ran 
or erremova G GIl II d' I' b d ' , It' of mentally overnor- enera s Ia trect SUC I prIsoner to e remove to dan beveelt de Goeverneur-gelleraal dat de gevangene In een ~)v~ql,aa ~lng 

, t't t' t b b tl M" t 'fi d d th ' , , ' 'h' Itt d III Inuehbng' disord~rtd or an IllS 1 ~ 1011 0 e y Ie IllIS er specI e ,~n ,ereupon door de MIlllster aangewezen IllrIC tlng gep aa s wor e, bevelen van 
defectIve ~uc1~ p:lsOniJr shall be removed to and receIved III such zullende hij alsdan in zodanige inrichting worden overgeplaatstter dood 
prisoner t t t d Id under IDS 1 U lOn, en daarin worden opgenomen, vel'oor ,ee e 
sentence of (2) SubJ'ect tl) the provisions of -this Act and of section ,(2) Behoudens het bepaalde in deze Wet en in artikel drie gckosfelklkt f . , G' V b t go ren e 0 
death to fort;/j-thl'ee of the .Prisons and Reformatories Act, 1911, re- en '{'ecl't?,!] van de Wet op evangemssen en ,er e erge- gebrekkige 
institution, latillg to discharge and otherwise, such prisoner shall be sticht~n, 1911, betreffende onts~ag en anderszIns, wo~dt gevang'WE'n, 

detained in the institution so specified, or in any other institu, Z?daI;uge geyallgene aang~ho~de~ 1Il de ?lzo ,~angewezell. In-
tion to which he may be transferred, rIchtmg of III een andere mnchtlllg waarlll hIJ overgeplaatst 

_ mocht zijn, 
Procedure on, 86., ~ 1) The Minist€r ~ay at an! ,time, if it has been certifi~d 36. (1) De Minister kan te eniger tijd, indien twee genees- Proce\;ure 
recovery of, 11l W1'ltllIg by two medIcal practItIOners that a mentally dlS- ku di e praktiziJ'ns gecertificeerd hebben dat een geestelik wanneer ' 
mentally diS- d d 'd f t'·' G G l' n g " ,t l'k . 

d d or ere 01 e ec ne pnsoner or a overnor- enera S ekrenkte of gebrekkige gevangene of een de besclnkkmg van gees e I 
or ere or d" t' t ( t b ' 't t 11 g . gekl< uk te of 
defective eCI~IOn pa .Ien no, emg a pers?n m respec '. 0 w om a de Goeverneur-generaal afwachtende patient (niet zijnde een gebrekkige 
prisoner or speCIal verdIct or findlllg under ,sec~lOn twenty-'I'lilnc has been persoon te wiens aanzien een speciale uitspraak onder artikel gevangene of 
Governor- returned) has recovered and It IS no longer necessary to J ~ I, tlll;~t1'!] gegeveIl is) hersteld is en niet langer in een de be8chik
General's' d t' h" . t't t' d' t tl t h' ' negc I .. 1 "" k' d 
decision e ~lIlt Ihmlillbi an tInS ldu IOIl

h
, Ir~c la SluCf pnso1J:er, hor inrichting aangehouden behoeft te worden, bevelen dat zodanige G~e;p:~~u:. 

patient, patlen s a e re urne to t e prIson or ~ao rom, w HC 1 :e gevangene of patient naar de gevangenis of tronk, waaruit hij generaal 
was so removed, to undergo thc unexplred portlOn of ~us alzo overgeplaatst werd, teruggebracht worde ten einde het on- afWRchtenJe 
sentence or to be prosecuted or otherWIse to be dealt WIth afgelopen aedeelte van ziJ'n straf te ondergaan of ten einde te gevange~e 

. d' t 1 'f' I t f h' It"', hersteld 18, acc?r l~g .. O aw, as 1 ,no sue 1 warran or IS remova 0 worden vervolgd of anderszllls volgens wet te worden behan-
an mstltutIOn had been Issued, deld, alsof geen lastbrief tot zijn overplaatsing i~ een 

(2) Where criminal p'l'oceedings have been instituted against inrichting uit.gereikt was, . :'1 VI 
_ such prisoner or patient on a charge of murder or culpable (2) Wanneer zulk een gevangene of patient ter zake van moord 
homicide, or where a mentally defective or disordered prisoner of strafbare manslag krimineel vervolgd, of wallneereen geestelik 
is under sentence of death, no such action shall be taken except gekrenkte of gebrekkige gevangene ter dood veroordeeld is" 
after a report by a board established under Chapter VIII, dan zullen geeD zodanige stappen worden gedaa;n dan naar 

_ ' "aanleiding van een rapport uitgebracht door een r'aad ingesteld 
Procedure on 37. (1) A mentally dIsordered or defectIve pnsoner shall, d H fd t k VII-I 

. f tl' fIt f" 1 ' h 1 on er 00 S u ' ::~:~~c~ of upon Ie expIry 0 t Ie sen enc~ 0 ImprISOnment to w lIC Ie 37. (1) Een geestelik gekrenkt.e of' gebrekkige gevangene P,~oc€dure 
t 11 dis- may be subject, cease to be a pnsoner, h udt na het verstriJ'ken van ziJ'n gevanO'enisstraf op een bI) afl?,op vall men a yo" ' <:> strafu]d van 

order~ or (2) The order or warrant under which he was previously gevangene te zIJn. geestelik 
defeetIve detained shall continue to operate as an authority for his (2) De order of het bevelschrift uit hoofde waarvan hij gekrenk,te of 
prisoner. 1 f k h kt I b kk detention pending the issue of the judge's order hereinafter bevorens aangehouden werd, b ij t van rac ten stre as ge re Ige 

mentioned, machtiging om hem aan te houden hangende de verlening van gevangene, 

I '" de hieronder vermelde rechterlike order, ' 
(3) f one month before the expIry of hIS sentence of (3) I d . d het vel' trl'J'kelI van , , '., s zo amg persoon een maan voor s 

Impnsonment such person 18 stIll mentally dIsordered or " ' t f t l'k k kt f gebrekkig dan 
defective, the physician superintendent or other custodian of zlJnit e~angemss~;; n~g tees de 1 1e re~ re °opzi'chter v~n de 
such mentally disordered or defective prisoner shall forthwith zen t l'ke gekneeskteer- fes uubr ekrk , 0 an e ge e dadel1'k een 
t 't t t h' t I d't' 'th h h gees e 1 ge ren e 0 ge re Ige gevan n ' ransmI a repor as 0 IS men a con 1 lOn, WI suc ot er t .. t t t 'd t met zulke verdere 
d t - b ddt th ffi' I rappor over zIJn 'gees es oes an ezamen -

ocumens as may e eeme necessary 0 e 0 CIa curator ;. kk I d' ht ht n den aan de officiElle 
d l ' 1 I 11 'th t d 1 t 't h d sou en a s no Ig geac moc e wor , 

a 'Item, w 10 S la WI ou e ay ransmI suc report an d l't d' I t rt d andere stukken zonder 
d t t tl . f h t f tl 'd' curator a zem, Ie 1e rappo en e 

ocumen s 0 Ie regIstrar Qt. e cour or Ie conSI eratlOn , t d t k a de griffier van het hof ter 
of a judge in chambers, IverzUlm, moe oen oe 0:O;len an 

, ' , ioverwegmg van een rechter 11l kamers. 
(4) !he Judge may the~eupon order the further detelltIon of (4) De rechter kan daarop bevelen dat de betrokken persoon 

the saId per~on as a patlen~ under ,Cha~ter L or make, s11ch verder als een patient onder Hoofdstuk I 8;al1geh~uden wo~de 
other o~der 11l accordance WIth sectIOn C-lglt teen as the Judge of zodanige andere order overeenkomstlg artIkel achtt'len 
may tlllnk fit, verlenen als hij voegzaam oordeelt. ' 

(5) Such order shall have effect on and after the date of tlie (5) Voormelde order wordt en is van kracht, op ell na de 
expiry of the said sentence of imFrisonment, datum van het verstjrijken van bedoelde gevangemsstraf. 

K 
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Periodical 38. (1) The superintendent of an institution or other place 38. (1) De bestuurder van een inriohting of andere plaats, Periodieke 
rmeporttlon in which a mentally disordered or defective prisoner or a\waarin een geestelik gekrenkte of gebrekkige gevangene of rapporten 

en a con· . . . ., . , over geestes-
dition of Governor-General's decIsIOn patIent IS detamed, shall een de beEclllklnng van de Goeverneur-generaal afwachtend toestand van 
Governor- make a report to the Commissioner as to the mental con- patient aangehouden wordt, brengt aan de Kommissaris ten Goevemeu _ 
Xe~e;al's d dition of the patient at such intervals as are prescribed in: aanzien van de geestestoestand van de patient, rapport uit generaals 
n:~~~~I~yaclis. section t1l'enty-fi1.e and the Commissioner shall transmit the binnen de tijdvakken bepaald in artikel 1Jij/ en tU'intl:y, brchi~fin~ 
ordered or report to the Minister, with his observations thereon. zullende de Kommissaris het rapport met zijn aanmerkingell ~a~:t en e 
defective, ". daarop aan de Minister doen toekomen. ell van 
prisoner. (2) On ~ecelpt o~ such ,report and ?~serva.tlOns, the M~mster (2) N a de ontvangst van zodanig rapport en aanmerkingen geestelik 

shall take mto conSIderation the condItIOn, hIstory, and Clrcum- gaat de Minister de toestand gesohiedenis en omstandigheden g" krenk~e of 
stances of the patient for the purposes of determining whether van de patient na ten einde ~it te maken of hiJ' weer in een geeb~ekkige 
h h b 'd ' I d' h d g vang'ene, e oug, t to e r~turne to a prison or gao, ISC arge or gevangenis of tronk geplaatst of ontslagen of anderszins be-
otherWIse dealt WIth, handeld behoort te worden. 

Transfer of 39. (1) The Minister may, from time to time, order the 39. (1) De Minister kan van tijd tot tijd bevelen dat een ~verplaat-
Govern~r- transfer of any mentally disordered or defective prisoner or geestelik gekrenkte of gebrekkige gevangene of de beschik- 'blUg'h,:akllk,de 
General S G G I' d" , . d' , k' d G I f ht d t' t esc! mg 
d " overnOf- en era s eClSlon pahent etallled III any mg van e oeverneur-generaa a wac en e pa len van 

emSlon or d" .' I' f d I . d d mentally dis- institution or other place, to any other institution or place, 18 III een lllrlC ltmg 0 an ere p aats aangehou en wor t, Goeverneur. 
ordel'.d or and such prisoner or patient shall accordingly be received alld in een andere inrichting of plaats overgeplaatst worde, zullende generaal 
defecti ve d ' d' I ' ,. 1 I I . I I . d ft' t d' k t' , d ' '1 t' ' afwach tende prisoner. etame III tIe lllstltutlOn or ot ler p ace to w 11C 1 le IS so e gevangene 0 pa ,len lenovereen oms 19 III e lllrl,C 1 lllg lJatient ' 

transferred, of andere plaats waarheen hij overgebracht is, worden opge- of ge~stelike 
" ,nomen en aallgehouden. g'ekrcnkte of 

(2) In the case of patIents detaH,ed under sub-section (4) of , gebrekkige 
section tlli1'ty or under section thi1't!J-jim', the transfer (~) In ltet geval v~n patlent~n aangehouden on,der su~- gevangene. 
shall not be made except upon a leport by a board established arhkel ,(4) v,an artlkel df1't~,q of onder artlkel 1'lJ/ 
under Chapter VIII" and shall in no case be made to a prison (.'11 del't1!1 gescllledt de.overplaatsmg slechts op grond van cen 
or gaol except with the consent of the Director of Prisons. rapport van een raad mgesteld onder Hoofdstuk VIII, en ge-

,schiedt in geen geval naar een gevangenis of tronk behalve 
Dischargeo! ,40. (1) The Gov-erno:-Gener~l may dIscharge any mentall!lmet de tocstemmillg van de Direkteur van Gevangenissen, 
mentally dls- dIsordered or defectiVe prisoner or Governor-General s 40. (1) De Goeverneur-generaal kan een geestelik gekrellkte OntsJag van 
~r~er:? or decision patient absolutely, or conditionally, that is to of gebrekkiae gevangene of een de 'beschikking van de geestelik 
p~i:~n~:eor say, on such conditions as to the duration of such discharge Goeverneur-~eneraal afwachtende patient onvoorwaardelik of gekrenkte, 
Governor- and otherwise as the Governor-General may think fit. voorwaardelik ontslaan, te weten ·op zulke voorwaarden ~!;:~rg~~~l~~ 
~~ d M . 

decision (2) No person described in sub-section (4) of section 0' t bet.reffende de duur van at ontslag en anderszins als de van beschik· 
patient. . !'It" !J Goeverneur-generaal voegzaam oOl'deelt. king van 

or ,prisoner detained under section thi1'ty-fi1'(; may bedso (2) Een persool1 bedoeld in sub-artikel (4) van artikel ~;;~~:rr
discharged except upon a report of a board established un er derti!J of gevangene aangehouden onder artikel 1.ij/ en afwachtende 

Chapter VIII. Idntig kan aldus slechts worden ontslagen op een rapport van patientf'n. 

Conditional 41. Where a mentally disordered 1ft" een raad ingesteld onder Hoofdstuk VIII. 
or (e ec Ived.It).nsollller °lr. a 41. ,\Vanneer een geesteJik gekrenkte of gebrekkige Voor\\aarde-

discharge o,f Governor-General's decision patient is con 1 1011a y CIS l'k t 1 
t 11 1 ' , - Q"evangene of eell de beschikking van de Goeverneur-generaal \. on S 8

t
g
l
'k 

men a y (IS, charged in pursuance of this Act- "f 1 I t' , 1 d W t d l'k van gees e I 
ordered or ' a wac I~en( e pa lent mgevo ge eze e' voorwaar e 1 ont- gekrenkte of 
defective (a) f h' d' . I II b d the slagen 1.1- gebrekkiO'e prisoners or a report 0 IS con lhon S la e rna e to " 
Governor- Minister by such persons and at such times and (a) dan wordt omtrent zijn toestand aan de Minister door gevangenen 
General's containing such particulars as may be required by zodanige personen en binnen zulke tijdvakken een ~f vhnJ~ 
decision the order of discharge or by regulation; and rapport uitgebracht houdende zulke biezonderheden v:~c d~ mg 
patients, (b) als bij de ontslagorder of bij regulatie voorgeschreven Goeverneur-

if any of the conditions of such discharge appear 1,0 mochten zijn' en generaal 

Saving of 
authority to 
Minister to 
make order 
under this 
Chapter. 

AT'plication 
of Act in 
case of a 
patient 
from a 
proclaimed 
territory, 

the Minister to have been broken, or the conditional . d' ' d d afwachtende 
discharge is revoked, the Minister may direct him to (b) III len een van e voorwaar en van het ontslag naar patienten. 

het oordeel van de Minister verbroken is, of het be taken into custody and removed to SOllle il1sti- voorwaal'delik ontslag herroepen 'is, dan kan de tution or place named in the order j and he may 
h Minister zijn gevangenneming en overbrenging naar t ere upon be taken, and shall be received and 

detained in such institution or place as if he had een inrichiing of plaats genoemd in de order bevelen; 
been removed thereto under the provisions of thi, zullende hij aId us naar zodanige inrichting of plaats 
Act worden overgebracht en daarin opgenomen en aan

gehouden worden, alsof hij ingevolge de bepa-
, ... liugen van deze Wet daarheen overgebracht was. 

42. Nothmg m tIllS Act contallled shall be construed as 42 H t b Id' d W t bit d M" t . t H dh . 
preventing the Minister, if he thinks fit, from issuing any d' e k' epa: e III d ez: el e : e •. lll1S ,er lll~ va~n be~~~~~. 
order with respect to any person for whose safe custody the om esver leze~ e ~en or e~ ever. enehn" en aanZlen van enlg heid van 

M ' 't 'b I th' d t . d ' persoon voor WIens mbewarlllgsteUlllg IJ volgens wet bevoegd Minister om 
1 uuser IS y aw au onze ·0 Issue an or er, . d 't t d' d ' IS een or er UI e vaar Igen. on er dlt 

CHAPTER III. 

ADMISSION OF PATIENTS FROM OTHER STATES OR TERRITORIES IN 
AFRICA. 

____ iloofdstuk 

HOOFDSTUK IlL 
TOELATINl} VAN PA'l'IENTEN UIT ANDERE STATEN 

VAN AFRIKA, 
OF GEBIEDEN 

order te 
maken, 

43. (1) De bepalingen van dit Hoofdstuk gelden slechts ten Toepassing 
aanzien van personen die in de Unie toegelaten zijn uit een ~an Wet 

43. (1) The provisions of this Chapter shall only apply in gebied in Afrika, waarop de Goeverneur-generaal bij prokla- III fev:l ,:~n 
respect of persons admitted into the Union from a territory in matie in de Staatskoerant deze bepalingen toepasselik Ver- ~:p~~la~1 
Africa to which the Governor-General has by proclamation in klaard heeft. De Goeverneur-generaal wordt bij deze gemach- meerdgebied, 
the Uautte declared those provisions to apply. The Governor- tigd van tijd tot tijd zodanige proklamaties uit te vaardiO"en 
General is hereby authorized from time to time to issue any of een proklamatie bevorens onder dit Hoofdstuk uitgev:ar-
such proclamation or to revoke a proclamation previously digd te herroepen, Voormeld gebied wordt hieronder genoemd 
issued under this Chapter, Such territory is hereinafter een geproklameerd gebied. 

",called a proclaimed territory, 

1 
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, 
(2) Whenever any person has with the previous consent of! . (2) WanReer iemand met de voorar verkregen toestemming 

the Minister been admitted into the Union from any pro-vande Minister uit een geproklameerd gebied toegelaten is in 
claimed territory by virtue of a warrant under the hand of a de Unie uit krachte van een beve16chrift onder de hand van 
person . duly authorized in that proclaimed territoryeen persoon, die in dat geproklameerd gebied· bevoegd is zulk 
to sign such a warrant, and that warrant sets forth that een bevelschrift te tekenen, en dat bevelschrift houdt in.dat de 
the person so admitted is mentally disordered or defective alzo toegelaten persoon geestelik gekrenkt of gebrekkig is en 
and requires detention and treatment in an ins'titution, such opneming en behandeling in een inrichting nodig heeft, dan 
perEon shall, while being conveyed to, and while detained in, wordt zodanig per soon , tijdens .zijn vervoer naar, en tijdens 
any institution or other place under such warrant, be deemed zijn aanhouding in een inrichting of andere plaats uit krachte 
to be lawfully conveyed or detained, but for a period not van zulk een bevelschrift, geacht wettig vervoerd of aangehou
exceeding two months from the date thereof. den te zijn, doch slechts voor een tijdvak van ten hoogste 

twee maanden na de datum daarvan, 
(3) On the admission of such person into the institution or (3) N adat voorme1d persoon in de inrichting of andere 

other place the physician superintendent or officer in charge plaats opgenolllen is, zendt de geneesheer-bestuurder of op
thereof shall forthwith transmit the warrant, together with zichter dadelik het bevelschriit, tezamen met de stukken tot 
the documents in support of the facts on which it was issued,staving van de feiten op grond waarvan het uitgereikt werd, 
to the official cui'ato1' ad litem, aan de officiele curator ad litem. 

(4) Thereupon all the provisions of this Act shall apply as ,(4) Daarna zijn alle bepalingen van deze Wet van toe-pas
if such person were a person in respect of whom a reception sml'? alsof de per~oon voormeld een persoon was te WIens 
order had been issued under Chapter 1. 0pzlchte een opnemmgsorder onder Hoofdstuk I verleend was, 

(5) Any proclamation or notice· issued in respect of any (5) E,lke r:roklamat~e of kennisgeving ten aanz~en van z~lk 
such territory under a corresponding provision of any la~ een gebled, :altgeV'aardlgd onder een overeenkomstlge bepal~ng 
repealed by this Act shaH, if such proclamation or notice was van een b~J deze ~et h,erroepe~ wet; zal:, wan.r,teer z?damge 
in force immediately prior to the commencement of this Act, prokl.amat~e of ke~mIsgevlhg onmlddelh~ :oor d~ mvoermg van 
continue to remain in force notwithstanding such repeal, and deze Wet l~ werkmg wa~, van krac?t bhJven met~egenstaan~e 
shall for all purposes be regarded as having been issued under de herroepmg, ~~ w~rdt m al~e opzwhten ,geach~ mgevolge dlt 
this Chapter, and such territory shall be regarded for the Hoofdstuk, te zlJn Ultgevaardlgd, Zodamg gebled wordt v?or 
purposes of this Act as a proclaimed territory, de t,~epassmg van deze Wet geacht een geproklameerd gebled 

te ZlJn, 

IIOOFDSTUK IV, 

CHAPTER IV, VRIJWILLIGE VERPLEEGDEN, 

xcvii 

• 

VOLUNTARY BOARDERS, 44. De bestuurder van een inrichting kan, met vooraf Voorwaarden 
, , " ,verkregen schriftelike toestemming van de Minister (wiens wl!~'!P, 

Conditions 44. The supermtendel1t of .an mstitutIOn may, wIth the toestemm'ng slecht eve' 1 d h 'ft l'k I' VI'lJwIlhge 
f t " ,. " f h M' , 1 ' hIS geg n za wor en op sc n e 1 e app 1- 1 d or recep 1011 prevIOUS consent In wnting 0 t e mIster (w 11C consent" , , verp eeg en 
of vulun,ary I 11 I b' n 'tt Ii ti b th t' nt) k~tle van de patlen~) als verpl,eeg~e, gedurende een tlJdvak opgenomen 
boald"rs. S la , on y d t ~Iven up~ a;n fen app ~ad on t y e !l,a 18 th ' met langer dan het m de apphkatie genoemde, opnemen en worden, 

rec~lve an , 0 g~ as a oar, er, , or a peno no exc~e m~ . e huisvesten enig persoon, die zich vrijwillig aan behandelillg 
penod speCIfied m the apphcatIOn, any person who IS deSIrous enst 'e de erpen d h' t t t' d 't '1 b" b J I w L on rw , oc WIens gees es oes an nle van 
of voluntan y su mlttmg to treatment, ut w lose menta dI'en aard 's dat de u'tre'k' an t'fik t t _ 

d·, , t h t ' . 'f l' f 'fi t f 1 1 lIng v een cer 1 aa van gees e 
con ItIOn. IS no suc as, 0 Just! y t Ie Issue 0 a certl ca e 0 like krenking of gebrekkigheid gerechtvaardigd zou zijn, 
mental dIsorder or defectIveness, Met dien verst an de-

Provided that- (1) zodanig persoon kan op schriftelike applikatie aan de 
(1) if such person makes a written application to the bestuurder, als verpleegde tijdelik voor ·een tiidvak 

superintendent, he may be received as a boarder van ten hoogste veertien dagen opgenomen worden 
temporarily for a period not exceeding fourteen days, in afwachting van de ontvangst van de toestem-
pending the receipt of the Minister's consent; ruing van de Minister; 

(2) elke zodanige verpleegde moet desverlangd aan de 
(2) every such boarder shall be produced, if required, to KOlllmissaris bij zijn bezoeken aan de inrichting 

the Uummissioner at his visits to the instItution; worden vertoond ; 

(3) no bueh boarder shall be detained for more than (3) geen zodanige verpleegde mag langer dan zeven dagen 
seven days after he has to the superintendent given worden aangehouden nadat hij aan de bestuurder 
Vi litten notice of his intention or desire to leave the schriftelik kennis gegeven heeft van zijn voornemen 
institution, unless he is detained under an order of begeerte om de inrichting te 'verlaten, tenzij hij 
lllitde by a court or judge or magistrate, as provided aangehouden wordt uit krachte van een order ver-
by Chapter I, or by provisos (6) and (7) of this leend door een hof, of rechter of magistraat, als 
section; voorzien bij Hoofdstuk I of bij· voorbehoudsbepalin

gen (6) en (7) van dit artikel; 
(4) notices of admiss~pn, discharge and death, with 

respect to all such boarders, shall be made to the 
Commissioner in the forms prescribed ; 

(5) every such boarder shall be discharged at the expiry of 
the period specified in the Minister's consent, unless 
a renewed application is made and the Minister's 
consent is again given; 

(6) if, in the opinion of the Commissioner, the physician 
superintendent or medical attendant, a b6arder shows 
mental disorder or defect in a degree so sufficiently 
pronounced or sustained as to render it improper for 
him to reside in the institution under the provisions 
of this section, the superintendent or person in charge 
thereof shall communicate such opinion in writing 
(or by telegraph, if necessary) to some relation or 
friend of the boarder; if such a relation or friend is 
known to be withIn the Union; 

(7) if no such relation or friend is known to be within 
the Union, or unless, within three days after the 
despa.tch of the said communication, application for 

(4) kennisgeving van opneming, ontslag en overlijden, 
ten aanzien van aIle verpleegden, moet in de voor· 
geschreven vorm worden gedaan aan de KOlnmissaris ; 

(5) elke zodanige verpleegde wordt bij het verstrijken 
van het tijdvak genoemd in de ·toestemming van.de 
Ministerontslagen, tenzij de applikatie hernieuwd 
wordt en de toestemming. van de Minister opnieuw 
verkregen is; 

(6) wanneer naar de mening van de Kommissaris, de 
geneesheer-bestuurder of geneesheer, een verpleegde 
in genoegzaam uitstekende of aanhoudende mate 
geestesstoornis of gebrek vertoont om zijn verblijf 
in de inrichting uit krachte van de bepalingen van 
dit artikel ongepast te cloen voorkomen, dan doet de 
bestuurder of opzichter van die mening schriftelik 
(of, zo nodig, telegrafies) mededeHng aan een 
nabestaande of vriend van de verpleegde, indien er 
zulk een nabestaande' of vriend in de U nie bekend is; 

(7) indien er geen nabestaande of vriend in de Unie 
bekend is of tenzij, binnen drie dagen na ,de verzen
ding van voormelde mededeling, applikatie voor een 
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a reception order in respect of the boarder is made 
by that relation or friend to a magistrate exercising 
jurisdiction in the district in which the institution is 
situated, the superintendent or person haviIlg charge 
of the patient shall himself make application forth· 
with. 

CHAPTER V. 

PATIENTS RESIDING IN PRIVATE DWELLINGS. 

opnemingsorder ten aanzien van de verpleegde door 
bedoelde nabestaande of vriend gemaakt wordt bij de 
magistraat die bevoegd is in het distrikt waarin de 
iurichting gelegen is, dan moet de bestuurder of de 
persoon onder wiens toezicht de patient staat zelf 
dadelik applikatie maken. 

HOOFDSTUK V. 

PATIENTEN VEUBLIJFHOUDENDE IN PRIVATE WONINGEN. 

Where no re- 45. (I) If. ~ p.atient. suffering .from. mental. disorder or . 4~ • .'Vanneer. een pat~ent, .:viens geest gekrenkt of gebr~~' Waar g~en 
muneration defect IS resldmg m a pnvate dwelhng WIth relatIOns or others, klg IS, m een pnvate womng blJ verwanten of anderenverbhJf- vergoedlllg. 
is ~aid for who receiv~ no remuneration for ~!s maintenance .and car.e, houdt, ~iegeen :rergoeding gen~eten voor zijn onderhoud en ~~:a~~:e~~dt 
mallltcnance and such dIsorder or defect has contmued for' a penod of SIX verzorgmg en dIe geesteskrenkmg of dat gebrek heeft ge- houd en 
alld care. months and is of such ,a nature as to require compulsory durende een tijdvak van zes maanden bestaan en is van dien verzorging. 

confinement in t.he dwelling, or rest.raint. or coercion of any aard dat afsluiting in de woning, of de toepassing van dwang-
1 kind, the person who has charge of the patient shall give middelen van welke aard nodig is, dan moet de persoon, die 

notice of those facts to the magistrate, and shall transmit to toezicht heeft over de patient, van deze feiten kennis geven 
him a certificate, signed by at least one medical practitioner, aan de magistraat en aan hem een certifikaat omtrent de toe
as to the condition of the patient, and the reasons (if any) stand van de patient, getekend door ten minste een genees
which render it desirable that the patient shall remain under kundige praktizijn toezenden, onder mededeling tevens van de 
private care. The magistrate shall transmit the certificate redenen, zo die er zijn, die het wenselik maken dat de patient 
and reasons, together with his remarks thereon, to the onder private verzorging verblijve. De magistraat zendt het 
Commissioner who shall forward the same to the Minister. certifikaat en de redenen, tezamen met zijn opmerkingen 

Where a 
charge is 
made for 
maintenance 
~nd care. 

Visitation of 
patients 
detained 
under this 
Chapter, 

(2) Tl M" t 'f t' fi d t th f t d th dienaangaande aan de Kommissaris die hetzelve aan de 
. le Ims er may, 1 sa ~s Ie as 0 . e a? s an . e Minister toezendt. 

certl~cate, order that tl~e patIent be .deta~ned III the saId (2) Indien de Minister tevreden is met de feiten en het cer
dwellmg for a further penod not exceedmg SIX months. tifikaat, dan kan hij bevelen dat de patient in bedoelde 

(3) At th . f th t f tl . d 'f th tId' woning aangehouden worde voor een verdeI' tijdvak van ten e expIry 0 a - ur leI' peno ,Ie men a 15- h t d ' 
order or defect still continues, the necessary steps shall be oO(E)s ~ zes t

maan er d t d t"d k d 
taken by the person having charge of the patient to obtain t . uufr

h 
nta vber °koP vatn d aver etr d IJ va e geestes-

t - d d Cl tIS oonns 0 e ge re voor, an neem e per soon, die toe-
a recep IOn or er un er lap er . . ht h ft d t' t d d' t 1 ZlC ee over e pa len, e no 1ge maa rege en om een 

opnemingsorder onder Hoofdstuk I te verkrijgen. 
_ 46. (1) On the authority of a certificate signed by two ' . 
medical practitioners, subject to the provisions of sections 46. (1) <?p grond. V:~n een certlfikaat getekend ~oor twee Waa~' ver· 
twent1 -t'll'O and t'/oeni1 -three of this Act, a atient rna for gen.eeskundlge praktlzlJIlS onder,worpen ~an de bepalmgen vaI~ gOe~lllg 
paym~nt be received t; board and lodge and b~ taken c~rge artlkels t1vee. en f'wmtlg en ~ne .en tU.'7ntZU, van dez~ \Vet, ~veo":;:~~or 
of, in any private dwelling .for a period not exceeding six kan ee~ patIent t~gen ~etahng m emg pnvate wonmg tel' onderhoud (11 

months after his mental disorder or, defect has become verpl~gmg en met mwonmgen kost worden opgen?men voor verzorgiog. 
a parent. - een tl~dvak van ten hoogste zes maanden ~adat zlJn geestes-

p stoorms of gebrek waarneembaar geworden IS. 
(2) Such certificate shall, within twenty-four hours after (2) Dat certifikaat moet binnen_vier en twintig uren nadat 

t.he admission of the patient to such private dwelling be de patient in zulk een private woning opgenomen is, door de 
sent by the person receiving him to the magistrate, who shall persoon die hem opneemt, aan de magistraat worden gezonden 
send a copy thereof together with a report upon the case to die een afschrift daarvan tezamen ,met eeE rapport over de 
the Commissioner. zaak aan de Kommissaris toezendt. 

(3) N h t · tIll b t t d d tl . t' f (3) Een patient kan onder dit artikel niet langeI' worden 
o suc pa len s la e rea e un er 11S sec IOn or bId Id ddt . . d h 'ft . d d' , th 1 tl . . f elan e an zes maan en, enzlJ aan e voorsc n en van 

aChPetno 'r excleet·mg t SlX
tl 

m.on s, fun ess lt~ prov
d
lslOns dO Hoofdstuk I betreffende de verlening van' een opnemingsorder 

ap er . re a Ive 0 le Issue 0 a recep IOn or er an a dId' d ht Id . · d ' f th d t t' d h b r d 'th en een vel' ere aan lOU mgsor er van een rec , er vo ,aan IS. 
JU ge s ur' er e en IOn or er ave een comp Ie WI . (4) Geen gebruiker of bewoner van een private woning 

(4) Except upon 'the authority of a licence issued under this zal andel'S dan uit krachte van een licentie uitgereikt on~er 
Act, no occupier or inmate of any private dwelling shall deze Wet meer dan een g:~estehk .gekrenkte of gebrekklge 
permit to reside therein or shall have under his care or persoon op een en dezelfde tlJd daarm mogen laten wonen of 
charge therein more than- one mentally disordered or de- daarin onder zijn zorg of toezicht mogen hebben .. ; 9 0 I ." ..J I 

fective person at one and the same time. 
T 9 s: \ 

47 (1) A . t t . t £ t 47. (1) Ieder magistraat kan, op grond van de ontvangst van Bezoek van 
· • . ny magIS ra .e may, on recelp 0 ~ny ~epor or een rap ort of bericht dat een patient die onder dit artikel patienten 
mformatlOn that any patIent of whom charge IS bemg taken. p . . k d f d b h d Id f aangehouden 
under this Chapter is wrongly or cruelly treated or neglected m . verz~rgl.~ggenomen IS, vel' eel' 0 wree e an e. 0 ~p onder dit 
· . 't h t' t . th . 't emgerlel wIJze verwaarloosd wordt, de betrokkenpatlent m Hoofdstuk. 
Idn i~~y ~anll~r,. dVl~l. ~uc d pa len 'k m h e. pr~,:a e de private woning waar hij aangehouden wordtbezoeken en 

t
.we mgdw ere. e IS e aln

b
e fan dmay rna e suc

d 
tlhnves I

f
g
t
a- zodanig onderzoek en navraag do en als no dig mochten zijn, 

IOn an enqUIry as may e oun necessary an ere a er . 1 lk 1 ff 
h . t t t k h d' h 'd zullende de maglstraat vervo gens zu e maatrege en tre en 

t e magIS ra e may a e suc procee mgs as e may conSl er 1 h" l'k d It 
d

· t a s IJ wense 1 001' ee . 
expe len. 

(2) The Governor-General may, by regulation, prescribe the (2) De Goeverneur-generaal kan bij' regulatie de tijden 
times at which patients of whom charge is being taken under bepalen waarop patienten, die onder dit artikel in verzorging 
this Chapter may be visited otherwise than is provided in genomen zijn, bezocht mogen worden anders dan voorzien is in 
sub-section (1) and the persons br whom such other visits sub-artikel (1), en de personen door wie zulkeandere bezoeken 
shall be made. gebracht worden. 

(3) The magistrate shall, after inspection by-himself or by (3) De Magigtraat zal, na onderzoek door hemzelve, of 
a medical practitioner to be appointed by him, report monthly door ccn geneeskulldige praktizijn door hem aangesteld, 
to the Commissioner whether the dwelling in which a patient maandeliks aan :Ie Kommissaris rapporteren of het huis waar 
is detained under this Chapter is suitable for the purpose, een patient aangehouden wordt onder dit artikel, geschikt is 
and the magistrate shall also report to the Corilmissioner voor het doel, ell de Magistraat zal ookaan de Kommissaris 
whether the person in charge of such dwelling is a fit and rapporteren of de per soon in opzicht over zulk huis een 
proper person to have the care of the patient. geschikte pel'soon is de patient onder diens zorg te hebben. 
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CHAPTER VI. HOOFDSTUK VI. 

LICENSED INSTITUTIONS. GELICENTIEERDE INRlCHTINGE::<f, 

Conditions of 48. (1) On payment of such fcc (if anJ1 as the Minister 48. (1) Tegen eventuele betaling van zodanige geldsom als Voor~aar?en 
]jeance. may prescribe and subject to such provisions and conditions de Minister mocht vaststeHen en behoudens zouallige voor- van lioentle, 

as ne thinks fit, the Minister may, by writing under his hand, schriften en voorwaarden als hij voegzaam oordeelt, kan de 
issue to any person, or to two or more persons jointly, a Minister, bii geschriften onder zijn hand, aan eell persooll, of 
licence to keep an institution for the reception and detention aan twee of meer person en tezamen, een licentie uitreiken voor 
under this Act of mentally disordered or defedive persons or het honden van een inrichting voor de opneming en aal1hou-
boarders, ding onder deze Wet van geestelik gekrel1kte of gebrekkige 

.. . , personen of verpleegden. 
(2) The parhc.ulars wInch shall be fU~l1lshed by any. apph- (2) De biezonderhedel1 door een applikant voor zulk een 

cant for such a lIcence shall be as prescrIbed by regulatIOn, licentie to worden verstrekt, worden bij regulatie bepaald. 

(3) Every such licence shall specify the class or classes and (3) Zulk een .licentie bepaalt de kla~se of klassen, et; de 
the sexes of mentally disordered or defective persons that may ~ek:~e v~n geestelik gekrenkte of gebrekkIge person en dIe III de 
be received in the institution, and also the number of persons mrIchtmg mogenworden, opgenom~~, als~ede het aantal 
of each sex who may be detained thereiu at anyone time. person en van elke sekse, dIe op een tIJd daarlI~ mOJ~en worde.n 
Any further conditions which are prescribed by regulation aangehouden:. AIle verdere vo.orwaar~en ~le blJ reguJ.atIe 
shall be deemed to be incorporated in the licence, unless such v.~stgeste~~ z=Jn, worden geacht m de 1.IC~ntle opg.~n.omen. ,te 
conditions are >,aried by the Minister. The Minister may zlJn, t~~ZIJ dIe voorwaard~n door .~e Mll1~ster. gew~~z~gd zIJn. 
f.rom time to time amend any such licence with respect to the De .Mll1Ister kan van tlJdtot tIJd de hcentle wIJzIgen ten 
number, sex and class of the persons that may be received and 0pzlchte van het aantal datof de sekse en klasse va;n personen, 
detained, or as to any of the conditions thereof. dIe opgenomen en aangehouden mag worden alsmede ten 

opzichte van de voorwaarden daarvan. 
(4) Any such licence may at any time be renewed by the (4) De licentie kan te eniger tijd door de Minister worden 

Minister, or may, in consequence of a contravention by the vernieuwd of kan, wegens een overtreding van een voorwaarde· 
licensee of any condition thereof or of any provision of this daarvan of van een bepaling van deze Wet door de gelicentieerde 
Act, be revoked by the Minister. begaan, door de Minister worden herroepen. 

. . ,. . . . (5) De1te inrichtingen kunnen te eniger tijd des daags of des 
(5) E-:ery such lllstltUtl.on. may be VISIted at any tIme by nachts worden bezocht door de Kommissaris of door een door 

day or lllght by, tl;e, CommIssIoner, or by. al~y. person delegated de Minister daartoe aangewezen persoon, zullende elk zodanig 
tl:ereto by t~e Mmls.ter, and every such VISIt shall be made bezoek zonder voorafgaande waarschuwing worden gedaan. 
WIthout. preVIOUS notIce. 

CHAPTER VII. 

RECEPTION OF. PATIENTS I::<f GENERAL HOSPITALS AND 

SIMILAR INSTITUTIONS. 

HOOFDSTUK VII. 

OPNEMING VAN PATIENTEN IN ALGEMENE ZIEKEHUIZEN EN 

DERGELIJKE INRICHTINGEN. 

Circum- 49. (1) The Minister may authorize any genera hospital. ~9. (1) De Mini~ter kan alge,mene ziekehu.i.zen. of dergelijke ~~~taudig. 
~tanc€s under or similar institution to receive patients for temporary mnchtll1gen machtlgen om patlenten voor tIJdehke behande- e en 
which mental l' t waaronder . treatment. ll1g op e nemen. . zielszieke 
haheut~ !llty , (2) De geneeskundIge ambtenaar 'of andere persoon gesteld persouen 
f~r rt~~~:ent (2) The medical officer or other person in charge of such over zulk een ziekehuis of dergelijke inrichting kan enig patient in alg-emene 
in general hospital or similar institution may receive for treatment any ter behande1ing opnemen, die zich vrijwiUig voor behandeling hospitalen 
hospitals. patient who may voluntarily present himself for treatment or aanmeldt of die naar het ziekehuis of een dergelijke inrichting mog;u 

who may be brought to the hospital or similar institution by a gebracht mocht worden door een verantwoordelike verwant of bga~~eld. 
responsible relative or friend or by an officer appointed to vriend of door een ambtenaar die aangesteld is om zulke ge-
deal with such cases or by a person bearing a written state- vallen te behandelen of door een persoon die voorzien is van een 
ment by a medical practitioner to the effect that care and schriftelike verklaring van een geneeskundige praktizijn hou
treatment ill the hospital or similar institution is necessary dende dat verzorging en behandeling in het ziekehuis of een 
for the patient's welfare. dergelijke inrichting nodig is voor het welzijn van de patient. 

. . . . .. (3) Wanneer de patient ongewillig is zich te laten be-
(3) If the patIent IS unwIlllllg to be treated and If, m the handelen of wanneer, naar het oordeel van de aan het hoofd 

opinion of the medic1l:1 officer in charge or in attendance, ~t is zijnde of behandelende geneesheer het in het algemeen belang 
necessary for the public s~fety or the welfare of ~he patIent of voor het welzijn van de patient nodig is om aang~houde.n te 
that h~ should be detamed, .he may. be. so ~eta~ne~ by the worden, kan hij door de aan het hoofd van het zlekehUls of 
officer m cl.large ?f the hosl:lltal or sImllar mstlt~tIOn who dergelijke inrichting staande ambtenaar worden aangeh?uden, 
shall forthWIth nobfy the magIstrate of such detentIOn. zullende laatstgenoemde ambtenaar dadelik aan de magIstraat 

. , . . kennis geven van zodanige aanhouding. 
(~) ~o s.uch,pa~Ient shall be detaIt;ed III a genera} hospItal (4) Zulk een patient kan in een algemeen ziekehuis of 

o~ BHUllar msh~uhon for a longer penod ~han forty-eIght hours dergelijke inrichting, zonder de schriftelike toestemming vall 
WIthout the wrItten approval of the magIstrate.· de magistraat, niet langeI' worden aangehouden dan acht en 

. . d' veertig uren. 
(~) The magl!;~rate may app~ove of the. etelltIOn o! such a (5) De magistraat kan de aanhouQ,ing van zulk cen patient 

patIent for. a penod r;ot exceedmg, seven days : Pr~vI ed that goedkeuren voor een tijdvak van ten hoogste zeven dagen. 
If the medIcal officer In charge or 111 attendance certdies that- Met dien verstande aat, zo de aan het hoofd staande of be-

(a) the latient is a suitable case for treatment at a handelende ger;eeskundige am~tenaar ce.rtificeert dat-. , 
I ·1 I 't I "1 . t't t' d (n) de patIent een gesclllkt gevalls voor behaudelmg m genera 10Spi a or SImI ar Ins 1 u IOn ; an I' k 1 . f d l"k" ht' een a gemeen Zle e lUIS 0 erge IJ e mnc Ing; en 

(b) that the mental affiiction is likely S0011 to yield to (b) dat de zielsziekte waarschijnlik spoedig <loor verzorging 
care and treatment or for any other reason it is for en behandeling zal genezen of het om andere'redenen 
the patient's welfare tllat he should be further voor het welzijn van de patient van belang is om 
detained, langer to worden aangehouden, 
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the magistrate may, having himself examined the patient kan de. magistraat, na de patient te hebben onderzocht of 
or made such further enquiries as he thinks fit, give written zulke verdere navraag te hebben gedaan als hij voegzaam oor
approval to his detention. for a further period not exceeding deelt, schriftelik zijn aanhouding goedkeuren VOOF- een 
twenty-one days. The magistrate may, on a further medical verder tijdvak .van ten hoogste een en twintig dagen. De 
certificate or examination of the patient or further enquiries magistraat kan op grond van een verder geneeEkundig 
as aforesai.d, give writt~n approval of his detention for a certifikaat of onderzoek van de patient of van verdere 
further penod not exceedmg twenty-one days. . navraag als voormelJ, zijn schriftelike toestemming geven 

(6) N t' t h 11 b d t' d d thO t' f tot zijn aanhouding voor een verder tijdvak van ten hoogste 
• 0 pa I.en s a e e ame un er . IS sec IOn or a een en twinti da en. 

penod whICh m the aggregate exceeds forty-nme days. g g 
(6) Een patient kan onder dit artikel niet langeI' worden 

Dis?hllrge of 50. If at the expiry of such period the patient is not aang~houden dan voor een gezamenlike tijd van negen en 
patl~ntB. recovered or will not remain voluntarily in the hospital or veertIg dagen. 
detamed m "1 . t't' 1 h 11 b d' h d . ... .. . Ont 1 hospitals, etc. SImI ar ms 1 utlOn, Ie sa" e ISC arge . 50. De patIent, dIe bIJ het verstnJkell van zodalllg .s a.g van 

"d k . h Id . . .. '11' . h . k h' f pahenten 

Detention of 
patients in 
hospitals, 
etc., under 
order. 

Saving as to 
action under 
other Cha.p
ters. 

. tIJ va nlet; erste IS en nlet VrIJWI Ig m et zle e UIS 0 opgenomen 
51. No patient in respect of whom a reception order or a judge's een dergelijke inrichting wil verblijven, moet worden ont- in hospit~~en 

further detention order has been issued shall be detained in a slagen. ?f ?ehrt~el1Jke 
1 h 't 1 "1 . .. 1 . lDriC lDgen. 

genera OSpI a or SImI ar mstltutlOn un ess the medIcal officer 51 Geen patient te wiens aanzien een opnemingsorder . 
. 1 . tt d t'fi'l t th . . . bl '. ' Aanhoudlng m c large or In a en a~ce c~r 1 es t ~a e patIent I.S a sUlta e of een verdere aanhoudingsorder van een rechter verleend van patienten 
case for treatI.nent therem, regard bemg had. t~ the mterests of is, kan in een algemeen ziekehuis of dergeJijke inrichting in h~spitalen 
the other patIents, and unless further the MIlllster consents to worden aangehouden tenzij de aan het hoofd staande of enz. mge-
the detention ' . . volge een . behandelende geneeskundIge ambtenaar certlficeert dat de ordor. 

! patient een geschikt geval voor behandeling daarin is, in aan-
52. Nothing in this Chapter contained shall be construed mer~~ng nemende. ~e b~langen .van de and~re pat.ienten en 

as preventing any action being taken in respect of any patient tenzIJ voorts de Mlm~ter .m zodamge aanhou~mg toestemt. 
under any provision of any other Chapter of this Act if it is 52. Het bepaa~de m dlt Hoofd.stuk belet met het d?en van Voorbeh?ud 
necessary to take such action: Provided that before such action stappen ten aaUZlen van een patIent onder een bepalmg van ten aanZltn 
is taken, such notice is given to a relation' or friend of the eni~ a~~er Hoofd~tuk van deze Wet, indien zulke stappen ~~~e~t:~~~~e 
patient by the officer in charge of the hospital or similar nodIg zIJn: Met dlen verstand~ dat, alvorens. zulke stappen Hocfd
mstitution as is prescribed by section forty-foul' in the case of te doen, aan een verwant of vnend van de patIent kenms ge- stukkfn. 
voluntary boarders. geven worde door de ;tmbtenaar, die aan het hoofd staat van 

het ziekehuis of een dergelijke inrichting, zoals omschreven is 

CHAPTER VIII. 

COMMISSIONER AND BOARDS. 

bij artikel 'vier en ~'ee1"tifJ in het geval van vrijwillige ver
pleegden. 

HOOFDSTUK VIII. 

~ommis- 53. The Governor-General may appoint a medical prac- KOMMISSARIS EN RADEN. 
:~~~~l~f dis- titione;, ,who is or has been a. physician superinten.dent, to be .. 53. De Goever~eur-generaal kan een ge~eeskundig prak~i- KommisEaris 
ordered ~nd CommISSIOner of mentally dIsordered and defectIve persons, zlJn benoemen, dIe geneesheer-bestuurder IS of geweest IS, van g.estelik 
defective and to exercise and perform all the powers, duties, or als Kommissaris van Geestetik Gekrenkte en Gebrekkige gpknnk~ en 
persons. functions conferred or imposed by this Act upon the Com- Personen, en om aIle bevoegdheden, plichten en funkties uit te ~;;:.~::~~e 

missioner and such further powers, duties and functions as maYloefenen en te vervullen door deze Wet aan de Kommissaris 

Constitution 
of Mental 
Hospital 
Boards. 

from time to time be assigned to him by the Minister. The verleend of opgelegd en zodanige verdere bevoegdheden, plich
Commissioner shall frame annually a report, which shall be ten- en funkties als de Minister hem van tijd tot tijd mocht 
submitted to Parliament. toewijzen. De Kommissaris moet jaarliks een vel' slag opmaken 

dat aan het Parlement overgelegd moet worden. 
54. (1) The Minister may establish for any institution 54. (1) De Minister kan voor elke inrichting of andere S.men-

or other place a board to be styled the "Mental plaats een raad instellen genoemd de "Ziel.sziektell s~elli1!g yan 
Hospital Board," consisting of three members. The Hospitaalraad," bestaande uit drie leden. De aanstelling ~el"~lekten 
appointment of those members shall be notified in the van die leden wordt in de Staatskoemnt gepubliceerd r~~~~taal-
Gazette, and. shall be for a period of three years en geldt voor 'de tijd van drie jaren van de datum . 
from the date thereof. Of the members so appointed, daarvan. Een van de zo aangestelde leden moet, zo 
where practicable, one shall be a· medical practitioner doenlik, een geneeskundige praktizijn zijn, als zodanig 
registered as such, and one shall be a duly admitted geregistreerd, en een moet een behoorlik toegelaten 
advocate or attorney of. a division of the Supreme Court. advokaa~ of prok,ureur van een afdeling van het Hoogge-
The Minister shall designate one member of the board as rechtshof zijn. De Minist,er wijst een lid van de raad aan om 
chairman thereof. als voorzitter daarvan op te treden. 

. . (2) Iedere per soon aangesteld ingevolge sub-artikel (1) komt 
.(~) Every p-erso~ appomted under. sub-sec~lOn (:) shall be voor wederaanstelling in aanmerking na verloop van zijn 

elIgIble for reappomtment at the expiry of hIS penod of office ambtstijd of wanlleer een plaats op de raad openvalt. 
or when a vacancy occurs upon the board. (3) De plaats van een lid van de raad valt open-

(3) A member of the board shall vacate his office-

(a) if he becomes insolyent, or assign his estate for the 
benefit of, or niake arrangement with his creditors; 

(b) if he is convicted of an oife"Ilce and sentenced to 
imprisonment without the option of a fine; 

(c) if he is absent from three consecutive ordinary 
meetings of the board without the leave of the 
board; 

(d) if he gives one month's notice in writing to 
Minister of his intention to resign office and 
resignation be accepted by the Minister. 

the 
his 

(a) wanneer hij insolvent wordt, of zijn boedel afstaat ten 
voordele van, of schikkingen maakt met, zijn 
schuldeisers; 

(b) wanneer hij wegens een overtreding schuldig bevonden 
wordt en veroordeeld wordt tot gevangenisstraf 
zonder keuze van boete; 

(c) wanneer hij, zonder verlof van de raad, van drie 
opeenvolgende vergaderingen van de raad afwezig 
blijft; 

(d) wanneer hij schriftelik aan de Minister een maand 
te voren kennis geeft van zijn voornemen om te 
bedanken en zijn bedanking door de Minister aan
genomen is. 
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In the.event of the death, incapacity, or resignation of any In geval een lid komt te overlijden, onbekwaam wordt of 
member, the vacancy so caused shall be filled by the Minister bedankt, vervult de Minister de zo veroorzaakte opengevalJen 
by a perso.l qualified as the vacating member was qualified plaats door een persoon die de kwalifikaties bezit welke het 
and for a peried which he would, but for his vacation of aftredend lid bezat en voor een tijd gedurende welke hij, 
office, have continued in office. indien zijn plaats niet· zo opengevallen was, zijn plaats zou 

(4) The members of the board shall, out of any moneys hebben blijven vervullen. . 
generally voted by Parliament. for the purpose, receive (4) De leden van de r~a~ ontvangen, UIt daar~oe algemeen 
remuneration according to a tariff to be prescribed by the door het Parlement bewIlhgde gelden, een belonmg overeen-
Minister. komstig een door de Minister voor te sehrijven tarief. 

55. (1) De raad moet elke inrichting of andere plaats, Bezoeken van 
55. (1) The board shall visit eaeh institution or other waarvoor hij aangesteld is, minstens eens in de twee maanden de raa-d. 

place in respeet of which it has been appointed at least bezoeken en minstens eens in de zes maanden elke afdeling van 
once in every two months, and shall, at least once ill every six zodanige inrichting bezoeken, aan iedere op de lijst daarvan. 
months, . visit every ward in such institution, give pelsonal voorkomende patient' persoonlike opmerkzaamheid verlenen en 
observatIOll to every patient on the roll thereof, and afford elke zodanige patient in de gelegenheid stellen persoonlik aan 
every such patient an opportunity of making in parso:l to de raad elke opmerking die hij wenst te maken, voor te 
the board any representation, he may wish to make, leggen. 

(2) Ever) reasonable cOlilplaint or grIevance matie to the (2) ~lke redelike· ~lacht of grief welke aan de raad voor-
board by a patient shall be investigated py it. gelegd IS door een patIent, wordt door de raad onderzocht. 

(~3) Where a patient was a child at the date when the (3) "'ann eel' een patient, op de datum, toen de opnemings
reeeption order in respect of him was made, his case shall be order ten aanzien van hem gemaakt werd, een kind was, wordt 
sp3cially considered by the board within three months after llijn geval speciaal door de raad overwogen binnen drie 
he attains the age of sixteen years. maanden nadat hij de ouderdom van zestien jaren bereikt zal 

Reports by 56. The board shall, from time to time, make to the hebben; "'" . 
the board. Minister such suggestions and observations as it shall deem 56 •. De raad maakt van tI~d tot tIJd., aan d~ MInIster VersJagen 

desirable, regarding the welfare of patients in the institution, zoda~llge voorstellen en .. opmerklllger: als hiJ. wenseh~ a?ht ~en door de raad. 
or other place, and shall in all caSes report to the Minister the aanZIen van het we.lzIJn. van pabenten m de I.nrIchtmg 
result of any visit of inspection made. by it. of andere plaats en dlent m aIle gevallen een verslag 1Il aan de 

. Minister, omtrent de uitslag van elk inspektiebezoek door 
Meetings of 57. (1) The boald shall meet for the despatch of business hem afgelegd. . 
.the boaro. whenever required, and due notice of every meeting, shall be 57. (1) De raad vergadert ter afdoening van zaken, wanneer V:ergade

given by the chairman of the board. At each meetmg there zulks vereist is, zullende voldoellde kennisgeving van elke rmgen van de 
shall, be presented by the physician superintemlent a report vergadering door de voorzitter van de raad gesehieden. Bij mad. 

Minut.es of 
prooeedings 
of board. 

showmg- , iedere vergadering moet de geneesheer-bestuurder een verslag 
(r:) t.he number of patients admitted since the date of the indienen, inhoudende~ . 

last meeting of the board; (a) het aantal pabenten dat toeg~laten IS sedert de datum 
(b) the num bel' of patients discharged since such date; van de laatst~ raadsvergadermg; . , 
(c) the number of patients wl~o have died since such date; (b) het aantal pat~enten dat ontslagen,Is sedert dIe datum; 
(d) the number of patients who have been transferred to (c) h:~t aantal pabenten dat sedert dle datum gestorven 

any other· institution or place since such date; IS;. 
(e) a return of the cases in which mechanical restraint (d) het aantal patienten dat sedert die datum vervoerd is 

has been imposed since such date, naar een andere inrichting of ple~; . 
(f) a retul'll of orders made since such date for the (f) een opgave van de gevaNen waarm sedert dIe datum 

seclusion of patients lijfsdwang door mechaniese middelen toegepast is; 

d h I ., 'd" , I' ,(f) een opgave van sedert die datum gemaakte orders voor 
all t e p lYSICIan supenllten ent, If Ie so deSIres, may brIng 1 't' t' t 
any matter- to the notice of the board affeet.illg the interests of II d deem:amelops UbI m

t
g vadn pta len end; t II k 

t
. t . zu ~,ll e e gellees Ieer- es uur er evens, e!!gewens ,a e za en 

any pa len '. k' d d b lk d b 1 
(
") At t' f th b d tl h" ter ellIllS van e raa mogen rengen we e e e angen van 

,~ every mee Ing 0 e. oar Ie p YSIcian super-.;en atient raken, 
llltendent shall attend as an adVIsory member. , p ... , . 

(
3) T b f tl b d ( I' f th d' (2) TIIJ Iedere vergadenng van de raad moet de geneesheer-

b 
\)'"'0\ mle

l 
nbl ers 0 Ie oar exe USIve 0 e a vlsory bestuurder tegenwoordig zijn als raadgevend lid. _ 

mem er s la e a quorum. (3) Het kworum bestaat uit twee leden van de raad (buitell 
58. (1) Minutes of the proceedings of each meeting shall het raadgevend lid). 

be kept and regularly entered in a book kept for the purpose, 58. (1) N otulen van de verrichtingen van elke. vergadering Notnle!l v~n 
and shall be submitted to the next ordinary meeting. and, if m03ten worden gehouden en geregeld worden mgeschreven deverrlcbtm
passed thereat as correct, shall be confirmed by the signature in een, v~or dat doel gehouden boek ~n ~an de volgende gewone ~~~an de 
of the member presiding thereat. vergaaermg worden voorgelegd en mdlen daarop goedgekeurd 

(2) Minutes so sigHed shall, without further proof, be a,ls kOrI'ekt, worden bekrachtigd door het daarop voorzittend 
evidence in all courts and places of the proceedings of the !rd. 
meeting of which they purport to be minutes. (2) Alzo getekende notul-en leveren zonder verdere staving, 

het bewijs in aIle hoven en pllekken van de verrichtingen van 

D· h 59 (1) The board may by resolution dulv adopted and de vergadering waarvan ze de notulen heten te zijn. 
IHe arge by • ',. J. 59 1) D . d k b" b h l'k board of recorded after proper enqUiry, discharge any patIent (not • ( ~ raa an, .I~. e oor 1 aangeno~en en aange- Ontslag'door 

patients from being mentally disordAred or defective prisoner or Governor- tekend beslUlt na behoorhk onderzoek, een patIent ontslaan raa? van 
institution". General's decision ~ patient) detained under. lawful (niet zijnde een geestelik gekrenkte of gebrekkige gevangene of p:;ttl~n~e~ 

authority in an institution or other place, whether he is a een. de beschikking van d~ Goeverneur-generaal: afwacl:tende ~i~;:~~c • 
recovered or unrecovered patient, and either conditionally or pat.l{:n9 weI:ke onder wettlg gezag aan,g~houden .. wordt III e~n 
unconditionally as it may in its discretion determine. - lllnchtHl~, of ande:? plaats onversclllL!rg of hlJ ali dan lllet 

hersteld IS en hetzIJ met of zonder voorwaarden, zoals hem 
(2) When any action taken by the board under this section mocht goeddunken. 

is in conflict with the written report to the board of the (2) Wanneer de raad ingevolge dit artikel iets gedaan heeft, 
physician, superintendent of the institution in which the dat in strijd is met het schriftelik verslag aan de raad van de 
patient is detained, the bo~rd shallt'eport tp the Minister the geneesheer-bestuurder van de inrichting waarin de patient 
reaSQn:;; for its action. . laangehouden wordt, moet de raad de redenen van zijn handel· 

• wij~e aan de Minister rapporteren. 
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(3) No such actio~ in conflict with the written report of (3) D~ mad neemt geen zodanige stappen in strijd m?~ h~~ 
the physician superIul.endent shall be t'aken by the board schnftehk verslag van de 'geneesheer.-bestuurder, tenZI] hIJ 
unless it. is unanimous. eenparig is. 

60. no l'lo\au lWl:lft gael! gtlzag OVe!' de ge~l\Jeslltler-bestuurder Raad heelt 

I tl 
' 1 of andere beambte van een inrichting, geen gezag 60. (1) The board shall lave IlO au 10nty over t Ie over 

Phv., sician superintendent or any other officer at all insti- beambten 
van inrich· 

tution. ting. 

CHAPTER IX. 

THE CARE AND ADMINISTRATION OF THE PROPERTY OF 

MENTALI.Y DISORDERED OR DEFECTIVE PERSONS. 

HOOFDSTUK IX. 

DE ZORG EN RET BEWIND OVER DE GOEDERE:S: VAN GEESTELfK 

GEKRE;NKTE OF GEBREKKIGE PERSONEN. 

61. (1) leder magistraat, die een opnemingsorder krachtens Kennillgevin~ 
deze 'Vet uitreikt, is gehouden onmiddellik kennisgeving van vll;n opne

d
· 

. - mlngsor el~ 
61. (1) It shall be the duty of every magistrate who issues dIe order aan de Meester te zenden. moet aan 

a reception order under this Act forthwith to transmit llotice (2) Zodanige magistraat zal onmiddellik een volledig onder- Meester van 
of the order to t.he Master, zoek instellen omtrent de goederen of boedel van de patient ~:ilit:;~f 

(2) Such magistrate shall immediately make full enquiry as en na afloop van. zodanig onderzoek zendt hij in elk geval een gezonden 
to the patient's property or estate;and at the conclusion of vel' slag van de mtslag daarvan aan de Meester. worden. 
such' enquiry he shall in every case transmit to the Master a l 62 (1) W h t 1 f e tn' d' d t lk Aanstellillg 
report as to the result thereof. • . all:neer e. 10 •• OV 1', Ig IS a, zu _ een, k 

persoon lllet In . staat IS ZIJn elgen zaken te beheren, van . urator 
1 I" d f 1 van elgen· . . ' . . . i r. kan het een {nrator aanste len voor e zorg 0 let dom van 

Appomtment 62 •. (1) T.he court l~ satIsfied that such pelson IS ncapable of bewilld over de goederen van een perSOOll aangehouden patient en 
~~:;:t~~r man?,g.mg h~s own affaIrs, may appomt a C1l1ator for t~le care or als of verklaard te zijn geestelik gekrenkt of gebrekkig, of voorwaarden 
pat'ent and admmlstratlOn of ~he property of a~y person detamed as or van een persoon wettig aangehouden als een geestelik ~~~ aans.te}· 
?.,nd~tions of declared n;entally dIsordered 0.1' defectIve~ or of a. perso.1~ law- gekrenkte of gebrekkige gevangene of een ?e beschikking van . 
,tppollltment. fully detamed as a m~ntallYAIsordere.d t r defectIve pIlsoner de Goeverneur-generaal' afwachtende patIent en kan aan 

or Governor-General s deC1~lOll patlen and ~ay confer zodanige kurator de bevoegdheid verlenen enige bepaalde 
upon. such cw·c: t01' authOrIty to do an! speCIfied ac~,. or handeling te verrichten of enige bepaalde bevoegdheid uit te 
exerc~se any speCIfied power, o~ may conf.er a ",eneral authonty to oefcnen of kan een algemene bevoegdheid verIenen om ten 
exerCIse on behalf of ,the patIent, untIl. fur.ther order, all or behoeve van de patiellt. tot nader bevel, aIle of een van 
any of such powers WIthout furt.her applIcatIOll to the court. zodanige bevoegdheden uit te oefenen, zonder verdere appli-

(2) 'Vhen a patient detained by order of the court or a katie aan het hoI. 
judge, but of whose property no curat.or has been appoint.ed, (2) Wanneer een krachtens order van het hof of een rechter 
possesses property the estimated value of which does not aangehouden patient, over wiens goederen echter geen 
exceed eight hundred pounds in respect. of t.he corpus t.hereof kurator aangesteld is, goederen bezit waarvan de geschatte 
or fifty pounds per annum in respect of the income thereof, a kapitaalwaarde niet acht honderd pond t.e bovengallt of het 
judge in chambers or the Master may appoint a cundol' of inkomen daarvan niet. vijftig pond te boven gaat, kan een 
the property of the patient, with the powers mentioned in rechter in camera of de Meester een kurator over de 
section 8"ixty-five or snch of them as in each case may seem goederen van de pat.ient aanstellen met de in artikell'ijf en 
necessary or expedient. zesti{J vermelde bev:>egdheden of zodanige van die bevoegdheden 
,. . als in elk geval nodig of wenselik mocht zijn. (3) Pendl1lg the appol1ltment of a r"umtor or the dIscharge , 

of the patient as capable of managing his affairs, the custody (3) Hange~de de aans~~lhng van de kur?'.tor of het. ontslag 
of the estate shall be given to such persons as under sections van de patIent als zI.Jnde bekwaam zIJn zaken waar te 
twenty.six and tWl'.nf.ll-Sf'"Ven of t.he Administration of Estates neme~, wordt de bewa~mg van de ~oedel toevertro~w~ aan 
Act, 1913, would be responsible in t.he circumstances zodamge per.so~en als l1lgevolge artlkels us en tWtnt~g ~n 
mentioned in those sections. zel'tn en tWlnf,lg van de Boedelwet, 1913, verantwoordehk 

. . zouden zijn onder de daarin genoemde omstandigheden. 
(4) UntIl a curator has been appomted the Master shall (4) D M t . b d t td t k t t Id . . e ees er IS evoeg 0 a een ura or aanO"es e IS 

have power to make the necessary dIsbursements from the . d' ' d d" '" • 
t ' t' t t f th . t f tl t' t ). Ult de boedel van e patIent e no 1ge Ultgaven te doen voor 

Pa len s es a e or e maIn enance 0 Ie pa len or lIS ltd h ddt' t .. h' 
d d t

Ie on er ou van e pa len en zlJn aan ongen. epen en s. 
, '" (5) Elke kurator moet ten ge~oegen van de Meester borg-

(5) Every curator shall find secunty to the satIsfactIon of stell en, zullende -tenzij het hof andel'S beveelt, de kosten van 
the Master and unless the court ot.herwise orders such seeurity zodanige borgstelling ten laste "an de boedel gebracht worden. 
shall be given at the expense of the estate. (6) 'Vanneer het hof een order gemaakt heeft waarbij een 

(6) 'Vhen the court has made an order appointing a curator kurator wordt aange~t.eld voor de zorg e~ het .bewind van het 
for the care and administ.ration of the property of a patient, eigendom van een patIent, da~ mo~t. onmlddelhk een afschrift 
a copy of the order shall forthwith be lodged wit.h the Master. van de order aan de Meest.er mgediend worden. 

~ ,1 11 . I 'fi (7) De Meest.er reikt aan zodanige kurat.or een certifikaat (I) The Master s la Issue to suc 1 fUmtor a certl cate tha,t . d t } ., I t Id ' I d . b d' d 
he has been so appointed and is authorized as such to have mt, a IlJ. a zo aanges e IS en as zo ~mg ev,?eg IS e zorg 
tl t d d d . 't t' f tl t' t' t t en bet bewmd van de boedel van de patIent op zlCb te nemen, Ie cus 0 y an a mlms ra Ion 0 Ie pa ,len, s es a e. . 
'. . , '" (8) W anneer een patient, voor de ZOl'g en bet bewind van 

(8) When any patIent for the care ~nd '_ d,mI':Ist.ratlOn of wiens boedel een kurator aangesteld is, zonder testa~ent 
whose estate a r1lratol', has been ap~omte 1 (lIes mtestate or, komt te overlijden of, wanneer hij een testament nagelaten 
w?e:n he bas left a wIll but there ~s no executo~ ,or n~ne heeft, doch er geen eksekuteur is of niemand gewillig is als 
WIllIJ;lg to act, such cumt,or shall c~ntI~ne the admllllstratlOll zodanig te. ageren, blijft zodanige kurator het bewind van die 
of ~he estate of such p~tIent and dIstnbute ~he assets thereof boedel voeren en verdeelt hij de baten ervan alsof hij als 
as If he had been appomted an executor datIve. eksekuteur datief aangesteld was. 

(9) On the death of a rurat01' the Ma~ter shall have power (9) ,Bij overlijden van een kurator is de Meester bevofgd 
tQ appoint a new, curator. een meuwe kurator aan te stellen. 

• 
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63. (1) The powers, duties and functions of the Master and 63. (1) De bevoegdheden, plichten en funkties van de W!l'llneer 
the cumtor shall not cease until the patient is discharged as "Ieester en de kurator houden niet op voordat de patient ~lCh:en van 
provided by this Act or the regulations, and it appears from ontslagcll is, zoals b€lpaald in deze Wet of de regulaties, en k:::t~: ~;. 
the notice of discharge that, be is capable of managing hi" own uit de kennisgeviug vall ontslag hlijkt dat hij hekwaam is ziju honden. ' 
affairs, Zakell waar te nemen. 

(2) Een kenllisgeving van ontslag van iedere patient moet 
(2) A notice of the discharge of every patient shall, by the door de persoon die met hem be last isaan de Meester 

person who had charge of, him, be sent to the Master. gezonden worden. 
64. De Goeverneur-generaal kan bij proklamatie in de Erkenning 

64 The Governor-General may by proclamation in the Staatskoemnt verklaren dat van af een door de proklamatie van kura)tdors 
., aangeste 

Gazette, declare that as from a date and during a period (if v.~stgestelde dag en gedurende een alzo eventueel,vastge~telde door buiten. 
any) fixed by the proclamation cumtOrfl appointed by a court tIJd, kUI'a~ors aangesteld door een gerechtshof III een m de la.ndsenoven. 
of law in any country specified in the proclamation shall be proklamatle v ld land zulle;t wordene~~end als hebbende 
recognized as having the same powers and functions and as dezelfde bevoe l~den. en funktIes en als zIJnde onderworpe;n 
being subject to the same duties as C11raiors appointed under aan dezelfde v9rphchtmgex:: als kuratol's aangesteld onder dit 
this Chapter. Roofdstuk. • . . 

. . ., . De Meester: moet, behoudens zodamge hIezondere voor-
Th~ Master shall,. sub~ect .to s~ch speCIal cOll~htIOns as to waarden wat betreft sekuriteit als hij te zijner beoordeling 

secur:ty as he may III Ins discretIOll fix, recogmze a r:lITatOl' mocht. vaststellen, een door zodanig gerechtshof aangestelde 
appomted by such a court of law. kurator erkemjlen. 

65. Ret hot kan een zoals voormeld aangestelde kurator Kllrator kan 
ht- : It· gemoohtigd 

Curator may 65 The court mav authorize and dire,ct any curator mar, 1gen en ~e as en-. worden 
be authori~ed apIJointed as aforesaid~ (It) aan de:, .. patient behorende goederen te verkopen ,- ~ zekere han-to do certmn 
a l . (b) goeder,en behorend aan de patient of waarin hij delil!gen to 

<l s, (a) to sell any property belonging to the patient; belang heeft, te verruilen of te verdelen en geld tel' vemchton. 
(b) to make or partition of any property , vereff~ning van de ruii of verdeling te geven of te 

belonging to the patient or in which he is interested, ontvangen j 
and give or receive any money for equality of (c) een beroep of bezigheid van de patient te blijven 
exchange or partition; drijven of daarmce op te houden; 

(c) to carryon or discontinue any trade or business of the 
patient; 

(d) to grant leases of any property of the patiElnt; 

(e) to perform any contract relating to the property of 
the patient entered into by the patient before he 
became mentally disordered or defective; 

(I) to exercise any power or give any consent required for 
the exercise of any power where the power is vested 
in the patient for his own benefit, or the power is in 
the nature of a beneficial interest in the patient; 

(g) 

(11 ) 

to raise money on mortgage of the pat.ient's property 
for payment of his debts or payment of any debt 0'1' 

expenditure incurred for the patient's maintenance 
or otherwise for his benefit, or for payment of, or pro
vision for, the expenses of his future maintenance; 

to apply any money for or towards the maintenance 
or the benefit of the patient; 

(i) to expend money on the improvement of any property 
of the patient by way of building or otherwise; 

(j) to expend any moneys belonging to the patient in the 
maintelJance, education, or advancement of the 
husband or of the patient or of any relative of 
the patient or of any person wholly or partially 
dependent on the patient or continue such other acts 
of bounty or charity exercised or promised to be 
exercised by. the patient as the court having regard 
to the circumstances and the amount or value of the 

(k) 
estate of the patient considers proper and reasonable; 

to take any proceedings which may be necessary in 
the interests of the patient or the due and proper 
administration of his property; 

(l) to make such reports concerning the patient's estate to 
the court or to the Master as the court or Master 
deems fit. 

(d) huurkontrakten te verlenen van enig eigendom van de 
patient; 

(e) elk kontrakt uit te voeren met betrekking tot de 
goederen van de patient, hetwelk door de patient was 
aangegaah, voordat hij geestelik gekrenkt of gebrek. 
kig werd; 

(I) aIle bevoegtlheden uit te oefenen of enigetoestemming 
te geven vereist voor de uitoefening van een bevoegd
heid wanneer de bevoegdheid aan de patient voor zijn 

belang toekomt, of de bevoegdheid is in de aard 
van een nuttig belang in de patient; 

(,q) geld op verband op te nemen op de goederen van de 
patient tel' betaling vau zijn schulJen of ter betaling 
vaH sclmlden of Ultgaven vei'oorzaakt voor het onder
houd van de patient of anderszins te zijnen voordele of 
tel' betaling van of voorziening in de onkosten van 
zijn toekomstig onderhoud ; 

(h) gelJen te gebruiken voor of ten behoeve van het 
onderhoud of het voordeel van de patient; 

(i) gelden uit te geveu voor de verbetering van eigendom 
van de patient door bouwen of anderszins; 

(j) gelden uit te geven behorende aan de patient voor het 
onderhoud, onderricht of de bevordering van de 
lUan of vrouw van de pat.ient of van bloedverwanten 
van de patient of van iemanci die geheel of gedeelte
lik van de patient afhankelik is of met zodanige 
andere milddadige of lief<lailige handelingen voort te 
gaan, welke de patient uitvoerde of beloofci had uit te 
voeren, als het hof met inachtneming van de omstan
digheden en het bedrag en de waarde van de boedel. 
van de patient redelik en goed mocht oordelen; 

(k) aIle maatregelen te nemen welke nodig mochten zijn 
in het belang van de patient of voor het behoorlike 
bewind van zijn goederen; 

(1) zodallige rapporten aan het hof of de Meester te maken 
ten aanzien van de boedel van de patient, als het 
hof of de Meester goeddunkt. 

66. Wanneer het hoi, na onderzoek, van oordeel is dat de AansteIllng 
Appointment 66. Where up~n an enq~iry the court is of opinioIl that the persoon waarop dit ollderzoek betrekking heeft, geestelik ge- van kurator 
of f'Ul'atOI' of person to w hom It relates IS mentally disordered or defective krenkt of gebrekki<> is zodat hii onbekwaam is zijn eigen ove:} goederell 
~~ho~l ap- so as to be illcap~hle o! managing, his affairs, but that. he is belangen waar te ne~~n: doch ~at hij bekwaam is omvoor zijn :f~l;:ga.:~ 
pointment of capable of managmg hImself, and IS not dangerous to hImself persoon te zorgell en lllet voor zlchzelf of voor anderen gevaarlik kurator over 
ClI,.ot",· of or to oth6rs, the court may make such order as it thinks fit for is, kan het hof zodanige order maken als het goedvindt, voor de de persoon. 
p~rson. t,lle care or administration of the property of the said person zorg en het bewind van de goederen van ge~egde per soon. met 
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including all proper provlSlons for his maintenance, but it inbegrip vall aHe gepaste voorzienillgen voor zijn onderhoud, 
shall not be necessary, unless the court thinks proper to do so, zullende he~ echter niet nodig zijn, tellzij het hof zulks gepast 
to make any order as to the custody of his person. vindt, eell order te maken omtrent de bewaring van zijn 

per soon. 
Order in 67. V\Then allY person being It member of a partnership is 67. \Vanlleer iemalld, die lid van een venllootschap is, door Order in 
~=hi~~~rt. declared mentally disordered or defective by the court, the het hof verklaard wordt geestelik gekrenkt of gebrekkig te geval v:n h 
member court may, by the same or by any subsequent order, dissolve zijn, kan het hof bij dezelfde of een latere order de vellnoot· :r:::n~otP 
thereof the partnen:;hip or make such order as in the circumstances schap ontbillden of zodanige order maken als onder de geestelik 
declared may seem just. omstandigheden rechtvaaruig Inocht schijnen. gekbreknkk~ of 
mentally dis. 'ge re III' 
ordered or wordt 
defective. verklllard 

..... 68. (1) Detbepalingell van deze Wet beperkell niet de bevoegd- Wet word~ 
Act not t? ~e 68. (1) Nothll1g m thIS Act contamed shall be construed as heid welke het hof rechtens bezit wat betreft het verklaren . t 
takentoltmlt I' .. h h" h th t b l' d nIe power of the lmltmg ~ e power w .IC

b 
e coulr

l 
Pd~ssesdses d y adw fm tr~gar van personen als geestelik gekrellkt of gebrekkig of de aanstel- gehouden 

court 3,S to to declarmg persons to e menta y Isor ere or. e ec lve or ling van Kurators over de persoon of het vermogon van een bev:oegdheid 
declaring as to the appointment of cum tors to the person or property of patient. . v~n het ~of 
Person' t' t 2' , , te beperKen 

t 1"1 d'· any pa len .' ( ) Wanneer het nodIg IS voor een hof 1Il verband met de wat betreft 
men a y IR· 2) ,T7h 't' f t ' t' 'tl ordered or ( ". en I dIS n

h
e?eSS

C
a
1

ry or any co~r m co~nec dIon :VI d1 procedures genomen onder dit artikeI, een patient aange- het verklaren 
defective or proceedmgs un er t IS lapter to examme a patIent etame houden in een inrichting te onderzoeken, zal zulk onderzoek van perso~en 

, t" . . t't t' th . t' h 11 f . th als geestehk appolll IDg m an lUS 1 U lOn, e examma IOn s a., as ar as 111 e zo ver mogelik in de omstandigheden, aan de inrichting ge- ek kt f 
curatm'/I, circumstances is practicable, take place at the institution. daan worden ;eb~:~kig~ 

Detaining 
patients 
except nnder 
provisions of 
Act. 

False state. 
ments, entries 
and wilful 
obstruction. 

____ of het aao· 

HOOFDSTUK X. 
CHAPTER X. OVERTREDINGEN EN STRAFFEN. 

stell en van 
kurators. 

OFFENCES AND PENALTIES. 69. (1) Leder die, behalve krachtens de bepalingen van deze Aanhouden 
. Wet, een patient in een inrichting opneemt of aanhoudt, of van patienten 

69. (1) Every person who, except under the provisions of tegen betaling ee'n patient onder zijn toezicht neemt, hem voor ~ha~~e 
this Act, receives or detains a patient in an institution, or for kost en inwoning opneemt of hem aanhoudt, is schuldig aan b!:li:::n 
payment takes charge of, receives to board and lodge, or een overtreding, van w~. 
detains a patient, shall be guilty of an offence. (2) De bestuurder van een gelicentieerde inrichting is 

(2) The superintendent of a licensed institution shall be schuldig aan ~en overtreding indien hij een groter aant~~ 
guilty of offence if he receives, detains, or suffers to remain in of een v,ersc1l111,ende klasse of sekse van personen, dan hlJ 
that institution a greater number or a different class or sex of bevoe!5d l~ da~fl~ op ~e ~em.en of aan te houden Ult krachte 

. persons than he is authorized to receive or detain therein by van zlJn, ,heentle, m dIe mflchtmg opneemt, aanhoudt of toelaat 
the terms of the licence. te verbhJven. 

70. Leder is schuldig aan een overtreding, die- Valse op-
70. Every person shall be guilty of an offence if he~ 

(a) makes any wilful misstatement of any material fact 
in any petition, application; statement of particulars, 
report, or reception order under this Act; 

(b) makes a wilful misstatement of any material fact in 
any medical certificate or other certificate, or in any 
,statement or report of bodily or mental condition 
under this Act.; 

(c) knowingly makes in any book, statement or return, 
any false entry as to any matter as to which he is by 
this Act or by any regulation, required to make an 
entry; , 

(d) wilfully obstructs any magistrate, commissioner, 
curat01', cw'ator ad litem, member of a board, medical 
practitioner, policeman, or any person specially 
authorized by the Minister or under any order of 
court, in'the exercise of any of the powers conferred 
by this Act, or by any regulation. 

(a) een opzettelik verkeerde opgave doet van een ter zake gaven.. aan
dienend feit in een petitie, applikatie, opgave van tekellln.g~nen 
b ' d h d If' d' I moedwliltge lezon er e en, vers ag 0 opnemmgsor er mgevo ge belemmering. 
deze Wet; 

(b) een opzettelik verkeerde opgave doet van een tel' zake 
dienend feit in een geneeskundig of ander certifikaat, 
of in een staat of versI,ag om trent lichamelike of 
geestelike toestand ingevolge deze Wet; 

(c) desbewust in een boek, staat of opgaaf een valse aan
tekening maakt wat betreft aangelegenheden omtrent 
welke hij ingevolge deze Wet of een regulatie ver-
plicht is een aantekening te maken ; . 

(d) opzette:lik een magistraat, kommissaris, kurator, cumtor 
ad litem, lid van een raad, geneeskundige praktizijn, 
politiebeambte of een persoon biezonder door de 
Minister of krachtens een order van het hof gemach
tigd, belemmert in de uitoefening van een van de 
bevoegdheden door deze Wet of een regulatie verleend, 

71. Elke beambte, verpleger, verpleegster, bediende, of Mishandeling 
Illtreatment 71. Any officer, nurse, servant, or other person employed andere persoon werkzaam in een inrichting of andere plek of van patient 
of patient by in any institution or other place, or any persoll havillg the elke persooll die de zorg van of het toezicht over een pati~nt door 
nurses or 1 f t' t ( h th b f t t ., , verpleger, 
other persons care or ~ largre 0

1 
a,Pa lIe? wee: y reasonho a.ny COIhl r~cll' heert (hetzlJ UIt hoofde van een kontrakt of van banden van verpleegsters 

in charge, or any tIes ,0 re atlOlls 11p or marr~age or ot erwIs:), w 0 1 . bloed- of aanverwantschap of anderszins) die een patient of R,?dere 
tn>ats or WIlfully neglects any patIent' shall be gUIlty of an mishandelt of opzettelik verwaarloost, is schuldig aan eim over- toezlCht 
offence. t d' hebbende re Ing. personen. 

, '. 72. Eike beambte, verpleger, verpleegster, bediendeOf andere Ontvluchting 
Oonmvmg at. 72. A,ny ?ffic:r, nurse, servant, or other. person emI:loyed persoon werkzaam in een inrichting of andere pIek, die opzet- van pati(mt 
escape of 111 .any mstltu~lOn or other place, who WIlfully permIts or telik de ontvluchting of poging tot ontvluchting van een oogluikend 
patient, , assl.sts or eon11lves a,t the e8c~pe or attemp~ed escape of any patient toelaat, daarill behulpzaam is of dezelve oogluikend toelaten. 

patIent, or who secretes a patIent shall be gUIlty of an offence. toestaat, of die een patient verbergt, is schuldig aan een over-

3 I} 11 b 1 f I 1 1 ' treding. 
~fm~~~~rIient 7 .. ~1) ~ s 11l: not e aw u to emp oy any ma ~ per..son III 73. (1) Het is onwettig een mannelike persoon te gebruiken Tewerk. 

, any mstltut10n m the personal custudy or restramt of any in een inrichting voor de persoolllike bewaring of het pers on- stelling van 
permn m per· 1 t' t t d tl t' I ' , f 0 I' sonal custody fema e pa len excep un er Ie con lllua superVISIOn 0 a Uk bedwang van een vrouwelike patient behalve onder h t manne lke 
of female white female 'nurse and then only 011 the instructions of the voortdurend toezicht van een blanke verplee rster en d e per~oonlYkoor 

t' t 't d t f th ' t't t' h 1 11 t I . g an persoon 1 e pa len. superm en en 0 e .m~ 1 u lOn, w () s Ia repor suc 1 em- alleen op bevel van de bestuurder van de inricbting die bewarin!!, van 
ployment to the CommISSIoner, zodanige tewerkstellillg aan de Kommissaris moet rapporteren. vro?wehke 

(2) This section shall not be construed as prohibiting, or im (2) Door dit artikel wordt het to werk stellen van manne. patIent. 
posing a penalty in respeCt of, the employment of male persons like personen niet verboden of strafbaar gesteld, bij zodanige 
on such occasions of urgency as may in the judgment of the gelegenheden yan drin~ende uQod als volgens het oordeel van de 
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superintendent of the institution render such employment bestuurder van de inrichting zodanige .'tewerkstelling nood
necessary, but such an employment shall immediately be zakelik maken, zullende echter zodanige tewerkstelling onmid-
reported to the Commissioner. dellik aan de Kommissaris gerapporteerd worden. 

cv 

74. (1) leder die vleselike gemeenschap heeft met een Vleselille 
Carnal 74~ (1) ~ny person who ha~ ~arnal kn?wledge of. any, fem~le vrouws ersoon die ill evo! e de be alin en van deze Wet gemeemchap 
knowledge of who IS detallled under the provIsIOns of thIS Act or IS otnerwlse p g g < p g, met vrouwe-· 
female '. d . ht tit 11' d' d d aangehouden wordt of andersz1l18 onder opzICht, zorg of like p~ti€nt 
patient. un er. overSIg ,car~, or :~on ro as men a y Isor ere or bedwang is wegens geestelike !1ekrcllktheid of gebrekkigheid, . 

defectIve, shall be gUIlty 01 an offence. is schuldig aan een overtreding. 
(2) For the purposes of this section any female shall be '(2) Voor de toepassing van dit artikel wordt een vrouws~ 

deemed to be detained in any institu~ion, house, or other place, persoon geacht in een inrichting, huis of andere plek 
. although absent on 1eav:e or otherwIse therefrom or escaped aangehouden te zijn, niettegenstaande ze daaruit afwezig is op 
therefrom, until she IS duly discharged therefrom in due verlof of anderszins of daaruit' ontvlucht is, totdat ze 
course of law, or ceases to be under oversight, care, or coptrol behQorlik daaruit ontslagen is in de gewone loop van het 
as mentally disordered or defective, recht of ophoudt onder opzicht, zorg of bedwang te staan als 

(3) It shall be a defence in any prosecution for an offence geestelik gekrenkt Qf ¥'ebrekldg. . ,. 
against this section if the accused proves that, at the time of (3) In een verv?l~lllg ~?or een . overtredlll~ van dlt. ,artIkel 
the act committed, he did not know and had no reasonable zal het een verdedlglllg zlJn als de beschul(hgde bewIJst, dat 
cause to believe or suspect that the female was so detained or ten tijde ?at de handeling gepleegd werd, ,hij niet wist en 
was under oversight care or control as mentally disorderea or geen redehke grond had te denken of te vermoeden dat de 
defective. " vrouwspersoon alzo aangehouden of onder opzicht, zorg of 

(4) Th t f t1 f I h 11 t b d f ' bedwang was, als zijnde geestelik gekrenkt of gebrekkig, 

t
.e cOfnsen 10 ffle ema e s a no e a e ence many (4) De toestemming van de vrouwspersoon levert geen 

prosecu Ion or suc 1 0 ence, 'd d' " 1 ' d ' d' ver e Igmg op, m een vervo glng voor zo amge overtre mg. 
Penalties, 75. (1) Any person who contravenes any of the provisiollS 75. (1) leder, die een van de bepaliug~n van de~e Wet over- Straffen, 

of this Act in respect of which no penalty is by this Act ex- treedt, ten aan~Ien waa;rvan geeu stra~ Ultdrukkchk door de~~ 
pressly provided, or who contravenes any regulation shall, Wet bep~ald 18 of d.e een regulatle overtreedt" w?rdt bl.1 
upon conviction, be Liable to a fine not exceeding twenty veroordehng ge8t~aft met bo~te van ten hoogste tw~ntIg pond 
pounds, or to imprisonment with or withont hard labour for of met ge~angell1sstraf met of zonder harde arbeId van ten 
a period not exceeding three months. hoogste dne ~aanden" . " 

, , ", (2) leder dIe schuldlg 18 aan een handehng of nalatmg, 
, (2) Every person who IS guIlty of any ac~ Qr om.lssIOn .whlch welke onder artikels negen en zestig tot en met twee en z('.1Jentig 
IS declared ~o be ,an offence unde~ sectIOns S1;xty-nme to of ondel' artikel vier en zC1.'entig verklaard is een overtreding 
s~?ent;1f-tll'O mC,lu~Ive or under sectlOn se1Je;tty-fou.l' shall be te zijn, wordt bij veroordeling gestraft met boete van ten 
hable on con."ld.l?n to a fin? not e,xceedmg one hundred hoogste honderd pond of met gevangenisstraf met of zonder 
poun?s, or to lmpns,onment, WIth or WIthout har? la~our, for harde arbeid van ten hoogste twee jaar, of met zodanige 
a period not ex?eedmg two years, or to such Imp~lson~nent gevangenisstraf zonder keuze van boete of met beide die boete 
WIthout the optIOn of a fine or to both such fine and Impnson· en die gevangenisstraf, 
ment, (3) Wanneer het nodig is een patient te verhoren, in 

(3) Where it is necessary for a patient to be examined in verband met een vervolging onder een van gezegd~ artikels, 
connection with it prosecution under this Act, the examination ~ul~ell .het verhoor en onderzoek~ wanneer, mogehk, op de 
and enquiry shall, where possible, be held at the illstitutionmrichtlllg gehouden worden waarlll de patIent aallgehouden 
where the patient is detained, wordt. 

HOO1i'DSTUK XI. 
CHAP'l'ER XI. ALGEMENE EN AANVULLENDE BEP.ALfNGEN. 

GENERAL AND SUPPLEMENTARY, 76. (1) lemand die een handeling verricht in de uitvoerillg GeeJ1 a~n, . 
of voorgenomen uitvoering van een van de bepalingen van pprakelikheld 

No liability 76. (1) A person who does any act· in pursuance' or in ill- deze Wet is deswege niet hetziJ' civielof krimineel aansprakelik weed gens .ter 
f ' , f' ' go eJ: ufonw 

in respeo~ of tended pursuance o. ~ny of, tb.e pr~vI8~~ns ,0 tIns Act shall hetzij op grond van gebrek aan jurisdiktie of van rechts of verrich.te . 
a::o;\~. not be under any CIvIl or. cnmmal lIablhty III respect thereof, feitelike dwaling ala hij ter goeder trouw en met redelike handehng m
~ursna:;.~:; whether on the ground of want of jurisdic~ion or of mista~e voorzorg gehandeld heeft. \~volge deze 
this Act, of law ~r of fact ?r on any other ground, If he has acted 1ll i (2) In enig rechtsgeding tegen zodanige persoon ingesteld V,et. 

good faIth and WIth reasonable care. -voor zodanige haudeling, rust de bewijslast dat hij niet te 

(2) I roceed ' t k I" t uhf goeder trouw of zonder redelike voorzorg handelde op de n any p lllgS a en aga us any s c persoll or kl . 
any such act the burden of proving that he acted without good a¥eI , , , 
f 'th 'tl t bI h 11 r tl I' t'ff (3) Elk rechtagedlllg tegen zodamge personen lllgesteld 
al or WI lOU reason a e care s a Ie uPQn Ie p am I. voor zodanige handeling kan op applikatie aan het hof waarin 

(3) Any proceedings taken against any such person for any het aanhangig is, gestaakt worden, als het hof overtuigd is dat 
such act may, upon lication to the court in which they are geen redelike grond bestaat VOOf de bewering van gebrek aan 
taken, be stayed if t e court is satisfied that there is no goede trouw of redelike voorzorg of dat het rechtsgeding 
reasonable ground for alleging want of good faith or reason- beuzelachtig of vexatoir is, 
able care, or that the proceedings are frivolous or vexatious, (4) Geen zodanig rechtsgeding zal worden aangevangen 

" na verloop van drie maanden na de handeling waarover ge-
(~) No such proceedlllgs shall be com~enced afte;- the klaagd wotdt of, in geval van een voortduring van het 

expIry of thr~e months ~r~m the act complallled of, or, l.n the letsel of de schad~, na verloop van drie maandell nadat het 
case of a contllluance of lllJU~y or qamage, after the expuy of opgehouden heert: 
three months from the cessatIOn thereof: Met dien verstande dat voor de berekening van gezegd tijd
Provided that, in estimating the said period of three months perk van drie maanden, dat alzo de aallvang van de ver
so limited for the commencement of proceedings, no account richtingen beperkt, de tijd niet in rekening wordt gebracht 
shall be taken of any time or times during which the person gedurende welke de persoon, die beweerd wordt letsel of 
alleged to be injured was under detention, lawfully or un- schade te zijn aangedaall wettig of onwettig vastgehouden 
lawfully, as a mentally disordered or defective person, or was werd als een geestelik gekrenkte of gebrekkige peraoon of hem 
ignorant of the facts which constitute the cause of action. de feiten welke de grond van aktie uitmaken onbekend waren. 
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(5) Nothing in this section .shall be construed. as depriving 
1 

(6) De bepalingen van dit artikel on Lnemen iemand de 
any l?erson .of any defence wInch he would have mdependently verdediging niet welke hij onafhankelik van dit artikel zou 
of tins sectIOn. hebben, 

(6) No proceedings shall be taken agaim;t any person Oll (6) Geen verrichtingen zullen teg:cn iemalld worden genom?u, 
the ground merely that any mentally disordered or defective op grond alle~n dat een. geestehk gekrenkte of gebrekklge 
person was certified or detained as belonging to anyone class persoon gece~tIfic~erd of aangehouden was als behorende tot 
instead of another class zekere klasse m plaats van een andere klasse. 

. 77. Lijfsdwang door mechaniese middelen zal niet op een Lijfsdwang 

77 Mechanical mAu.ns of bodil'" restraint shall not be patient toegepast worden tenzij de dwang noodzakelik is voor door . 
• J.; , I I f k d' b h d l' f k d t d mechallleRe applied to any patient unless the restraint is necessary for the lee, - 0 g;enees un Ige e an e mg, 0 om te voor omen, a e middelcn, 

purposes of surgical or medical treatment, or to prevent the pat1e~t zlChzelve of anderen letsel aandoet; zullende m elk 
patient from injuriug himself or others; and in every such zodamg geval-
case- '(a) een geneeskundig certifikaat zodra als het verkregen 

(a) a medical certificate shall, as soon as it can be ob- kan worden, worden getekend beschrijvende de ge~ 
tained, be signed, describing the mechanical means bruikte mechaniese middelen en de grOl~d opgevende 
used, and stating the ground upon which the certifi~ waarop het certifikaat be rust ; 
cate is founded; (11) het certifikaat, in geval van een patient in een inrich-

ting of andere plaats van aanhouding, door E:len 
(b) the certificate shall be signed, in the case of a patient, geneeskundig beambte daarvan getekend worden en in 

in an institution or other place of confinement, by a geval van een enkele of private patient door de ge-
medical officer thereof, and in the case of a single or neeskundige die hem behandelt; 
private patient, by his medical attendant ; (c) een volledige' opgave van elk geval van dwang door 

(c) a full record of every case of restraint by mechanical mechaniese middelen van dag tot dag worden 
means shall be kept from day to day; bijgehouden; 

(d) a copy of the certificates and records under this (d) een afschrift van de certifikaten en opgavell ingevolge 
section shall be sent to the Commissioner at the end dit artikel aan de Kommissaris worden gezonden bij 
of every quarter. het einde van elk kwartaal. 

Voor de toepassing van dit artikel wordt onder "mechanies 
For the purposes of this section" mechanical means" shall be middel" verstaan zodanig instrument als de Goeverneur
such instrument as the Governor-General may, by regulation, generaal ~ocht bepalen bij regulatie, 
determine, 78. (1) Als iemand ontvlucht terwijl hiJ naar een inrichting Ontvluchte 

78. (1) If anv person escapes while being conveyed to an of plaats vervoerd wordt ingevolge deze Wet of als iema!ld patient 
institution or pl~ce in accordance with this Ad, or if any person ontvlucht die wettig in een inrichting of andere plaats voor ;an 

w;aer 
lawfullv detained in an institution or other place for patients patienten wordt aangehouden, kan hij binnen twee en veertig W~~l~~~n 
escapes~ he may he re-taken within forty~two davs after his dagen na zijn ontvluchting wedel' gevangen worden door de 
escape by the superintendent of such institution o~ persoll in bestuurder van zodanige inrichting of persoon die het opzicht 
charge of such other place, or by officer or servant belonging heeft over zodanige andere plaats, of door een beambte of 
thereto, or by any per SOIl such superintendent, bediende welke daaraan behoort, of door elke peraoon die 
person in charge, officer or servant, or by the appointed escort zodanige bestuurder, opzicht hebbende peraoon, beambte 
of such escaped person, or by any policemall, and conveyed of bed,iende hulp verleent of door het aangest,e}~e geleide van 
to and received and detained in such institution or other zodamge ontv luchte peraoon, of door een pohtlebeambte en 
place. vervoerd worden naar en opgenomen en aangehonden worden 

(2) If 1 ., k' 1 ' in zodanige inrichting of andere plaats, 
t 1e person so escaplllg IS not re"ta ell WIt un fortv~two (2)· Al d t I ht d ' t b' t 

days he shall be formally discharged, and, before re-admi~sion, t' dS e zo don v uc en ~ persdoton
h

, ~~e b 1hnne~'k wee en 
a new order must be obtained,' . veer 19 agen we er gevan~,en IS, wor IJ In e 001' 1 e vorm 

, "ontslagen en moet voor hI] weder opgenomen kan worden een 
(3) Any ment~lly ~l~ordere~ or defectIve pnsoner or nieuwe order verkregen worden. 

Governor-Gelleral s, demSlOn l?atlent who escapes may be re- (3) Elke geestelik gekrenkte of gebrekkige gevangene of de 
captured as aforesaId at any tune after escape, beschikking van de Goeverneur-generaal afwachtende patient 

_ die ontvlucht, kan zoals voormeld weder gevangen genomen 
. ' .. worden te eniger tijd na zijn ontvluc' , 

Cos,t of , 79. (1) When any person IS. ~etal11ed ~nd m~mtall1~d bl 79. (1) Wanneer iemand wordt ouden en onderhou- Kosten van 
:al~;f:natnce the, Government under the pr?V1SlOnS of trus Act 111 any mS~l- den door de Regering. ingevolge de bepalingen van deze 'Vet, onderhond 
mIintained tutlOn ~r oth~r place, the !namtenau~e and other expenses ml in een inrichting of andere plaats, komen het onderhoud van v~n patient 
by Govern- connectIOn, WIth the deten~l?n and mamt~nallce of such person zodanige persoon en andere onkosten verbonden aan zijn aan- die do?r . 
me!lt in insti- ~hall, ~nhl. furth~r prOViSl?n therefor 1~ ma_de, a.nd save as honding en onderhoud, totdat daarvoor lladere voorzielling ~j~~t~~:n 
~~~~rn p~~ce, ~s prov1~ed m, sectIOn .fiZtY-fif!h t ~f L~w No. 20 of 1891, Natal, gemaakt is, en behoudens het bepaalde in adikel acltt en of andere

G 

III respect of ,llldentmen In~lan ImmIgrants, be defrayed out vii/tifl van Wet No. 25 vall 1891, Natal, ten aanzien van inge- h1aaJs onder. 
of the consohdated revenue tund, boekte Indiese. immigranten, ten laste van bet gekonsolideerde w~~d~~ 

1 f 1 " d h· inkomstefonds. 
(2) T Ie cost 0 118 mallltenance an ot .. er expenses may be (2) D k t d h d d 't k 

d f th t t f 1 d t
· d f e os en van on er ou en an ere Ul gaven unnen 

recovere rom e es a e 0 any sue 1 e ·ame person, or rom d 1 ld 't d b dId . 1 d 
1· bl bIt t 'b t t d 1 wor en ver laa m e oe evan zo amge aange IOU 'en any person or persons 1a e y aw 0 con rl u e owar s t Ie f d ' . f d' I t k 

maintenance of such detained person. .r:erso??, 0 van e persoon 0 personen Ie re~ 1 ens aanspra e-
11k zlJn om tot het onderhoud van zodamge aangehouden 
,per soon bij te dragen. 

Procednre 80. (1) If it appears on oath to any magistrate within. 80. (1) Wanneer aan een magistraat onder ede blijkt, binnen Hoe te 
when persoI,ls two months after the arrival at any port in the Union of any twee maanden lla aankomst van een schip in een haven van handelen 
~~ board ship vessel that a pas!fenger by or an officer or member de Unie, dat een passagier op of een officier of lid van de beman- wanneer per. 
"",come f 1 l' II d' d ' d' 1 ' l'k k k f b kk" I sonen aan mentally oi the crew 0 suc 1 vesse IS menta y lsor ered mng van zo amg sc up geeste 1 ge ren t 0 ge re 19 IS en a s boord van 
disordered or or defective and has become or ~s likely to become a inwoner van een inrichting of andere plaats voor de opneming schep~,? 
defective, charge upon the public as an inmate of an institution or van patienten een publieke last geworden is of waarschijnlik wor- ge~s~hk f 
'8"~ land III other place for the reception of patients, it shall be lawful for deh zal, is de magistraat gerechtigd alsdan van de eigenaar, be- ~:b~:~~fgO 

mono the magistrate thereupon to require the owner, charterer, vrachter, agent of gezagvoerder van gezegd schip te eisen dat worden en in 
agent or master of the said vessel to execute, with two suffi- hij met twee voldoende borgen, gezamenlik enafzoI'!;derlik, een de Unie aan 
cient sureties jointly and severally, a bond in such sum as the borgakte zal aangaan, voor zodanig bedrag van ten hoogste vijf wal komeIl. 
magistrate ma,Y determine, not excf;ledin~ five h1,lndred pounds, honder'd {lond als de magistraat mocht btrpalen, onder VOQrwaar· 
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con,ditioned that there shall be paid to the magistrate the dedat aan de magistraat betaald zal worden het onderhouden 
mallltenance and other expenses of such passenger, officer or de andere onkosten van zodanige passagier of officier of zodanig 
~en:ber, of the crew, in connection with his detention in such lid van de bemanniug in verband met zijn aanhQuding in 
lllstItutlOn or other place. for the detention of patients at such zodanige inrichting of andere plaats voor de aanhouding van 
rate~ and for such perlOd as may be determined' by the patienten volgens een tarief en gedurende een tijd welke de 
magIstrate, magistraat mocht bepalen. 

(
2) S lIt t t b' (2) Zodanige eigenaar, bevl'achter, agent of gezagvoerder 

1 
~c 1 ownb~r, c larerer, agen' or mas er ma:y e gIven kan de keuze gelaten worden, behoudens de goedkeuring van 

tIe optlOn, su Ject to the approval of the magIstrate, of d 't t d ' 'f ffi' f d . r d 
l.eturning such passenger, officer or member of the crew to the e magIS r~a ,zo amge passagler 0 0 Cler 0 zo amg ~. -:an 

1 h' 1 h' d' l' l' 1 h 11 b l' bl de bemanmng terug te brengen naar de plaats waar' hIJ zlCh 
Pf ac~ w e~ce Ie was S Ippe , III W HC 1 case 1~ s a e I~ e inscheepte, in welk geval hij voor het onderhoud en andere 
or the malll-tenance and other expenses aforesaId of the patIent k' t Id k l'k bl"ft 11 1 I _ 1 f r 1 h bl' h' ' on, os 'en voorme aanspra e 1 IJ a een voor zo ang a s 

011 y 0 SO ong as e was a pu IC c, arge, I .. bl' k I, t llJ een pu Ie e as was, 
(3) The sureties shall prove to the satisfaction of the (3) De borg en moe ten ten genoegen van de magistraat be

magistrate that they are respectively resident withiri the wijzen dat zij respektievclik binnen de Unie wonen en een ver
'Union and worth treble the amount of the bond over and mogell bezitten van driemaal het bedrag van de borgakte 

above all the liabilities. boven en behalve aIle verplichtingen. ' 
" ,(4) Geen borgakte behoeft aangegaan te worden wanneer 

, (4) No bond shall be, reqUired when the passenge~, officer or de passagier of officier of het lid van de bemanning op de dag 
member o~ .the ,crew 18 ~t tht', date of the arnval, of the van aankomst van het schip, zijn woonplaats in de Unie had; 
vess~l.domlclled III the Umon; but the burden of provlllg such zullende echter de bewijslast van zodallige woonplaats op de 
domIcIle shall be upon the owner, charterer, agent or master, eigenaar, bevrachter, agent of gezagvoerder rusten. 

(5) If the owner, charterer, agent or master neglects or. (5) Wanne~r de eig~naar, bevrachter, agent of gezagvoerder 
refuses to execute the bond as aforesaid within seven days 1Il gebr~ke bhJft of weIgert de borgak~e als voor~el~ a~,n te 
after being so required, he shall be liable to a penalty not gaan, ~lllnell zeven dagen nadat hem dlt ver~?cht IS, 18 hlJ on
exceeding five hundred pounds recoverable summarily before derhevig aan, een bocte van ~en hoogste vIJf' honderd, pO,nd, 
the magistrate of the district in which the port is, and the welke SUT?mI.er kan .worden lllge~orderd voor de mag:lstr~at 
vessel shall not be cleared until the bond is executed as van het dlstnkt waarm de haven hgt, zullende het sclup met 
aforesaid.' worden uitgeklaard, totdat de borgakte zoals voormeld is aan-

- .. 
cVl1 

gegaan, 
'81 (1) A 't t tl C " tl 81. (1) Elke magistraat of de Kommissaris, of elke andere Ret houden 

• ny magIS ra ,e, tO~ ~e ,ommlSSIoier't or any 0 leI' persoon of personen aall§lesteld door een bevoegd hof of door van onder-
person or persons appolll ~. y any compe en ' co~rt, or by de Goeverneur-generaal of de Minister om een o'nderzoek te zoekingeu 
the Governor-General or Mllllster to make any enqUlry under h d k 1 t d W t f t b t kk' t t t' t krachwns 
this Act, or in respect of any patien, t, may, if he deems it kOU ell 1 ,r.~c 1 elktls edz~ e 'dO lmt e e. rde Idng o. eden pa len , d~ze Wet. 

t d b f 
' an, as IllJ zu s no Ig 001' ee ,een Ie er agvaar en om voor 

necessary so 0 0, summon any person to appear e ore hun 1 t h" d d kl' f t 1 
to testify on oath, touching any matter respecting which such lem

t 
etvejrlsc IJnenlen on

h 
del' e te een ve;' ,armg a e degg~n, 

. t t C ., h ' l' om ren a, e aange €gen :e en en aanZIen waarvan zo anlge 
magIS ra e, ommlSSlOller or ot er persoll IS under t ns Act, or . t t K ' , f d kIt d 
b d

' d b h bIG magIS ,raa, ommissarlS 0 an ere persoon rac 1 ens eze 
y any or er Issue y any suc court, or y t Ie overnor- W t f k ht d d d' h f f d d 

General (lr Minister authorized to enquire, which oath such G e, 0 rac lens leefn dorM~r 'tOOl' :to an~gkt 0 0 ht~ord .e 
't t C " I 'I b oeverlJ€ur-generaa 0 e 1 11n8 'er Ul gerel ,gemac Ig IS 

magIS ra e, ommlsSlOner or ot leI' person IS lere yempowered d k' t t 11 Z d' . t t K' , , to administer, een on erzoe 111 e s e' en" 0 anlge magl~ raa ., ~mmlssans 
of andere persoon wordt mlts deze gemachtlgd zodamge eed af 

(2) E h d 
te nemen, 

'very person w 0 oes not appear pursuant to any such ' , '" "'. ' , ' 
summons as is in sub-section (1) 'mentioned or does not assign ~2) !eder ~Ie met v~rschIJllt mg:evolge z~dan~ge dagvaald;ng 
some reasonable excuse for not, appearI'n ' h daIs vel meld HI sub-artlkel (1) of dIe geen redehke verscho,nmg g, or w 0 appears an b ,. t 1" , f d' 1 ,. t 
refuses to be sworn or examined, shall, on cOllviction, be liable vo~r r~ntt '~d~o~ ZIr m; v~rs~ llJnlll~ 0 led vebr~~ llJIl en 
to a fine not <lxceeding twenty pounds, ,weI,ger :3e 19 0 verlOor e wor en, :vo~ t IJ veroor-

Idehng gestraft met boete van ten hoogste tWllltlg pond, 
(3) Every person so summoned as aforesaid shall be entitled[ (3), leder di~, zoals voormeld ged~~vaard is, i~ gerechtigd tot 

to be paid his expenses as if he were a witness summoned tolbetahng van z1.Jn o;nkosten, al~of hlJ e~ll, getUlge was, gedag-
give evidence at a trial in a criminal case, Ivaard om getUlgems te geven l~ ee~ kl'Imlllele zaak. 

i 82. (1) Elke order of lastbnef dIe of elk dokument dat de Ten uitvoer· 

82 (1) Every order warrant or document which under this Minister krachtens daze Wet kan uitreiken, is van kracht en legging vlLn 
., ' Id' . d' d d d' d orders krach-

Act may be issued by the Minister, shall be good and effectual ge, ~g 111 :~n 011, erte~en~ oor een staats lenaar d.oor , e tens deze 
if signed by an officer in the public service authorized by the Mmls~er bIJ kenmsgevu;.g 111 de Staa.tsko~rant gemachtlgd om Wet, 
Minister by notice in the Gazette to sign such an order, war- zodamge order, lastbnef of zodamg dokument te te~enen, 
rant or document, and when so signed, shall be evidence in all zullende dezelve of hetzelve, wanneer z~ ondertek~nd 111 alle 
courts of law and public offices in the Uni<)l1 and for other gerechtshove,? en openba~~ kantoren m de Ume ,en v~or 
purposes, that it was issued in accordance with the provisions' andere doeleI;nden het b~WIJS leveren dat het was Ultgereikt 
of this Act. overeenkomstlg de bepalmgen van deze'Vet, 

(2) Elke zodanige order en elke order van een, magistraat 
(2) Every such order and every magistrate's order for the voor de aa~bouding of overbrenging van een, patient ~an 

detention or removal of a patient may be executed by the :vorden tenUltvoerge~e~d door de persoon aan Wle ze gen?ht 
person to whom it is addressed, or by any po]iceman, and when 18 of do~r een P?htle)Jeambte, en wanneer het betrekkmg 
it relates to a person not under detention may be executed in heef~ op lemand dIe n:~t aa~gehouden wordt, kan ,worden 
like manner as if it were a warrant for the arrest of a person tellUltv,oerg~legd op gel,lJke WIJze alsof het een lastbnef VOOl' 

charged with an offence, and it shall be the duty of every d? arrestatle wa,s van len:a:ld aangeklaagd . van ~~n overtre
policeman to aid in the execution of every order under, this dmg, zullende ledere pohtlebeambte verphcht ZIJn met de 
Act, tenuitvoerlegging van aIle orders kraehtens deze Wet, behulp-

zaam te zijn. 
, 83. Elk geneeskundig certifikaat gegeven of verslag gemaakt Genceakun-

83. Every medical certificate given 6r report made undt3rand krachtens en voor de doeleinden van de:?e Wet, levert digeoertifika. 
for the purposes of this Act shall be prima faci{J evidence of thelPl'irna facie bewijs op van de daarin vermelde feiten, voor zover t n ~~veren 
facts therein stated so far as they are within the knowledge ofthe ze aan de prsoon di" het certifikaat geeft or het V'erslag ze:C~: van 
person giving the certificate or making the report and shall be maakt, bekend zijn en levert eveneens bewijs op ~an het feiteD, 
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evidence also of the opinion therein expressed by the certifying daarin uitgesproken gevoelen van de certificerende genees~ 
medical practitioner on such facts, to the same extent as if the kundige praktizijn omtrent zodanige feiten, in dezelfde mata 
matters therein appearing had bel:ln verified on oath. alsof de daarin voorkomende daadzaken onder edc bevestigd 

waren, 
84. Every ,p,erson detai~ed under the .pr~visions of this 84. Elke per soon aangehoude~. uit krachte van de bepa~ B::j~~~e:~n 

Act may be vlSlted at any tIme by the CommIssIOner, or by any lingen van deze Wet kan ten allen tIJde bezocht worden door de p 
person delegated thereto by the Minister, and every such visit Kommissaris of door iemand daartoe aangewezen door de 
may be made without previous notice. Minister, zullende elk zodanig bezoek kunnen worden gemaakt 

zonder voorafgaande kennisgeving. 
References in 85 WI 'I f tIt' t 85. Waar in een wet verwijzingen naar een krankzinnige Verwijzingen 
laws to • , Ienev,er'Ill any awany re erence 0 a una IC or U f n ar krank inniO'heid voorkomen wordt die verwijzing in wetten 
lunatics lunacy IS contamed, that reference shall be read and construed 0 I a 't Z I d I ,. ; t' t f naar krank-
deemed to be as a reference to a patient or to a mentally disordered or ge ezen en UI ge ~g a seen verwIJzmg na~r een pa Ie~ 0 zinnigen wor. 

. . . I . .. naar een geestehk gekrenkte of gebrekkIge persoon In de den geacbt 
references to defectIve person WIt lIn the meanmg of tIllS Act, or (as the . d W t f (d l'd l'k) t l'k verwijzingen 

a
11!ent

d
allY

d 
case may be) to mental disorder or defect. zkln vk~n eze

f 
be 'k 0 on ersc leI en 1 naar gees e 1 e te zijn misr 

lSor ~re or • ren mgen 0 ge re en. geestelik ' 
defectlve gekrenkte of 
persons, etc. gebrekkige 

RegUlations. 

Interpreta
tion of t~rrns. 

person en 

86. (1) The Governor-General may make regulations, nhot 86. (1) De Goeverneur-generaal kan regulaties vaststellen, Regulaties. 
inconsistent with this Act, in respect of all or any of t e niet onbestaanbaar zijnde met deze Wet, omtrent een of meer 
following matters; - van de volgende aangelegenheden :_ 

(a) The discharge of patients on recovery, or on the (a) Ret ontslag van patienten na herstel, of op aanzoek 
application of relations or friends, or on probation, van bloedverwanten of vriendell, of op de proef, en het 
and the hoarding out of patients from institutions; in de kost doen van patienten uit inrichtingen;' 

(b) the removal or transfer of patients from one institu- (b) de overbrenging of de verplaatsing van patienten van 
tion or place to another institution or place, inclu- een inrichting of plaats naar een andel'e inrichting 

(d) 

(e) 

ding the temporary transfer of patients to any of plaats, daaronder begrepen de tijdelike verplaat-
specified place for such period as may be deemed sing van patienten naar een bepaalde plaats voor 
expedient, for the benefit of their health; zodanige tijd aIs wenselik geacht mocht worden, voor 

hun gezondheid; the books which shall be kept in institutions or other 
wise in reference to any patient and the entries which 
shall be made therein, and the accounts, returns, 
reports, extracts, copies, statements, notices, docu: 
ments dnd information which shall be sent to the 
Minister or other authority or person as the 
Governor-General may direct; 

the persons by whom, the times when, and the manner 
in which such entries, accounts, returns, reports, 
extracts, copies, st,atements, notices, documents and 
information are t,o be made and sent, in regard to 
any institution or patient; 

the t,erms of payment and accommodation for paying 
patients in any institution, except a licensed 
institution; 

( c) de boeken die in inrichtingen of anderszins gehouden 
moeten worden met betrekking tot elke patient en de' 
aantekeningen die daarin gemaakt moeten worden, 
en de rekeningen, opgaven, vers19.gen, uittreksels, 
afschriften, staten, kennisgevingen, dokumenten en 
inlichtingen welke aan de Minister of andere autori
teit of peraoon als de Goeverneur-generaal Hlocht 
gelasten, moeten worden gezonden; 

<d) de personen door wie, de tijden waarop en de wijze 
waarop zodanige aantekeningen, rekeningen, opgaven, 
verslagen, uittreksels, afschriften, staten, kennis
gevingen, dokumenten en inlichtingen gemaakt en 
verzonden moeten worden, ten aanzien v'an elke in
richting of patient; 

(f) the management of licensed institutions and patients 
under single care; 

(e) de voorwaarden van betaling en schikkingen voor 
betalende patienten in een inrichting, niet zijnde een 
gelicenWi'erde inrichting ; 

(f) het beheer van gelicentieerde inrichtingen en van 
(g) the visitation of general hospitals or similar institu- patienten onder persoonlike zorg ; 

tions where patients are detaIned; (g) het bezoeken van algemene hospitalen of soortgelijke 
(h) the forms which shall be used as nearly as circum- inrichtingen waar pll,tienten aangehouden worden j 

stances shall permit, for the purposes of this Act; (h) de formulieren welke gebruikt moeten worden, voor 
(i) the appointment, duties, discipline and conditions of zover als de omstalldighedell toelaten, voor de toepas-

service of institution officers, sing van deze Wet; 
'" , .. (i) de aanstelling, plichten, tucht en dienstvoorwaarden 

and generally for the due adIIlllllstratlOn and effiCient worklng van beambten van een inrichting, 
of this Act, and the care and comfort of patients. en in het algemeen voor de behoorlike uitvoering en doelmatige " 

(2) All th I t · d d 1 I d b werking van deze Wet en de.zorg en het gerief vanpatienten. 
e regu a Ions rna e un er any aw repea e y (2) All' I t' t t ld d d d W t 

tl ' A t d' f t tl t th f h II b e regu a Ies vas ges e on er een ooreze e 11S c an III orce a Ie commencemen ereo s a e . . . b" d' ., d 
d d t} b d d th O t' d h II . herroepen wet, dIe van kracht ZIJn IJ e mvoermg aarvan, 

eeme ,0 lave een rna e un er IS sec Ion an s a ,remaIn d 1 t d ..j·t "k Itt Id t .. . f t'l . d d d th b 1 f d wor en geac 1 on er 41 art! e vas ges e e zIJn en In orce un 1 resCIn e un er e powers y aw con erre bl" k ht t td t .. h .. k ht d 
u on the Governor-General. IJven v~n ra~ 0 a ZIJ erroepen zIJn rac ens e 

p bevoegdheld wettlg aan de Goeverneur-generaal verleend. 

87. In this Act, unless inconsistent with the context- 87. In deze Wet, zo het verband geen andere zin aanwijst- 'yoordbepa.. 
betekent "kind" een persoon onder de leeftijd van hngen. 

zestien jaren: Met dien verstande dat, met toe~ " child" means a person under the age of sixteen years: 
Provided that with the Minister's approval a person 
detained in any institution who is over the age 
sixteen years may he treated therein as a child up 
to an 'age which may be recommended by the 
board; 

" Commissioner" llleans the Commissioner of Mentally 
Disordered or Defective Persons appointed under 

. this Act: 

stemming van de Minister,.een peraoon aangehouden 
in enige inrichting die boven de leeftijd van zestien ' 
jaren is, daarin behandeld kan worden als een kind 
tot een beftijd die door de raad kan worden aan
bevolen; 

betekent "Kommissaris" de Kommissaris van Geestelik 
Gekrenkte of Gebrekkige Personen, aangesteld in
gevolge dezeWet; 
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'{ court" or "the court" means, in relation to a patient, 
any _ provincial division of the Supreme Court having 
jurisdiction in the area in which the patient is for the 
time being, and if that area is the area of jurisdiction 
of the Eastern Districts local division or the Griqua
land West local division of the Cape of Good Hope, 
" court" or "the court" includes any such division; 

"institution" means any mental hospital or other place 
which has been or may hereafter be authorized by 
the Minister as an institution or place for the recep-. 
tion or detention of two or more persons suffering 
from mental disorder or defect or in respect of which 
a licence is granted under this Act; 

" judge" means any judge of the court; 

" licensed institution" means an institution in respect of 
which a licence is issued under this Act for the re
ception and detention of patients; 

"magistrate" means a chief magistrate, a magistrate, or 
an assistant magistrate, appointed under any law; 

" Master" means the Master of the provincial division of 
the Supreme Court who has jurisdiction as defined in 
section 81:,7: of the Administration of Estates Act, 1913, 
and includes the Assistant Master at Kimberley; 

"medical practitioner" means any medical practitioner I 
duly registered as such under a law in force in any' 
of the provinces of the Union; 

" Minister" means the Minister of the Interior or any 
other Minister of State to whom the Governor
General may assign the ministerial responsibility 
for the administration of this Act; 

"physician superintendent" means the physician super
intendent of a Government institution; 

" policeman " includes an officer, non-commissioned officer, 
constable or trooper of any police force established 
by law or of any body of persons carrying out by law 
the functions of a police force, any inspector of 
natives or pass officer or any superintendent of a 
municip~l native locati~n or his assistants? and 'I 

further mcludes such native headmen as the M1l1lster 
may designate· in respect of natives in rural native 
locations; 

" prescribed" means prescribed under this Act or the 
regulations and in the case of a form means as so 
prescribed or to the like effect; 

" regulation" means a regulation lawfully made under 
this Act and for the time being in force; 

" superintendent" means the person in charge of an 
institution or other place and includes a physician 
superintendent; 

" this Act" includes the regulations. 

88. The laws specified in the Schedule to this Act are 
hereby repealed to the extent set out in the fourth column of 
that Schedule. 

betekent "hof" of "het hof" met betrekking tot een 
patient, elke provinciale afdeling van het Hoogge
rechtshof dat bevoegd is in de streek waarin de 
patient op het ogenblik verblijf houdt, en als die streek 
gelegen is binnen het rechtsgebied van de plaatselike 
afdeling van de Oostelike Distrikten of de plaatseli.ke 
afdeling voor Griqualand West van de Kaap de Goede 
Hoop, sluit " hof " of "het hof" zodanige afdelillg in ; 

betekent "inrichting" elk hospitaal voor zielszieken of 
andere plaats, welke de Minister goedgekeurd Jleeft 
of naderhand mocht goedkeuren als een inrichting of 
plaats voor het opnemen of aanhouden van twee of 
meer geestelik gekrenkte of gebrekkige personen 
of ten aanzien waarvan een licentie verleend is inge
volge deze Wet ; 

betekent "rechter" elke rechter van het hof i 
betekent "gelicentieerde inrichting" een inrichting ten 

aanzien waarvan een licentie ingevolge deze Wet is 
uitgereikt voor de opneming en aanhouding van 
patienten; 

betekent "magistraat" een hoofdmagistraat, een magi
straat, ot een assistent-magistraat volgens de wet 
aangesteld ; 

betekent "Meester" de Meester van de provinciale afde
ling van het Hooggerechtshof, die bevoegd is zoals 
omschreven in artikel ze8 val\l. de Boedelwet, 1913, 
en is daaronder begrepen de Assistent-Meester te 
Kimberley; 

betekent "geneeskundi.ge praktizijn" een geneeskundige 
praktizijn behoorlik als zodanig geregistreerd inge
volge een wet geldende in een van de provincies van 
de Unie; . 

betekent " Minister" de Minister van Binnenlandse Zaken 
of een andere Minister van Staat aan wie de 
Goeverneur-generaal de ministeriele verantwoordelik
heid voor de uitvoering van' deze Wet mocht 
opdragen; 

betekent " geneesheer-bestuurder " de geneesheer-
bestuurder van een regeringsinrichting; 

sluit "politie-beambte" in een officier, .mder-officier, 
konstabel, of bereden manschap van een politiemacht 
wettelik opgericht of van een lichaam van personen die 
wettelik de funkties van een politiemacht uitvoeren, 
elke inspekteur.van naturellen of pasbeambte of elke 
bestuurder van een municipale nature lIe lokatie of 
zijn assistenten en sluit verder in zodanige naturelle 
hoofdmannen als de Minister aanwijzen mag ten 
opzichte van naturellen in landelike naturelle lokaties. 

betekent "voorgeschreven" vOQrgeschrevell krachtens 
deze Wet of de regula ties en in het geval '\ an een 
formulier betekent gelijk alzo voorgeschreven of van 
soortgelijke strekking; . 

betekent " regulatie " een volgens deze Wet vastgestelcte 
regulatie die van tijd tot tijd van kracht is;· . 

betekent " bestuurder" de persoon die het opzicht heeft 
over een inrichting, of andere plaats en sluit in 
een geneesheer-bestuurder; 

sluit "deze Wet" de regulaties in. 

88. De Wetten opgenoemd. in de Bijlage tot deze Wet Herroepini:\" 
worden mits deze herroepen in de omvang uiteengezet in de van wettm. 
vierde kolom van die Bijlage. 

89. This Act may be cited for all purposes as the . 
Mental Disorders Act, 1916, and shall commence and com~, 89. Deze 'Vet kan voor aIle doelemden worden aang~- Korte titeI en 
into operation on a date to be fixed b the Governor-General haal~ als de Wet op Geestesgebreken, 1916, .. en treedt I.n invoering 
b proclamation in the Gazette. y :verkmg op een door de Goeverneur-generaal bl] proklamatle van Wet. 

Y m de Staatskoerant vast te stellen dag 
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Province 
or Union. 

Cape 

Natal 

No. and Year 
of Law. 

Act No. 
1897. 

Law No. 
lSliS. 

i Law No. S 
1891. 

Schedule· 

Long or Short. Title 
of Law. 

Lunacy Act, 1897 

Extent 'of 
RepeaL 

The whole. 

The Custody of Lunatics The whole. 
Law, 18Ilf~. 

Law No. 1 of The whole. 

Trausvaal ... < Proclamation 
No. 3(; of 1902. 

The Lunacy Proclamation, The Whole. 
1902. 

" 

" 

Orange Free 
State. 

Union 

:rnWWr7£W -

Act No. Hi The Lunacy Law Amend-
1!}07. ment Act, 1907. 

Act No. ., 
" The Lunacy Law Further 

1!)08. Amendment Act, 1908. 

Act No. 4 The Asylums Board Act, 
1908. 1908. 

Ordinance No. The Lunacy Ordinance, 
13 of 1906. 1906. 

Act No. 14' of The Lunacy and Leprosy 
19H. Laws Amendment Act, 

1914. 

The whole. I 
The whole. I 

i 
Section~ t () U I 

and elect!!, I 
I It 11 d .B 01 

much of thel 
remaind er 0 f . 
the Act as; 
impows du-I 
ties on a: 
board in re- i 
spect of lu-
natic aSY'i 
I u m S 0 r, 
lunatics. 

The whole. 

Section two. 
and so much 
of the 
mainder 
the Act 
relates 
p~rsollS 
unsoun 
mind, and 
to mentltl 
hOBpital~ 
and o)hel' 
institutio n a 
for the treat· 
ment of .,uch 
persoll'. 

, 
1 

Provincie 
of Unie. 

No. en Jaar 
van Wet. 

Bijlage. 

Lange of Korte 'litel 
van Wet. 

Omvang van 
. Renoeping. 

de I Wet No. 
Hoop, 1897. 

van De Krankzinnigheids \Vet, GeheeL 
1891. 

I 

~atal .... Wet No 
1868. 

van D" Bewaring van Krank- Gehcel. 
zinnigen Wet, 1868. 

1'lan81'"al ... 

" 
I 

Wet No.8 van Tot wijziging van Wet No. Gehee!. 
1891. 1 van 1868. 

Proklamatie 
No. 36 van 
1902. 

De Krankzinlligheids Pro- Geheel. 
klamatie, 1902. 

Wet No.16 van De Krankzinnigheid>wtt Geheel. 
1901. Wijzigings Wet, 1907. 

... 'I' Wet No.3 van 
, 1908. 

D e Krankzinnh:rheidswet GellOel. 
Verdere Wijzigings Wet, I 

1908. 

Oranjc 
Vrijotfll.t 

Unie 

Wet No.·1 van 
1908. 

De Wet op de Raad van' Artikfls til'1! 
Krallkziunigcgestichten, en ('If en zo-

• 1908. veel van bet 
o ve r g e ble
vene g€deelte 
van de Wet 
a Is waarhij 
verplicht in' 
gen worden 
opgelbgd aan 
een raad 
wa t betreft 
krankzinni 
gege I> tieh
ten of krank. 
zinnigen. 

Ordonantie No. Dc Krallk.zinnigheidll Ordo- Geheel. 
13 van 1906. nantie, 1906. 

Wet No. 14 van. De Wetten op Krank.zinnig- Artikel tIlY'P. 

1914. h.eid €ll lIehatsheid Wij- en ZOI eel van 
zigings Wet, 11114. I het overge-

. hlevene g e -
deelte van de 
Wet als be
trekking 
heeft Oll 
krankzi n n i -

, g e n, en hos
! pitalen vool' 

zielszieken en 
andere in
rich tinge n 
voor de he
handelillg 
van zodani~e 
perwnen. 

Printed by the. Cus TIMES LIMI1l1D, Cape TOIDA. 
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