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HE ‘subjoined Bill to regulate Apprenticeship to certain ()SDERSTAANDE “Wetsontwerp tot ‘regeling van het 

Traces and Occupations and as to matters incidental to leerlingschap in zekere ambachten en beroepen en be- 

Contracts of Apprenticeship is hereby published for general. treffende andere onderwerpen. in verband met leerlings 

nformation. | [kbntrakten wordt ter: algemene informatie gepubliceerd. 
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‘ Secretary ti to the Prime Minister. Sekretaris van de Eerste Minister. | 

Prime Minister’s Office, . antoor van de Eerste Minister, 
Cape Town, 8th July, 1926. Kaapstad, 8 Julie 1920. . 

| yo ‘ ” Puge Lo ‘  Blads. 

Apprenticeship. Bill, Yi Wetsontwerp op Vakleerlingen ... .... a. eee ii 

House of Assembly, Volksraad, 

. 9th July, 1920. . . 9 Julie. 1920. 
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regulate “apprenticeship to certain trades. or 

BILL ~   
{ 7 | 
G 

apprentices and as. to other matters incidental to). . 
'¢ 

occupations and the carrying out of contracts of 
. apprenticeship of persons thereto; to provide 

or the establishment, powers and functions of| 
ommittees to regulate such matters; to make pro- 
ision for matters connected with the training of 

- pean ontracts of apprenticeship. 

4 

>. WETSONTWE} 
Tot regeling van het leerlingschap, 

~ ving van leerlingskontrakten, 
-bachten en beroepen; om 
de instelling, bevoegdheden e 1 
komitees om zodanige onderwer 
om voorziening te maken voor o 
trekking hebbende op de opleidin: 
en betreffende andere onderwer 
met leerlingsiontrakten. 
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1 (d)-vepealing or modifying. any -. provisi 

_~   
Tables of both Houses of Parliament and:remain thereon 

iously done under. the proclamation or any such addition 

. Nothing in this Act contained shall be, construed as-— 

(a) applying or enabling to be applied the provisions 

IT” ENACTED by the King’s Most Excellent Majesty, 
the Senate and the House of Asseribly of the Union of 

1 Africa, ‘as follows :— yo “ - 

INTRODUCTORY. 

1) The provisions of this Act shall only apply in ‘respect 
prenticeship to any trade or occupation specified in the 
Schedule to this Act, ‘whether as originally enacted or as 
ded under‘ the powers of this section. Any such trade 
upation is hereinafter referred to asa “ scheduled occupa- 

The ‘ Governor-General may from time to time, by 
mation in: the Gazette, declare that any occupation not 
ied in the said First Schedule shall beadded thereto and 
any occupation specified therein shall be removed there- 

A copy of every such proclamation shall be laid upon 

period of thirty days. during an ordinary session of Parlia- 
The proclamation shall remain of force and effect 

gards the addition to or removal from the said First 
lule of any~occupation unless and until ‘the addition or 
val has been‘ disapproved by resolution of either House 
n one month after the expiry of the said period; but 
disapproval shall not affect. the validity of anything 

moval not so disapproved or the power of-the Governor- 
ral to issue any further proclamation under this section 
2 conflict-with such disapproval. wt 

‘|(Ingediend door de Mivisver vAN MisNEN 
  

  

7IJ HET BEPAALD door Zijn Majeste 
Senaat en de Volksraad van de Unie 

als volgt:— — : 

INLEIDENDE BEPALINGEN 

1, (1). De bepalingen van deze Wet zijx 
passing op het leerlingschap.in een in de } 
deze Wet genoemde ambacht of beroep, zoal 
aangenomen is-of krachtens dit artikel gewijz 
Zulk een ambacht of beroep wordt hierna‘e 
opgenomen beroep” genoemd. 7 

(2) De Goeverneur-generaal kan, van tijd 
klamatie in de Staatskoerant, afkondigen dat ¢ 
niet in de genoemde Eerste: Bijlage verme 
toegevoegd wordt en dat een beroep, dat 
staat, daaruit geschrapt wordt. 

(3) Een’ afschrift van iedere zodanige | 
in beide Huizen van het Parlement ter Taf 
daar voor het tijdperk van dertig dagen ged 
zitting van het Parlement berusten. De 
‘ten aanzien van de toevoeging van een ber 
ping uit, de genoemde Eerste Bijlage van ky 
dat een van beide Huizen, ‘bij, besluit; zijn 
toevoeging of schrapping. te kennen gégevet 
maand na het verstrijken van genoemd ti] 
besluit van afkeuring doet geen afbreuk | 
yan enig iets van te voren krachtens de p 
ef aan enige zodanige niet aldus afgeke 
schrapping of aan de bevoegdheid van de. 
om ingevolge dit artikel een verdere prok 
strijdig: met zodanig besluit van afkeuring, 

. 2. Het bepaalde.in deze Wet wordt niet   
_ hereof to apprenticeship in ‘farming: or agricultural 

pursuits or apprenticeship to domestic service ; 

. Government in. any 
| air service;7. | - , 

c): applying to.persons atte 
or tradesschool wholly or part 

- education department ; 

military or other Government 

ly maintained by any 

on relating to 
apprenticeship contained .in the Prisons or Reforma- 

- tories Act 1911 ; the Children’s Protection Act 1913 
_ or the Criminal Procedure and Evidence Act 1917 ; | 

e) repealing or modifying any provision relating to the 
 appretiticeship of. destitute children contained in any 
. law in force atthe establishment of Union relating 

to masters and servants, . 

786—(3)—20.]   
b) applying or enabling to. be ‘applied the provisions| — 

hereof to any apprentice’ who is employed by  the| . 

nding any industrial, technical| 

(a) de bepalingen van deze Wet toe te 
passing ervan te veroorloven, op 
in de boere- en landbouwbedrijven 
als leerling-dienstbode; -  - | 

(b) de bepalingen' van deze Wet toe 
" toepassing ervan te veroorloven, 0 

in dienst is van de Regering in een 
‘Staatsvliegdienst ; “ig. # 

(c) van toepassing te zijn op personen 
techniese of vak-school, welke gel 
stand gehouden wordt door het 
Onderwijs, bezoeken. 

.(d) de bepalingen betreffende het. leerli 
| de Wet op Gevangenissen en Verbe 

dé Wet ter Bescherming van Kin 
Wet op de Kriminele Procedure 
1917, te herroepen of te wijzigen 

(ce). een bepaling betreffende de. uitbes 
van verwaarloosde kinderen, ver 
totstandkoming van de Unie van 
betreffende heren en dienstboden 
te wijzigen, 

is 

  

it de Koning, de 
van Zuid-Afrika, 

\ 

slechts van toe- 
Herste Bijlage van 

igd mocht worden. 
en “in de bijlage 

tot tijd bij pro 
en hercep, hetwelk 
d wordt, daaraan 
r wel in vermeld 

roklamatie wordt 
el geleod en blijft 
irende een gewone 
proklamatie blijit 
ep tot, of schrap- 
acht, tenzij en tot 
afkeuring over de 

1 heeft binnen een 
dperk. Doch het 
nan de geldigheid 

roverneur-generaal 
amatie, mits niet 
uit te vaardigen. 

veacht— 
passen, of de toe- 
het leerlingschap 
of op de plaatsing 

p een leerling, die 

ee, 

lie een industriéle, 

Departement van 
: ry 

ngschap, vervat in 
tergestichten 1911, 
deren 1918 of de 

s die oorspronkelik. 

eel of ten dele in “ 

in 

EN NisVERHEID:) ~ 

Toepassing 
van deze 

et. 

toklamatie gedaan © 
urde toevoeging of 

Voorbehoud 
ten aanzion 
van toe- 
passing van 
Wet. 

te passen, of de 

militaire of, ander. © 

en Bewijslevering, 

rat. in een bij de 
kracht zijnde wet 

te herroepen of   teding als leerling .
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‘8. The -Governor-Genéral may from biriie ‘to time. appoint 
officer to be calléd the “ inspector for apprenticeship *? who 
Il, subject to-the orders and directions of the Minister, carry 
the powers conferred and the duties imposéd by this Act 

any other law-on the inspector-and shall exercise stich other 
etions as the. Governor-General” may from time to’ time 
fully assign .to him. -The Governor-General may .also- 
point such other officers as may be necessary +d assist in 
rying out this -Act.. Any.person. appointed under this 
tion may. be a person holding any other office in the Minister’ 8 
partment. : 

aa 

Contracts OF APPRENTICESHIP. . 

1, (1) No person shall, after the commencement; of this Act, 
et into any contract of apprenticeship im respect: of. any 
eduled occupation.except in accordance with the provisions 
this Act. 

(2). Save as specially provided in sub-section (3), no person 
I, after the commencement™of this Act, employ in any 
eduled occupation. for a longer period than three: ‘month; 
y minor otherwise than under contract of -apprenticeship 
ered into in. accordance with this Act or otherwise than in 
form, ‘as nearly as circumstances will permit, ‘set out in 
Second Schedule to this Act + . 

Provided. - -that the Minister may, upon: “application. 
thorise the-variation of such form to suit the special circum 

3) Inthe case of a person who,- immediately - prior to ; the 
mmencement of this Act, is employing a minor in; any 
eduled occupation— 

(a). if the minor*is employed under - ‘a written contract of 
apprenticeship, such contract shall, within six months 
after such commencement; be registered at the office 

if this Act had not been passed; or , 

of apprenticeship the provisions . of this Act shall 

commencement. 

4y Any person who acts in ‘contravention of any provision 
this section shall be guilty of an offence. 
5) Any party toa contract of apprenticeship under this Aet 
o makes default in carrying out any provisions of such 
atract which he has thereby undertaken to carry. out shall 
guilty of an ‘offence. - 
5. If thé Minister is satisfied that there are reasonable: 
unds for believizig that an employer or an apprentice has 
de default in carrying out any provision of a contraet of 
prenticeship under. this Act which it is his duty to carry 
b he may instruct the Inspector to cause investigation to be 
de with a view to proceedings being taken against the 
ison in default or, in the case of default by an apprentice, 
ainst his guardias. 
B,.(1) No contract of apprenticeship made after the com- 
neement of this Act shall be valid unless—- , 
(a4) at the time’ of its being made it has been reduced to 

writing and signed by or on behalf of and with’ the 
- name of the employer, and by aid in the name of the 
apprentice and the apprentices guardian ; 

. (6)-the contract has been registered by the employer at 
the office of the inspector within:a period of three 
months after the date when the written contract was 
signed by the party who last executed it. 

prenticeship which is not in his opinion for the benefit of the 
prentice : 
Provided that— 

(2) if an apprenticeship committee appointed under this 

x / 

A 

- performed, the inspector shall not refuse to register 
it unless the refusal is approved by that committee ;| 
‘and :   
of the inspector, but. shall otherwise. be regarded as} 

~(b) if the minor is not employed under a written contract 

apply as from the expiry of six months from such| 

2) The inspector may refuse to register any contract of]. 

, Act exists in the area where the contract is to bel: 

8, De Goeverneur-generaal 
naar aanstellen onder de naa 

schriften van de Minister,. de 
de’ inspekteur, verleende bev: 
vervult en zodanige andere fu 
generaal hem van tijd tot tijd 
Generaal kan ook zulke an 
nodig mochten. zijn om. deze 
krachtens dit artikel benoe 
die een andere betrekking in 
bek leedt. 

LzERLING 

4. (1) Niemand mag, na dé 
éen leerlingskontrakt ten aay 

nomen -beroep anders aangaa 
lingen van deze Wet. 

(2) ‘Uitgezonderd als speci 
mag niemand. na de invoering 
een in de bijlage opgenomen | 
|dienst hebben: anders dan. 
aangegaan overeenkomstig deze Wet of in een andere 1+ 
dan zo veel mogelik als de o 
in de vorm aangegeven in d 

opgenomen: beroepen. 

“ges maanden na de} 
van de inspekteur 
wordt overigens bes 
voerd was; of 

. (b)-indien de minderjari 
_ leerlingskontrakt in 
deze Wet van toepa 
na die inwerkingtre¢ 

(4) Een persoon; die in 
van dit Artikel, maakt zich s 

(5) Een partij tot een kra 
lingskontrakt, die in de nalevi 
dat kontrakt, welke hij daarii 
in gebreke blijft, maakt zich 

5. Indien de Minister over 

gebreke gebleven is in het n 
krachtens deze Wet aangeg 

onderzoek -te doen instellen 
nemen tegen de in gebreke 
leerling in-gbereke gebleven 

6. (1) Geen leerlingskontre 
treding van deze Wet, is rec 

(a) het schriftelik aange 
en met, de naam val 
naam van, dé leerl 

-() het ontrakt door d 
~ het kantoor van de j 

maanden na de dat 
trakt getekend is ¢ 
laatst verleden is. 

(2) De inspekteur - kan 
dat naar zijn.oordeel niet te 
jregistreren : 

Met dien verstande dat—-. 
- (a) indien er een krach 

_moet worden uitge) 
weigeren mag het t   door,dat komitee go 

\ 

: la . “| 
leerlingen ” ‘die, met inachtn 

e 
Met dien verstande dat de Minister, op aanvraag| 
verlenen kan tot het Wijzigen van die. vorm zod 
bij de biezondere omstandigheden vari bepaalde i 

(3) Ingeval iemand onmiddelik véér de inwe 
van déze Wet een minderjarige in een in de bijlage 
jberoep in dienst héeft— 

(2) moet, indien de minderjarige in dienst j 
een schriftelik leerlingskontrakt, dat kont 

bestaan om aan te nemen cat 

zijn plicht is uit te voeren; kan hij de inspekteur 

voor vakleerlingen in‘ het gebied waarin | 

een am 

ur vah 

kan van tijd tot ‘iid 
m van de “ inspékte 
eming van de bevelen en ¥ 
bij deze of een andere wet 

pegdheden en opgelegde plic 
akties uitoefent als de Goevery 
wettig opdraagt. De Goevern 
dere ambtenaren aanstellen 
Wet te helpen uitvoeren. 

mde persoon kan iemand 
het departement van 
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bevelen| 
teneinde gerechtelike| stappe 
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door o 

or, en i 
yaan is en getekend i 
n de workgever en de 
ng “en diens voogd ; 
e “werkgever geregist: 
nspekteur binnen de 
um waarop het schr 
loor de parti] door 

eerd is 

tijd van 
'ftelike 
wie het 

. 7é 7 . 

welgeren een leerli rhhgskont: 
n voordele van de le erling i 

md kon 
net kont 

yoerd bestaat, de inspekteur 
> Tegistreren, tenzij zijn weig 
edgekeurd wordt ; en 

tens deze Wet benoe     

ens 

rakt binnen 

maar] het 

the 

t niet inge- 

van 
iden 

van 
t 

ren, 

nden 

gin 

een 

het 

een 

n te 

in geval de 

dng- 

f in, 

in de 

aan 
drie 
kon- 

het 

akt, 
s, te 

rakt 

ring 

  

bte- - 

ling 

leer-: 

  Inspek, 
van va 
lingen. 

eur-. 

Het aa 
van e€e 
lingska 
trakt ¢ 
dienst 
hebben 
mindeyj 
persone 
geschie 
overee 
komsti 
Wet. 

4 

belik ° 

Inspek 
stelt in 
onderz 
aangaa: 
kontra’ 
breuk. 

Registt 
van lee 
lingeko 
trakter, 

nitee . 

miet . 

Th 

cle: 

a
s
 

te 

De 
nec 
kt; 

oD
 

     



  

iv 

(4) if no such apprenticeship committee exists in that| 
area the inspector shall obtain the approval of the 
‘Minister to his refusal to register. 

i 

(3 ) The registration of a contract of apprenticeship shall 
not be regarded. as a guarantee that all the provisions of e 
-contvact are valid or that some provision thereof is not in 

. conflict with the provisions of this Act. . 

Premiums - 
and’ bonuses 
to be ; 
unlawful. 

7. (1) It shall be an offence against this Act for any person | 
directly or indirectly to require or permit any person to pay 
or give or to receive from any. person any consideration. 
premium or bonus in respect of the engagement or. employment 
of an apprentice. 

(2) Any person who has paid or ‘given such consideration. 
premium or bonus may recover the same in a magistrates’ 
“court, and such court if it has convicted any. person of an offence 
under: this section may summarily. and without pleadings but 

in the presence of such person and on proof of the amount, give 
_ judgment therefor against the person so convicted, and suck 
judzment shall be of the same force and effect and be executable 

duly instituted i in that court. , 

Who may 
Lind himself 
as an 
approntice: 

jin the same manner as if it had been given in’a sivil action 

| 
8. a) Save as is otherwise provided in the- law relating, to 

factories, any minor who is over the age up to which com- 
pulsory attendance at 4 primary school is prescribed by law 
in force in the area where such person has resided or if there 

. is no such law in force in such area any person who has attained |v 
the age of fifteen, mav; with the assistance of his guardian 

and subject to, the ‘provisions of this Act, bind himself as an 
apprentice to any scheduled ocetipation. Lt 

‘ | 

(2) Subject to the provisions of sub-s section (1) any such 
minor may.so bind himself as an apprentice to any scheduled 
occupation so’ as. to complete the. period customary in that 

particular occupation : 
| 

Provided that. except. with the approval of the apprenticethip 
committee or if there is ‘no apprenticeship committee, except. 
with the approval of the Minister, a minor shail not so bind 
himself if before the termination. of the contract he would. be 
over the age of twenty- three years. 4 

I 
| 

(3) Any such minor who has no guardian capable of assisting 
-him may be assisted: in the execution of the contract by) the 

~ magistrate 

period of the contract be regarded as ex officio the guardian of 

Gincellation 
ol contract, 

- which is fil 

of the district in which the.contract is to be executed 

by. him and in such case the magistrate shall throughout the 

sucno minor. 
: . : | 

9, (J) Any. contract of apprenticeship may be terminated, 
Wf the apprenticeship comunittee approves, by mutual agreement 
of all parties thereto. 
surrender of the contract at the registration office. ‘The 
cancellation shall not be regarded as completely effected until 
endorsement thereof has been made on the copy. of the contract 

ed in: the registration office. “. . I 

(2) The inspector also may, with the ‘approval of the Minister 
-and of the apprenticeship committee and subject to vood' and 

Transfer of 
contracts of 
apprentice- 
ship. 

sufficient reason adduced by the emplover or: ‘apprentice or 
his : guardian, cancel a contract of appreiiticeship, | 

, , bo 

10, If owing to the death ot insolv eticy of the employer « ot 
for any other reason which the inspector deems satisfactory, the 

terms of any contract of apprenticeship ‘cannot be fulfilled. 
oi if the parties to the contract mutually agree, the apprentice- 
ship committee or any other authority acting in that capacity 
may arrange for the transfer of the contract to another|'em-   ployer. The transfer shall not be regarded as completely 
effected until it has been approved by the * Inspector and regis: 
tered under this, Act. 
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Cancellation shall be effected by mutual 

4 

(b) indien er geen zodanig komitee voor vakleerlingen in dat 
gebied bestaat, de inspekteur de goedkeuring van de 

“Minister Voor zijn weigering om te registreren ver- 

krijeen moet. 

(8). De registratie van: een Icerlingskontrakt wordt ‘niet 
weacht de rechtsgeldigheid van al de bepalingen van het 
kontrakt te waarborgen noch dat geen der bepalingen ervan 
nm strijd is met de bepalingen van deze Wet. 

7. (1) Een. persoon maakt zich schuldig aan de overtreding 
van deze Wet, indien hij middelik of onmiddelik een ver- 
yoeding, premie of bonus voor het in dienst nemen of in’ dienst onwettig. 
hebben. van een leerling van iemand cist, of hem toelaat de- 

Premies en 
bonussen 

: nelve te geven of te. hetalen, of dezelve van hem aanneemt: 

(2) Iemand, die zulk een vergoeding, premie of bonus betaald 
of gegeven heeft, kan dezelve in een magistraatshof terugeisen 
an indien dit hof demand wegens een overtreding krachtens 
lit artikel veroordeeld heeft, kan het, summier en zonder verdere 
vorm van proces maar inde tegenwoordigheid van deze en 
na géleverd bewijs van het bedrag, vonnis daarvoor tegen 

le. aldus veroordeelde geven. Dit vonnis heeft -dezelfde 
kracht en uitwerking en wordt op dezelfde wijze ten uitvoer 
geleed alvof het geveven was in een behoorlik in dat bof 

ingestelde civiele aktie. , 

' 8. (1) Behoudens tegenovergestelde. bepalingen in de Wie zich al: 
leerling ver wet op fabrieken, kan een minderjarige, die boven de leeftijd is po aon mag. 

tot..welke/verplichte bijwoning van een lagere school voor- 
xeschreven. wordt door een wet, die van kracht is in het gebied 
waarin hij gewoond heeft, of, indien in dat gebied geen zodanige 
wet van kracht is, kan een persoon die de leeftijd van vijftien 
jaren bereikt heeft, onder bijstand van zijn voogd en met 
inachtneming van de bepalingen van deze Wet, zich als leerling 

in een in de bijlage opgenomen beroep verbinden. 
(2). Behoudens de bepalingen van sub-artikel (1) kan ull 

een minderjarige zich als leerling in een in de bijlage opgenomen | 
beroep op zodanige wijze verbinden dat hij de voor dat bepaalde 
beroep gebruikeliké termijn voltooien moet : 

Met dien verstande dat een. minderjarige zich zonder: de 
goedkeuring van het komitee voor vakleerlingen of, indien 
aldaar geen zodanig komitee bestaat, zonder de goedkeuring 
vah de Minister niet op zulk een wijze verbinden mag dat hij 

_{vé6r het einde van het. kontrakt boven de leeftijd van drie en 
_\twintig jaren zou: zijn. 

(3), Zulk een minderjarige die geen voogd heeft, in staat om 
hem bij het aangaan van het kontrakt bij te staan, kan door 

de magistraat van het distrikt, waarin het kontrakt door hem 
zal worden verleden, worden bijgestaan en in dat geval wordt 
de magistraat gedurende de.gehele duur van het kontrakt 
als de ex officio voogd van die minderjarige beschouwd. 

9. (1) Een leerlingskontrakt kan, met de goedkeuring van Herroeping 
het komitee voor vakleerlingen, herroepen worden door van fet kon 
onderlinge overeenkomst. van alle partijen daartoe. De 
herroeping geschiedt door -wederzijdse inlevering van het 
kontrakt aan het registratiekantoor. De herroeping wordt 
niet geacht volkomen te zijn. totdat aantekening daarvan 
gemaakt.is. op. het eksemplaar van het kontrakt dat in het 

- “egistratickantoor ter bewaring wordt opgenomen. 

- (2) Ook de inspekteur kan, met de goedkeuring van de ~ 
Minister en het’ komitee voor vakleerlingen en mits een ge- | 
~ronde en voldoende reden daartce door de werkgever of - 
le leerling of zijn voogd gegeven wordt, een | leerlingskontrakt 
‘erroepen.. 

10, Indien wegens het overlijden of de insolventverklaring van ken 
van de werkgever of om een ander door de inspekteur voldoend lingskon* 
‘eachte reden de bepalingen van een leerlingskontrakt niet trakten. 
uitgevoerd kunnen worden, of de partijen tot het kontrakt 
mnderling . daartoe overeenkomen, kan het komitee voor - 
vakleerlingen of een ander in die hoedanigheid handelend 
-ezag schikkingen treffen voor de overdracht van het kon- 
takt aan een ander werkgever. De overdracht wordt niet | 
reacht volkomen te zijn, totdat het door de inspekteur    ,oedgekeurd en geregistreerd i ig krachtens deze Wet,
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APPRENTICESHIP COMMITTEES 

11. (1) Subject to the provisions of this section, the Minister 
may establish for any defined area an apprenticeship com- 
mittee to supervise and regulate in accordance with this Act 
all matters connected with the conditions governing apprentice- 
ship in any scheduled occupation or group of scheduled occupa- 
tions within that area. 

(2) An apprenticeship committee shall be constituted as 

(a) The number of members shall-not be less than four : 
(6) each member shall subject to the provisions of para- 

graph (c) of this sub-section hold office for a period 
of three years and shall be eligible for reappointment ; 

* (c) every committee shall consist of an equal number of 
representatives of employers and employees, the 
representatives of the employers being chosen. by the 
organisation or association of emplovers concerned 
and the representatives of the employees being 

_chosen by the trade union con zerned ; 

Tf at any time any such organization, association 
or trade union considers that any representative 
chosen is no longer a suitable representative on the 
committee, such organization, association or trade 
union (as the case may be) may cancel his appoint- 
ment and choose another person to hold office for 
the unexpired period for which such representative 
was chosen ; 

(d) the chairman shall be elected by the members of the 
committee either from amongst or outside their own 
number as those members may determine. 

(3) No act of or notice by an apprenticeship committee and 
no proceedings of any meeting thereof shall be invalid by 
reason only that there is a defect in the appointment of any 
member or that a vacancy exists amongst the members. 

(4) The Minister may assign an officer in his department to 
act as secretary to an apprenticeship committee. 

(5) In any area in whcih the Minister deems it unnecessary 
or inexpedient to establish an apprenticeship committee in 
accordance with this section he'may endow the inspector 
with all the powers and functions of an apprenticeship com- 
mattee for that area. 

12. (1) The meetings of an apprenticeship committee shall 
be held at such intervals and at such hours and places as the 
committee may from time to time determine. , 

(2) The quorum of the committee shall be a majority of the 

(3) If the chairman is absent from a meeting of the committee 
the members present shall choose a person to preside at that 
meeting. , 

(4) If the voting on any question considered at a meeting 
is equal the person presiding thereat shall have a casting vote 
in addition to his deliberative vote. , 

(5) Minutes of the proceedings of every meeting shall be 
kept and shall be submitted at the next ensuing meeting. and 

presiding thereat, and the minutes so confirmed shall, without 
further proof, be prima facie evidence of the proceedings of 
the meeting to which they relate. 

(6) The minutes of the proceedings of an apprenticeship 
committee shall. be open to inspection at all reasonable times 
by an officer designated by the Minister and such officer may 
also attend any such meeting. ) 

13. (1) An apprenticeship committee established under this 
Act shall perform the duties and functions and possess the 
powers following :— 

(a) It shall prescribe the period or periods of apprenticeship 
in the trade or occupation or group of trades or: 
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occupations for which it has been appointed; 

Komirrrs voonk VAKLEERLINGEN. 

De Minister kan, met inachtneming van de bepalingen Benoeming 
artikel, een komitee voor vakleerlingen voor een van_ 

gebied instellen teneinde in overeenstemming met deze Korte or 
onderwerpen, in verband met de voorwaarden be- jingen, 
het leerlingschap in een in de bijlage opgenomen 

pf groep' van zodanige beroepen in dat gebied, te 
ren en’ te regelen. 
n komitee voor vakleerlingen wordt samengesteld 

b :— 
Het aantal leden bedraagt niet minder dan vier ;. 
elk lid bekleedt, behoudens de bepalingen van para- 
graaf (¢c) van dit sub-artikel zijn ambt voor een 
tijdperk van drie jaren en is herkiesbaar ; 
eder komitee bestaat uit een gelijk aantal vertegen- 
woordigers van werkgevers en werknemers. De 
vertegenwoordigers van de werkgevers worden 
gekozen door de organisatie of vereniging van 

o om 

‘}betrokken werkgevers, de vertegenwoordigers van 
werknemers door de betrokken vakvereniging ; 

Indien zulk een organisatie, vereniging of vak- 
vereniging van oordeel is, dat een gekozen  ver- 
tegenwoordiger niet ‘langer een geschikte persoon 
op het komitee is, kan die organisatie, vereniging, 

‘| of vakvereniging, naar het geval moge zijn, zi,n be- 
noeming intrekken en een ander persoon kiezen om 
gedurende het onverstreken tijdperk, waarvoor be- 
doelde vertegenwoordiger verkozen: was, te funk- 
tioneren ; ‘ 

de voorzitter wordt door de leden van het komitee 
gekozen of uit hun midden of daarbuiten, naar dat 
de leden besluiten. 
n handeling of kennisgeving van een komitee voor 
ngen en de verrichtingen van zijn vergaderingen 
n niet ongeldig alleen omdat er een gebrek in de be- 
van een lid of een vakature onder de leden bestaat. 

» Minister kan een ambtenaar in zijn departement aan- 

m als sekretaris van een komitee voor vakleerlingen 
eden. 
» Minister.kan in een gebied, waarin hij het onnodig 
ientik acht om een komitee voor vakleerlingen in over- 
ming met dit artikel op te richten, aan dé inspekteur 
evoegdheden en funkties van een komitee voor vak- 
n voor dat gebied verlenen. 

\ De vergaderingen van een komitee voor vakleerlingen Werkwijzo 
vehouden met de tussentijden en op de uren en plaatsen var 
.tot tijd door het komitee bepaald. . _ komitees 
et kworum van het komitee bestaat uit de meerderheid °C" vakleer 
gezamenlike aantal leden. mgen- 
dien de voorzitter van de vergadering van een komitee 
is, kiezen de aanwezige leden een voorzitter voor die 
ring. 
dien de stemmen over een op de vergadering behandeld 
rp staken, heeft de ter vergadering voorzittende 

boven en behalve zijn beraadslagende stem, een 
de stem. 
otulen moeten van de verrichtingen van iedere ver- 
gehouden en in de eerstvolgende vergadering voorge- 

rden en, indien op die vergadering korrekt bevonden, 
zij door de handtekening van de alsdan voorzittende 
bekrachtigd, zullende de alzo bekrachtigde notulen, zon- 

der verder bewijs, tot prima facte bewijs strekken van de ver- 
en van de vergadering, waarop zij betrekking hebben. 
2 notulen van de verrichtingen van een komitee voor 
ingen moeten op alle rédelike tijden ter inzage liggen 
door de Minister aangewezen ambtenaar, die ook enige 

e vergadering bijwonen mag. 
) Een krachtens deze Wet ingesteld komitee voor Bevoegd- 

vakleerlingen vervult de volgende plichten en {unkties en bezit peden en 
nde bevoegdheden :— funkties van 
Het bepaalt de leertijd of leertijden in het ambacht komitees 
of beroep of de groep van ambachten of beroepen Neoen eer 
waarvoor het ingesteld is ; .    
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(@) it: shall determine: from time to ‘time the. proportion getal leerlingen tot het getal gezellen in dienst ; 
. of -pprentices ¢ to the number of j journeymen who may -(d) het stelt de lonen van de leerlingen vast; a 

_. bejemployed 5. : ' " (e) bij het vaststellen van de leertijden of van Joonstan- 
: 5 waco . ang daarden ingevolge -paragraaf (a) en (d) respektievelik, 

(4) 6. spall fix ‘the wages. of apprenties kan een komitee ‘Fekoning houden met de- leeftijd 
(2) in fixing the periods of apprenticeship or tates of wages en ondervinding van de leerlingen en in-overeen- 

‘under patagraph (b) and (d) respectively a committee stemming met hun leeftijd- en ondervinding ver- 
maly take into consideration the age and experience schillende tijdperken én verschillende loonstandaarden 
of the apprentices and may lay down different periods]; vaststellen. In geen geval mogen de loonstandaarden 
and different rates of pay according to their age and]. - tot, grondslag hebben de hoeveelheid. of de. opbrengst 

“experience. Yn no case shall the rates of pay be hased|_ van ‘het gedane \ werk ; 
“upon ‘the quantity or output: of ‘work done; — (f ‘het kan, na -onderzoek, een verhoudingsgetal | van. 
. Jeerlingen tot gezellen, door een komitee ingevolge 

(f) it may vary, after enquiry, any proportion of appren- paragraaf (c) ten aanzien van een distrikt of gebied. 
-. tices to journeymen determined under paragraph (¢) bepaald, wijzigen, in zoverre het een bepaalde werk- ’ by} a committee in respect of. any district or areal \ plaats geldt; en in. dat geval zijn de- bepalingen 

may in so far as any individual workshop is con-), - _ van, sub-artikels. (2) en (3) van dit artikel, niet van 
cetned and in such cases the. provisions of sub-|- toepassing ; 

» sections (2) and (3 ) of this section, shall not apply); _(g) het: kan een naar zich verwezen geschil, dat uit een 
(9) it qnay investigate any matter of digpute arising out}: leerlingskontrakt voortspruit, onderzoeken, en moet 

- of e contract of apprenticeship referred to. it and shall zulk een geschil in der minne trachten te schikken. , 
endeavour to settle amicably any such. dispute. and if - Brengt het zulk een schikking niet tot stand, dan 

, it Hails so to settle such dispute the provisions of gelden de bepalingen van artikels vijf en negen ; . 
\ sections five and min: shall apply 3 (h) het kan de aard.en het aantal onderwijsklassen, welke 

: door een leerling overeenkomstig zijn leerlingskontrakt 
(A) it may prescribe the nature and’ number of cducational ~ bijgewoond moeten worden, vaststellen ; ° 

..» classes. to: be attended by an apprentice in terms of “(¢) het -brengt. verslag uit aangaande enig onderwerp in 
‘his, contract of apprenticeship ; ” verband met het leerlingschap dat door de Minister 

rel 
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ship may commence in any particular trade’ or 

cation shall not be lower. than i is described i in sub- 
tion (1) of section eaght 5 . 

(2) it sh all report on any matter concerning apprenticeship 
erred. to it by the Minister. . 

2 exercising the. powers  deseribed in “paragraph 
) of sub- ‘section {1) the committee shall give notice 
ite and in one or more newspapers circulating: in 
or area concerned, of its proposals;*and if any 

hereto are lodged with it within one month after 
ate. of such notice,’ it shall hear. those who desire 
those” objections. pel be 

pprenticeship committee shall “give. . like. notice, ‘of 
of apprenticeship, proportionate number of appren- 
ves fixed by it under paragraphs (a), (c) or (d) of 
( ) and as from the date prescribed in that notice 
avied ot withdrawn'‘under the. powers of this Act 

S, proportionate number or wages.shall be the fixed 
oportionate ‘number or wages for the purposes 

prenticeshi committee may, upon appligation by 
tion of employers or of employees: concerned and 
r enquiry by like notice withdraw or vary any. 

periods of apprenticeship, proportionate number of apprentices 
or-wages flx 

‘mutatis mu 

ed by it. The provisions of sub-sections (2) and (8) 
es of _proposals and. as to objections thereto shall 
andis apply. in | the carrying, out of the provisions 

upation, provided that. the age and standard of), 

‘(b) het kan de kwilifikaties bepalen, vereist om het leer-, 
lingschap in een bepaald ambacht of beroep te kunnen 
beginnen, mits de ouderdom en standaard van opvoe- 
ding niet lager gesteld worden dan omschreven wordt 
in sub-artikel (1) van artikel acht; 

naar het komitee verwezen, wordt. 

( 2) Voordat ‘het -komitee de bevoegdheden omschreven in . 
paragrafen (a), (e) of (d) van sub- artikel (1) uitoefent, geeft 
het, in de. Staatskoerant en.in een of meer. in het. betrokken’ 
distrikt of gebied in omloop. zijnde nieuwsbladen,.kennis van 
zo yoorstellen en indien binnen een maand na de, laatste 
datum van de kennisgeving bezwaren daartegen bij het komitee 
ingediend. worden, moet het de personen horen die die be-. 
zwaren wensen te ondersteunen. 

(8) Een komitee voor vakleerlingen goctt gelijke kennis 
van leertijden, lonen en. verhoudingsgetal van leerlingen die 
of dat het krachtens paragrafen (a), (¢) of (d) van sub-artikel 
(1) vastgesteld heeft. Van de in de kennisgeving bepaalde — 
datum eh. totdat: ze ingevolge. de bevoegdheden, verleend. 
door deze Wet, gewijzigd.of ingetrokken worden, vormen dic 
leertijden, Jorien - of dat verhoudingsgetal de vastgestelde 
leertijden en lonen of het vastgestelde verhoudingsgetal v Voor 
de doeleinden van deze Wet. 

(4). Hen komitee voor vakleerlingen kan, op aanvrage door 
een organisatie van betrokken werkgevers of -van betrokken 
werknemers ei na verder onderzoek, bij gelijke kennisgeving | 
de leertijden, lonen, of het _verhoudingsgetal van leerlingen, 
door hetzelve vastgesteld, wijzigen of intrekken. De bepalingen. 
van sub-artikels (2): en: (3) betreffende kennisgevingen van 
voorstellen en -bezwaren daartegen zijn mutatis mutandis van 
toepassing bij de uitvoering van -de bepalingen van ait sub; 
artikel. XN 

  

(c) het bepaalt van tijd tot tijd de ‘verhouding van ‘het a 

      ot this sub-pection. 

14, _Hen kémitee voor vakleerlingen kan, voor het, doel Verklaring 
Bviden 14, An apprenticeship committee ‘may take -evidence ‘for Pe on van zijw onderzoék aangaands enig onderwerp dat binnen onder ede 
oath by, the purpos¢ of enquiring into any matter ‘falling within its|zijn bevoegdheid, plichten en funkties valt, getuigenis afnemen: ice 
“pprentieey power, duties and functions, and for this purpose the com-)Tot dat.einde kan het onder de handtekening van Zijn Voor- komitees 
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/) en van 
“deze Wet” 

19. Deze. Wet   ‘koerant te bepa 

AMBACHTEN EN 

\. 

daad,. het verzuim of de overtr 

esproten is, plaats vond buite 
of. 

rneur-Generaal, kan ter betere 

n doeleinden -van:-deze Wet re 
strijd zijnde, uitvaardigen. 
Wet; tenzij het’ verband. éen an 
f betekenen— © 

of “‘ vakleerling ”’ éen' overeer 
or een Jeerlingskontrakt | ‘gebon 

met betrekking tot een leerling « of 
soon die alsdan de wettige vo 
ling of minderjarige is ; 
r’’’ éen - persoon, met: -uitsluiti 
die in de dienst is van een wel 

ujlage opgenomen. beroep 
BD 

vereenkomstig: deze Wet door 

fen havens jof éen .ander | Staat; 
een in “de bijlage . opgenomen 

d wordt; ° 

”* de. krachtens deze Wet ‘ben 
In vakleerlingen ws, 

ng van deze Wet belast; ~~: 
regulaties krachtens deze Wet 
kracht ; 
tevens de regulaties en: bijla 

kan,voor alle doeleindet' wordé 
ukeerlingen, 1920, en treedt in w 

jen dag. 

Eerste Bi jlage. 

Winkelinrichter, 
oy   

eding; waaruit ped 

ogd van zulk 

met betrekking tot een leetling of minder- | 
een persoon aan wie de: leerling of. minder- 

t gebonden is of voorgesteld. wordt te worden | 
len; en sluit in het’ departement van spoor-- | 

sdepartement, ‘| 
beroep uit- |} 

de Minister van’ Mijnen en Nijyerheid of een. . 
linister, door de. Governeur- Generaal met de- 

FON. 

n het rechts- 

Fe 

I 

ridere zim aan: - We 
bep 

komstig deze | 
den “persoon;” || 
minderjarige,. | 

ing-.van een 
kgever- in, een 

éen leerlin gs- 

emde inspek- 

uitgevaardigd Kotte 

n‘aangehaald 
erking op een 

                      

reft 

gulatios, mits | 

ice i es “| . 

in de Staats: — : 
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ves . GENERAL. oo ye ~ | Arcemmnn Bapanincey, mo — ' 
Penalties, 15. Any person*who is i gay of an offence against this Act| 15, Ken ‘pérsoon, die zich schuldig maakt aan cen over- ‘Straffeh. 

shall be. Hable upon conviction ‘to a fine not exceeding fifty |treding van dezé Wet, wordt: bij veroordeling gestraft met een 
pounds or to. imprisonment |without the option. of. a fine for/boete van ‘ten hoogste vijftig. pond of met ge vangenisstraf, | 
-a period not exceeding three months, or in case of a continuing |zonder ‘de keuze van boete, van ten hoogste drie maanden, of | 

_ offence, to a fine not exceeding five pounds ‘for every day during ji in geval-van ‘een ‘voortdurende, overtreding metjeen boete van | 
which the offence contin ‘eh hoogste vil ‘pond voor elke dag, waarop de overtreding 7 

ino i rave Voortduurt. : Oh: mo ‘ Special 16. Anything to the cont ary notwithstanding in the Taw - Po [ 
_ jurisdiction. relating to magistrates’ co rts, a magistrate’s court may|. 16. Nicttogenttaande tegenovergestelde bepalingen in - de Spe ciale 
of magis- exercise any civil or criminal] jurisdiction in respect of matters Wet op magist raatshoven, -kan een magistraatshof civiele of jun sdiktie 
trates” as to Which under this Act would be dealt with: by a magistrate’s kriminele jurisdiktie uitoefenen ten aanzien van zaken, welke Medatele wen 

court notwithstanding that the act,.omission or offence from volgens deze Wet ter kennishame stain van eeh magistraats- wat gebied 

bereiking. van Regulaties, : 

ite]a 
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Meonanrcan ENeInberme . Crotane Inpusrry. WERETUICEUNDIG InauNTBURSVAE. KreReMarwety. 

. Inpustrey. Tailor. Be . {Brnid. * Kleremaker. 
. Blacksmith. os . Tajloress.’ .:IScheepsloodgieter. \ Kleromaakster. 

_Ship’s Plumber.- _. Dressmaker. | Draaier. ' Modiste. 

Tumer, - ;: *. ~ Milliner. ‘ , ... . [Modetmaker. Hoedemaakster. | 

Patternmaker. . : Sm : vO Kopersmid. oy 

Coppersmith. - GBNBRAL. Ketelmaker. ALGEMBNN. 
Boilermaker. ’ Signwriter. Vormer. . Letterschilder. — 

Moulder. Cooper. Monteur. . co . Kuiper. 

Fitter. wt wo Farrier. : Machinist van hijsmachines, loko’s Hoefsmid. . 

Winding, Loco and Stationery Hairdresser. | . ' _ en-vaste machines. - Kapper en haarsnijder. 

Engine Driver. ©... ° Die Sinker, |. > ty ‘ » Stempelsnijder. 

", Second Schedule, Tweede Bijlage. 

FORM OF CONTRACT OF APPRENTICESHIP. . | MODEL VAN LEERLINGSKONTRAKT. 
entered into}. Dir LEERLINGSKONTRAKT aangegaan. OP de..... cece ccee eee ene 

tee Van. cess tatnstes sees deeeees Pape A: PPPs Coe) na 

we : : at rierna genoemd de Werkgever) ter ene zijde, en.......... Nave eceee ‘ 

(opreinafter called. the Employer) of fhe one. part, and. we een minderjarige van de leeftijd van..... : ene lene nen eeene jaren 
BBE OL aves sree “"I(hierna genoemd de Leerling) hisrin’ bijgestaan door zijn ouder of voogd 

THIS CONTRACT ‘OF APPRENTICESHIP made and 

bdbween.. 2. tees ese eee De ween ee eee ee eee een e eee ee eens eens .e 

    

ot
 

years (hereinafter called the. Appréntice), assisted herein by his or her 
vee cee eae on the other part. rent or- guardian 

BS WEPNESSETH 
1, That the apprentice, having been “found medically fit,. does 

his own free ‘Wwill.and with the consent of his father or‘ guardian by 

hese presents agree: - “ay 

‘ (a) To bind himself as ‘an’ Apprentice tothe said Employer in the 

” trade or occupation, of Me . bee 
for a, period of....... pat beees ‘wiseee years, commencing on 

: day of ....c- eee eee 19 

hoy 

the. seve eee an 

“ ments of the “Employer or those duly placed in authority 

~ "over him. . ee re oe cS 

(c) Not to disciose or communicate to. any person whomsoever any 

~” “Gnformation telating’ to the business of the Employer. | ' 

(2) Not to be-interested directly or indirectly, either'as a puid agent 

the Employer. 

mittee exists, such classes as may be decided upon. by the 

-.e Apprenticeship: Committee.or by ‘the Inspector aus the case 

. may be for the purpose 
2. THAT the Employer does by these presents agree:-— * 

(a) To bindhimself to receive the said Apprentice for the perjod 

the said apprentice’ in-the trade or occupation specified. 

(6) To refund to the-said Apprentice the ‘reasonable class fees ex 

pended on; ‘technical. ‘instruction, where free instruction Js 

not available, provided’ that the Apprentice has made not less 

than 75%, of. the full number of attendazices at the technical 

course, and'provided that the Principal of the technical -institu- 

. ‘by-the Apprentice.. 

©) 
rates, ViZ.i— 5 ; ; 

For the first year,the sum of ....... «per week. 

For the second yeat the sum of..../.. week. 

For the third year the sum of...../.. week. 

For ‘the fourth year the sum of ; : week. 

For the fifth year the. sum of ..././,.per. week. : 

or at such other rates ‘as may be decided. upon from time to 

time by-the. Apprenticeship Committee or where there. no 

. guch Committee: by the Inspector. ue 

(a) To furnish annually a report on the progress and conduct of 

“the Apprentice to’ the Apprenticeship Committee. . | 

(e) Lo endorse and sign this contract on completion of the period 

~~ of apprenticeship. and to hand .it over . to the Apprentice 

_ shis property...0 0 oe 

3. THAT it is further agreed, between all the parties. to the contract 

nat +— - i ‘ : " ‘ 

(a) 3 
. to perform. at : 

ship shall bé held to be part-of the term of. the Apprentice- 

ship, provided. that the total period of such military’ service 

: ghall not ‘in the aggregaté amount to over 12 months, and any 

period which | 

. extra period being served by the Apprentice. before the terms 

of this contract shall have been complied with. “The Employer 

_. © shall not ‘be required to pay wages to the Apprentice whilst 

| he is absent from work on such military service. : 

(b] This contract may .with the mutual consent of all 

. transferred to another Employer in the same trade, provided 

that the Employer or the Apprentice shows cause why he 

should not complete the contract, and provided that the 

w
e
   

‘(b) To serve faithfully, honéstly -and. diligently the ‘Employer 

and t6 obey all‘lawful and reasonable commands and require- 

of servant, in-any business or undertaking other than. that of} 

(e). To'attend, in accordance with the requirements of the Apprentice- , 

‘ship Committee, .or Inspector where no Apprenticeship Com-|, 

‘of receiving technical or.other education. 

stated and to,teach efficiently or cause to be taught efficiently 

tion has’ reported, that satisfactory diligence hag been. shown} 

To pay weekly to the said Apprentice wages at the following| 

Any military service which the Apprentice may be called upon) - 

any time during thé period of this Apprentice-| 

shall have exceeded 12 months shall entail’ such 

parties be] ”   

Zig HET KENNELIK : 

1. Dat de. Leerling, geneeskundig geschikt bevonden wijnde, uit zijn _ 
eigén vrije wil en met: het konsent van zijn vader of voogd hierbi] over- 
eenkomt :— . . 

(a) Zich. aan. de genoemde .Werkgever .als Leerling te verbinden 
in het ambacht of beroep Van.... cis cece cen eneeneeeees 

‘voor de duur van........ Lecce een eeeeeeeues jaren, te .be- 
gimnpen op dé... see eee ee eee dag van...... teeeaedQeees 

(6) Getrouw, cerlik en ijverigde Werkgeverte dienen en alle wette- 
; like en redelike bevelen en voorschriften van de Werkgever 

‘1 + of de behoorlik over hem gestelde personen te gehoorzamen. 
(c) Aan niemand wie het ook zij moge biezonderheden betreffende 

de zaken van de Werkgever te openbaren of mede te delen. 

(d) Direkt noch indirekt, hetzij als betaalde agent of onderge- 
schikte in een andere zaak of onderneming dan die van de 

i ' Werkgever belanghebbende te zijn. . 
{2)'Om ‘overeenkomstig. de voorschriften van het Komitee voor 

Vakleerlingen, of van de Inspekteur waar geen Komitee voor 
Vakleerlingen bestaat, zodanige klassén bij te wonen als -be- 
paald wordt door het Komitee voor Vakleerlingen of de In- 

‘spelkteur, al naar het geval moge zijn, teneinde technies of ander 
onderricht te ontvangen. ‘ 

2. Dat de Werkgever mits deze overeenkomt :—— a : 

(a) Zich te-verbinden om de genoemde Leerling voor het genoemde 
. tijdperk aan te nemen en de genoemde Leerling behoorlik 
te ondeyrichten of te doen onderrichten in -het genoemde , 

.,- ambacht of beroep. a , : . 

_ (b) Om aan de Leerling de redelike klasfooien, uitgegeven door - 
technies onderricht, waat vrij onderricht niet te krijgen’ is, 
terug te betalen, mits de Leerling de techniese kursus_bij- 
gewoond heeft op 75 % van het totale aantal gelegenheden tot 
bijwoning daarvan en mits het Hoofd van het technies instituut 
gerapporteerd heeft dat bevredigende ijver door de Leerling 
25) 
betoond is. 

(c) Om wekeliks aan de genoemde Leerling lonen te hetalen tegen. 

. het volgende -tarief, te weten -—— ot 

: Voor het eerste jaar de. som van../........ per week. 
_ . Voor het tweede jaar de som van.........-. per week. 

Voor het. derde jaar de som van.............per week. . 
Voor het vierde jaar de som van............per week. 
Voor het vijide jaar de som van.../........per week. 

of tegen zodenig ander tarief als van tijd tot tijd bepaald . 
wordt door het Komitee voor Vakleerlingen, of waar geen 

. zodanige Komitee bestaat, door de Inspekteur. 
(a). Jaarliks aan het Komitee voor Vakleerlingen verslag te doen 

van de verderingen en het gedrag van de Leerling. 
i(e) Na voltooiing van de leertijd aantekening ervan op het kon-’- 

, de Leerling als diens eigendom te overhandigen. 

3. Dar voorts tussen al de partijen tot het kontrakt overeengekomen 

wordt dat i— 
‘ (a) Militaire dienst, tot het verrichten waarvan de Leerling te’ 

eniger tijd gedurende deze leértijd opgeroepon mocht worden, 
‘ geacht worden zal deel uit te maken van de leertijd, mits het 
totale tijdperk van zodanige- militaire dienst bij elkaar ge-' 
nomen.de 12 maanden niet overschrijdt, en indien de’ dienst- 
tijd de 12 maanden overschrijdt, het meerdere van die tijd 

' door de Leerling. zal worden ingediend, voordat .voldaan 
is aan de bepalingen van dit kontrakt. De Werkgever is 
niet verplicht aan de Leerling loon te betalen terwijl hij op 
militaire dienst afwezig is van het werk. oO 

(b) Dit kontrakt kan met de wederzijdse toestemming van alle 
partijeh overgedragen worden aan een andere Werkgever in 
hetzelfde bedrijf, mits de Werkgever of de Leerling goede 
gronden aanvoert waarom hij het kontrakt niet nakomen zal 

trakt te maken en het te ondertekenen en het kontrakt aan. -
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Apprenticeship Committee, ‘or Inspector, w 
such Committee, assents to such transfer, 
shall be effected by endorsement thereof 
signed by the parties thereto, and endorseg 
this contract filed) in the office of registratio, 
transfer taking place all parties thereto s 

- all the terms of this contract for the unexpire 
{ the Employer has good grounds for belief th 
has. committed a serious breach of the term 

Ae) 

yhere there is no 
and such transfer 
on this contract 

1 on the copy of 
n, and upon such 
all be bound by 
d portion thereof. 
at the Apprentice 
‘of this contract   

‘or that the Apprentice has or is conducting himself in an 
unseemly manner and contrary to good discipline, he may 
forthwith suspend the-~ Apprentice and shall immediately, 
report the matter to the Apprenticeship Committee or the 
Inspector if no Committee exists to be dealt with under the Act. 

(@) If the Employer shall-commit any serious b: 
of this contract the. Apprentice may with 
parent ‘or guardian report the matter-to +} 
Committee or the Inspector if no Committee 
with under the Act. / 

(e) The Apprenticeship Committee or Inspécta 
such Committee shall be notified by both p 
tract in the eveht of any alteration. to the 
provided for in the last 5 preceding clauses. 

IN WITNESS WHEREOF the. contracting parties heret 
-set their hands the day and year atorewritten. 

As WITNESSES : 

Livcccscacccees beeen eee eens tee 

J 
L.... been eee eeeaaeeetens . 
Deke e eevee beeen wesc eene sae fades 

. , Paren; 
Diccccacaees de baeeee ° 

“2 eb ae bate e deer eeenee bees eeee | abet aes 

To BE FILLED tx IF APPRENTICE TRANSFERS TO AN 

‘With the consent of all the parties to this contra 
the Apprentice and the responsibilities of the Em, 
transferred to sae . this.. 
day of. 

. 

19... 
ee eee 

AS WITNESSES : 

; ach of the terms 
bo consent, of his 
10 -Apprenticeship 
exists to be dealt 

r if there is no 
rties to this con 
contract such as 

o have, hereunder 

Employer. 

f or Guardian. 

Apprentice. 

OTHER EMPLOYER. 

ct the services of 

ne ee eee ‘ 

pprentice. 

To BE FILLED IN ON COMPLETION BY THE APPRENTICE OF THE TERM OF 

HIs APPRENTICESHIP UNDER THIS CONTR: 

THIs Is'To CERTIFY THAT the within-named 
has completed his app renticeship under this contract, 
day of 4 eae oe lO... meee eee meee . 

Rueoaisterep at the Office of the Inspector of Aj 
Chee eweecee rece neee ees Cay of 

Inspector fe 

ALOT. 

pprenticeship this 
«19... 
r Apprenticeship. 

  

ployer are hereby jé 

en mits het, Komitee voor Vakleerlingen of de Inspekteur, 
waar geen zodanig Komitee, bestaat in de overdracht toestemt 
Zodanige overdracht geschiedt door aantekening ervan op 
dit kontrakt, ondertekend door de partijen daartoe en aange- 
tekend op het eksemplaar van dit kontrakt dat in het regi- 
stratiekantoor ter bewaring opgenomen is; en na ‘de overdracht 
zijn alle partijen daartoe gebonden door al de bepalingen van. 

.dit kontrakt voor het onverstreken gedeelte ervan. , 
(c) Indien de Werkgever goede gronden heeft om aan te nemen 

dat de Leerling zich schuldig gemaakt heeft aan, een ernstige 
verbreking van de bepalingen van dit kontrakt of dat de 
Leerling zich gedragen heeft of gedraagt op een onbehoorlike . 
manier en in strijd met de goede tucht kan hij de Leorling 
onmiddelik schorsen en moet hij de zaak dadelik aan het 
Komitee voor Vakleerlingen, of aan de Inspekteur waar geen 
Komitee bestaat,. rapporteren- zodat daarin gehandeld kan . 
worden krachtens de Wet. , 

(@) Indien de Werkgever zich schuldig maakt aan een ernstige 
verbreking van de bepalingen van dit kontrakt kan de leerling, 
met het konsent van zijn vader of voogd, de zaak’ aan het 
Komitee voor Vakleerlingen; of aan de Inspekteur indien geen 
Komitee bestaat, rapporteren zodat daarin gehandeld kan 

‘ worden krachtens de Wet. . 
{e) Het Komitee voor Vakleerlingen, of de Inspekteur indien geen 

zodanig komitee bestaat, moet door beide partijen tot dit 
kontrakt in kennis worden gesteld van een verandering van 

_ het kontrakt krachtens de bepalingen van de vootafgaande 
laatste 5 klausules. , 

Tan BrwiszE waaRvan de kontrakterende partijen tot dit kontrakt 
hun handtekeningen hieronder hebben geplaatst op de dag en het jaar. 
voornoemd. , . 

GETUIeEN: — re 
‘ ‘ + 

Lecce eee eee bee teebaee benedes 
Zecca eee ee ete t estate teneuene bbe k eee basse e ded eaee 

Werkgever. 
| ‘ : 
Deveeccceene Sete e cess eee eeeee Fr she eeeee 

Voogd 
Lecce cc cece cece eee ee tee teeais 
Dec c cc een sce e ese eeeeee eerie’ vine e eect bg ee ee enes . 

Werkgever. 

\ 
TE WORDEN INGEVULD\ALS DE LEERLING OVERGAAT NAAH, EEN ANDER 

WERKGEVER. / 
, oo . } 

Met het konsent van alle partijen tot dit kontrakt worden hierbij 
de diensten van de leerling overgedragen aan 
op heden de........... .. dag van... 

ee 

GETUIGEN : 

Beem wm eee eee rer terete creer sae in  pedecenare ee ee ey 

Werkgever. 

Werkgever 
fees 

eee mewn tenes Semen merece tiveness 

‘TE WORDEN INGEVULD NA. VOLTOOUNG DOOR DE LEERLING VAN zu 
LEERTISD KRACHTENS DIT Konrrakt. 

HiIgRMEDE WORDT GECERTIFICHERD Dat do hietin genoemde..... 
zijn leertijd krachtens dit 

op heden ‘de. 
oe AOD]. 

i heck eben eeeee 
kontrakt " yoltoot 1 
dag van...... 

+  
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i specie 
the issue of gold certificates; to 
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and to regulate the issue of 
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(Introduced by the MINISTER or FINANCE.) 

ft 
  
  

wt 

JiGold ce 

nt o 

ENAC 
Senate 

-Airica, as 

es) of s 
igned in suc 

od certifi 
the mint 
forthe 
coin ; 

shree. p 
penny 

sented, 
time be 
to cove 

ject-to 
under ¢ 

‘gn dema 

, sury. ™: 
\ 

unt up 

hen any 
it may 

r overy 
be kep 

or gold 

y person 
cates any 

cs any. 8) 

r altered, 
ion’ to it 

the g 
and of                   he Saturday 

A46—’ 20     

and 

Treasur 
old bulli 

idsue certificd 

val 
rem 

rescribed 
che cost of refining and minting. 

ecti 

ind ait the T 
y ftom time to time appoint. 

rtifi¢ates sk 
the face value of such certificates. 

~ 

gold cert: 
2 He-issued in terms of section one. 
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| 
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nprisonment 

ceding       

» King’s Most Excellent Majesty, 
puse of Assembly of the Union of 

APTER ‘1. 

CERTIFICATES. ° 

‘js authorized to receive deposits of gold 
value of not less than ten shillings 

tes therefor (hereinafter described as gold 
national values and in such form 

as. the Minister of Finance may 

ates may not be issued for a sum in excess of— 

ie of the gold coin presented, after allowing 
»dy allowance prescribed by law for such 

ds seventeen shillixigs and tenpence haltf-j. 
tandard for the gold bullion pre- 
such charges as may from time to 
by regulation under this Chapter 

ns of any proclamation which may 
, gold certificates shall be redeemed 
reasury or at such other places ag 

all be legal tender for payment of 

ficate has, been redeemed by the 

T which gold or r gold specie is re- 
t gold certificates shall be io is 20 

or alters a- gold * toate, ‘or who 
urporting. to be a gold certificate) 
ent, knowing it, to be fabricated, || 

puilty: of an-offence and liable on 

hall publish weekdy i in the. Gazette a‘ state- 

‘|eertificates issued, redeemed and _ out- 

gold held for redemption of the certificates 
the publication. 

* 

a
 

for a périod not exceeding ten|4 

_ WETSONTWERP > 
Om de specie-Voorraden van de Unie te bewaren door 

voorziening te maken voor de uitgifte van goud- 
_certifikaten ; om voorziening te maken voor de 

- oprichting van een centrale reservebank voor de 
Unie; en om de uitgifte van banknoten en het 

. houden, van reserven te regelen ten einde groter 
‘stabiliteit in het geldwezen van | de Unie te ver- 
zekeren.' 
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Vid HET BEPAALD door’ Zijn Majesteit de Koning, de 
‘~ Senaat en de Volksraad van de Unie van Zuid- Afrika, : 
Is volgt : —.- 

ROA 

at /  HOOFDSTUK T. 

i GOUDCERTINIKATEN. 

1. De. Thesaurie wordt gemachtigd gemunt of ongemunt Vitgitte van 
sud in ontvangst te nemen ter waarde van niet minder dan tien goudcertifi- 
billings en: daartegen certifikaten af te geven, welke hierna aten., 

niet de naam goudcertifikaten aangeduid: worden. De daarop 
angegeven waarden, de-vorm en de wijze van ondertekening 
orden vastgesteld door de “Minister van Financién. 

R 
IQ
 

4
2
 

2 

'2, Goudcertifikaten mogen niet uitgerelkt worden voor Goud wordt 

en. hoger bedrag. dan— “ aangenomen 
(a) de muntwaarde van het aangeboden goudstuk, waarbij tegen 

rekening wordt gehouden met de remedie ten aanzien muntprljs, 
van zodanige stukken bepaald; en 

(6) drie pond zeventien shillings en tien en een halve pennie : 
per standaard ons voor het .aangeboden ongemunt 

_ goud, verminderd met het bedrag dat krachtens . 
. van tijd tot tijd. ingevolge dit Hoofdstuk gemaakte ~ 
regulaties geheven wordt voor de kosten van affineren 
en vermunten: ~ : 

oO
. 

3. Met inachtneming van de bepalingen van een prokla- Inwisseling 
matic, uitgevaardigd ingevolge artikel zeven van deze Wet, van certifi 
worden goudcertifikaten ‘aan het kantoor van de Thesaurie Ft. 
of.op andere van’ tijd tot tijd door de Thesaurie te bepalen 
plaatsen, op vertoon tegen goud ingewisseld. 

A, (1) Goudcertifikaten zijn, Voor hun nominale waarde, Goudcertifi- 
wettig betaalmiddel tot enig bedrag. katen zullen 

(2) Ken door’ de Thesaurie ingewisseld- goudcertifikaat wottig 
kan wederom uitgegeven worden volgens dé bepalingen van Petaakmicde 

af tikel een van deze Wet. ue 

  
Goudcertifikaten worden geacht goud of goud specie 

ohn voor elk doel waarvoor goud of goud specie ingevolge 
& Wet gehouden moet worden. , 

5. Iemand die een goudcertifikaat vervalst of verandert, of Straf voor 
etuk dat een goudcertifikaat heet te zijn vervaardigt, vervalsing 

ct desbewust zuilk een vervaardigd, vervalst of veranderd °% 
dokument in omloop brengt, maakt zich schuldig aan een 
avertreding en wordt, bij veroordeling, gestraft met gevangenis- 

raft van ten hoogste tien jaar. 

6. De Thesaurie publiceert wekeliks in de Staatskoerant Wekelikse 
en opgave van de uitgegeven, ingewissélde en in omloop opgave te 
ijnde goudcertifikaten en van het goud, dat op de Zaterdag, worden ge- 
an de publikatie voorafgaande, voor de inwisseling van de publiccend. 

certifikaten beschikbaar is. 

(AB. 46—'20.) ‘ 
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/ CHAPTER Il 

LISHMENT OF A CENTRAL Reserve Bank. 

So, ‘ 4 

re shall be established at Pretoria a corporate 
alled “* : The South African, Reserve Bank” (here; 
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|houding ‘van het bedrag van. hun gestort. kapitaal en reserve- 
|fondsen op het ogenblik dat deze Wet in; werking treedt, 
hetzij zodanig kapitaal in de Unie of elders ‘voltekend-wordt. |:   

r 

‘ 

(3) De’ President en Vice- President,’ die personen van be- 
proefde bankervaring moeten zijn en geen belang in een andere 
bank mogen hebben, bekleden hun ambt voor. de duur van |. - 
vijf jaar, wijden al hun tijd aan.de zaken van de Bank en 
genieten de door de raad 'bepaalde bezoldiging,, toelagen en 
vergoeding van uitgaven. 

(4) De Goeverneur-Generaal benoemt de cers e direkteuren 
van de Bank op zulk éen wijze dat de samenstelling van de 
raad blijft zoals in sub-artikel (2) van dit: artikel bepaald. 
Van: de direkteuren, (uitgezonderd de President en Vice- 

President), benoemd. zoals in dit. sub-artikel voorzien, wordt 
van elke klas een benoemd.om zijn ambt tot de eerste dag van | 
Julie 1921 te bekleden, een om zijn ambt tot de eerste dag | 
van Julie 1922 te bekleden, en-een om zijn ambt tot de eerste | 
dag van Julie 1923 te bekleden. Na het verstrijken van de 
ambtstijd van een direkteur (uitgezonderd de President en |. - 
Vice-President) bekleedt diens opvolger zijn ambt voor de: 
duur van drie jaren. 

(5) Bij zijn -aftreding kan een direkteur © herbenoemd, of 
herkozen worden. | ~ 

(6) Een tussentijdse vakature wordt, 
vertegenwoordigers van de banken en van de Regering, opge- 
vuld op de wijze in sub-artikel (2) van dit artikel ten aanzien 
van zodanige vertegenwoordigers , respektievelik bepaald, 
In een tussentijdse vakature onder de verteyenwoordigers 
van.de aandeelhouders wordt door de raad voorzien door de 
benoeming van een peisoon, die volgens de bepalingen van 
sub-artikel (2) van dit artikel tot vertegenwoordiger van de 
aandeelhouders- gekozen kan worden; maar de benoe- 
ming moet door de aandeelhouders op de cerstvolgend 

Iemand, 
die benoemd is om -een tussentijdse. vakature te vullen, be-. 

‘|kleedt zijn ambt.voor het onverstreken gedeelte van de ambts- 
tijd van zijn voorganger. 

(7) De wijze, waarop de voordracht™ van vertegenwoordigers 
van de banken.en de verkiezing van de vertegenwoordigers: 
van de aandeelhouders plaats vinden, wordt bij regulaties 
bepaald. 

(8) Niemand mag benoemd worden tot direkteur of plaats- 
vervangend direkteur van de- Bank, ‘tenzij hij een vertegen- 
woordiger van de banken is, of berioemd worden tot lid van | 
een plaatselik komitee, indien hij een direkteur, ambtenaar’ 
of beambte van een’ ander¢ bank is of indien hij lid is van een. 
van beide Huizen van het Parlement of van een provinciale: 
raad. Wordt hij zulk een direkteur, ambtenaar, beambte’ 
of lid, dan ontruimt hij ipso facto zijn ambt als. direkteur) 
of plaatsvervangend direkteur:van de Bank of houdt op lid 
te zijn van een plaatselik komitee, al’ naar het geval mag zijn. 

(9) De raad van de Bank kan regels, mits niet in strijd met 
deze Wet of krachtens deze Wet gemaakte regulaties, optrekken |. | 
betrefiende het goede beheer-en de goede leiding van de zaken 
van de Bank, de benoeming, bezoldiging, pensioenen en dienst- 
voorwaarden van .ambtenaren en beambten en’ betreffende 
andere aangelegenheden ten’ aanzien waarvan het met het 
oog op het drijven van de bezigheid van de Bank nodig, of 
dienstig is voorziening te maken. _. 

10. (1) Het: aanvangskapitaal van. de Bank bedraagt een 
miljoem pond sterling, tem volle gestort, van. hetwelk‘niet meer | 
dan vijftig percent. ad part door de in de Eerste Bijlage van 
deze Wet genoemde banken voltekend moet worden in’ ver- 

‘Het bedrag, dat na de toewijzing aan de aldus genoemde 
banken overblijft, moet aan het publick ad.part worden aange- 
boden,. Wordt het aan het publiek aangeboden bedrag | niet 
geheel voltekend, dan-neemt de Thesaurie de rest ad part over | 
jen mag hij die rest vasthouden of van de hand zetten. 

(2) Het kapitaal moet’ geheel voltekend worden binnen een 
door .de Thesaurie te bepalen tijdperk van ten hoogste twaalf | 

* Blijtt zulk een genodemde bank in gebreke zijn j, maanden. 
gedeelte van het kapitaal voor de bepaalde datum te vol- 
tekenen, dan verbeurt het een boete van ten hoogste 

\ 

in het geval van So 

Het 
capitaal - 
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‘ In that behalf. 

Ss limitations of this sub-section, at any general meeting of 

_ stockholders held: within six months after the allotment of 

Reserve 
fund and 
allocation ° 
of surplus. 

_ recoverable by action in a competent court. 

" amount unpaid.on the stock held by him. 

-for not less than six months prior to the date of the meeting. 

. added to the reserve fund. 

_ a fine’not exeéeding five hundred’ pounds for every day after 
that date: 

_, stock to ‘an’ amount necessary to enable such bank to comply 
- with this section. 

‘items as are usually provided for by bankers and after pay- 

“rate of six per cent. per annum on the paid up capital | the 

paid up capital of the Bank one half. of the surplus shall be 
_ allocated to reserve fund, one quarter to the Government 

paid up capital, to stockholders ; 

' be paid to the’ Government. J 

. cent. to shareholders, shall be paid to the Government : 

- in the Union, a dividend in excess of six per cent. in all shall 

4 

during which the default: continues, and such penalty shall be. 

(3) The liability of every stockholder shall ‘be limited ¢ to o the 

(4) No. stockholder, other than a “subscribing bank and the 
Treasury, may hold more than ten thousand pounds of the 
capital stock of.the Bank. 

(5) The Treasury i is hereby authorized to establish the Bank 
under the provisions of this Act and to take all steps necessary 

(6) A holder of stock hall. be entitled to one. vote at a 
general meeting of stockholders in respect of every hundred 
pounds of stock of which he has been the registered holder 

Provided that a holder of stock who has acquired it under 
the. provisions of sub-sections (1) and (2) of this section shall 
also be entitled te a vote in respéct of such stock subject to the 

stock as in sub-section 4) As provided. 

(7) The. capital stock of the Bank may be increased by the 
board from time.to time with the approval of the Treasury and 
the price at which stock may be issued for that purpose shall 
be fixed byt the board: with the approval of the Treasury, 

“4g 8) The: premium "obtained on any issue of stock shall be 

(9) Every bank which at any time transacts business i in the 
Union shall acquire and so’ ‘long as it transacts such business 
‘shall hold stock of the Bank to a nominal’value of not less 
than five per cent. of its own paid up. capital. 

If after a date fixed by the Treasury such bank does not hold 
stock of the Bank to the'nominal value: aforesaid it shall incur 

Provided that if the Treasury is satisfied that 
such bank has been unable to acquire such stock either in. open 
market or from the board out of stock the issue of which has 
already: been authorised by the board, the board: shall issue 

1. (1) After making provision for bad and doubtful debts, 
depreciation in assets, superannuation of staff and all such 

ment, out of the net profits, of a cumulative dividend at ‘the 

surplus shall be allocated to reserve fund until such reserve’ 
fund is equal to twenty-five per cent. of the paid up capital 
ofthe Bank. Thereafter until the reserve fund is equal to the 

and the remaining quarter, not exceeding four per cent. of the 
if that remaining quarter 

exceeds four per cent. of the paid up capital the excess shall 

“When the reserve fund is equal to the paid up capital of the 
Bank, the net profits, after payment of a dividend of teni per 

Provided that for } so long as-any restrictions on the export 
of gold of on‘the convertibility of gold certificates are in force 

not be paid, and any ‘profits after paying a dividend of six per 
cent shall be. placed to a ispecial fund for: strengthening the 
gold reserve of the Bank. — 

(2) The Bank shall not be placed in liquidation except ¢ on the 
pathonity: of an Act of Parliament, but in the event of: the   

_{beperkt tot het. op de door hem 

|het bedrag, benodigd om die bank ir 

fonds gestort, teneinde de goudre 

‘yan een Wet van het ‘Parlement 

vijf honderd pond voor elke dag waarop 
‘iduurt, en de boete kan in rechten in een ‘i 
verhaald. 

(3) De aansprakelikheid van ie 

vorgtorte bedrag. 

(4) Geen aandeelhouder, behalv 

het verzuim voort- - 
evoegd hof worden. 

dere aandeeIhouden wordt 
gehouden aandeler niet 

de déelnemende banken 

en de Thesaurie, mag meer dan tien duizend pond van het’ 
aandelekapitaal van de Bank ‘houden. 

(5) De Thesaurie wordt hierbij ge 
de bepalingen van deze Wet op 
nodige stappen te doen. 

(6) Hen houder, van aandelen 
algemene vergadering van aandee 

hij gedurende niet minder dan zes 

lhouders 
brengen ten aanzien van elke honderd pond 

machtigd de Bank volgens 
te richten en alle daartoe 

het recht op een 
één stem wit te 

aandelen, waarvan 
maanden voor de datum 

heeft 

van de vergadering de geregistreerde houder was: 
Met dien: verstande, dat een aand 

ingevolge de bepalingen van sub-artikels 
eelhouder, die de aandelen 

(1) en (2) van dit 
artikel verkregen heeft, ook het recht heeft om, ten aanzien 
van zodanige aandelen en met ina 
sub-artikel westelde beperkingen, te 
vergadering van aandeelhouders, w 
nen zes maanden na -de toowijuing van 
sub-artikel (2). bepaald. 

(7) Het: aanvangskapitaal van d 
keuring van de Thesaurie, van tijd to 
vergroot en de prijs, waarvoor aandelen | 
geven kunnen worden, wordt, on 
Thesaurie, door de raad vastgesteld. 

(8) De premie, bij een uitgifte 
wordt in het reservefonds gestort. 

(9) Iedere bank, die te eniger ti 
is verplicht aandelen van de Bank 
het aldus zaken doet, aandelen van 
een nominale waarde van .niet min 
zijn, eigen gestort ka/itaal. 

Houdt zuik een bank, na een d 
datum, geen aandelen tot de non 
dan verbeurt het een boete van 
pond voor iedere dag na die dat 
dat, indien de Thesaurie overtuigd 
staat was die aandelen hetzij op de 
te verkrijgen uit de aandelen waar, 
de raad gemachtigd is, de raad aa 

palingen van dit artikel te voldoen. 
Li. (1) Na dat voorziening gem 

twijfelachtige jschulden, waardever 
sioenen voor het personeel en alle p 
voorziening gemaakt wordt door 
de zuivere winst een kumulatief 
per jaar op het gestorte aandelek 
het overschot. in het reservefonds 
vijf en twintig percent van het gest: 
bedraagt. Daarna wordt, totdat 
aan het gestorte kapitaal van de Bank, de 
schot in het reservefonds gestort, 

chtneming van de bij dit 
stemmen op een algemene 
elke gdhouden wordt bin- 

aandelen,. als in   e Bank kan, onder goed- 
t tijd oor de raad worden 

por dat doel uitge- 
der goedkeuring van de 

van aandelen verkregen, 

d in dé Unie zaken doet, 
te verkrijgen en, zolang 
de Bank te houden, tot 

der dan vijf percent ,van 

| 
or de ‘Thesaurie bepaalde 
ninale waarde voornoemd, 
ten hoogste vijf , honderd 
um: met dien verstande 
_is eat die bank niet in 
pen markt of van de raad 
van de |uitgifte reeds door 
ndelen |uitgeven moet tot 
staat te stellen aan de be- 

aakt is voor slechte en Reserve- 
mindering in baten, pen- fonds en 
osten waarvoor gewoonlik besteraming 
bankiérs, en nadat uit schot. 

dividend van zes percent 
»pitaal |betaald is, wordt 
gestort, totdat dit fonds 

orte kapitaal van de Bank 
bet reservefonds gelijk is 

helft van het over-. 
komt 6en kwart aan de 

Regering en gaat het resterénde kwart, van ten hoogste vier 
ipercent van het gestorte kapitaal, 
Bedraagt het resterende kwart meer dan 
het gestorte kapitaal, dan wordt het 
Regering uitbetaald. 
-Wanneer het reservefonds gelijk is 

van de Bank, wordt de znivere winst, na de 
percent aan de aandeelhouders, aan 

Met dien verstande, dat: zo lang I 
van gotud of op de inwisselbaarheid 
Unie van kracht blijven,.geen divi 
percent in het geheel betaald mag worden, 
na de betaling van een dividend van z 

versterken. 

le aandeelhouders. 
vier percent van 

re gedeelte aan de 

naar 

meerde 

aan het gestorte kapitaal 
» betaling van tien 

de Regering uitbetaald : 
eperkingen op de uitvoer 
van goudcertifikaten i in de 
dend yan meer dan zes 

De winst wordt, 
ss percent, in een biezonder 
serven jvan de Bank te 

(2) De Bank wordt -niet gelikwideetd dan op machtiging 
maar ingeval de Bank    
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1) ‘Bank 1 may establish, branches 
pndents in any part of the Unit 

ents and correspondents, and 
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be 
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y, may'also establish bran» 
iside the Union. a
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I ank shall fix from time to time 

ial ous classes of bills.   Ge
 

h
t
,
 

  
      

ce
de
d 

SP
 

o 

ac 

S of notes : 
may make andi issue bank notes. 

uw 
it 

ey sit: 

and collect money for public 
private ‘persons. 

Discount : 
a) Tt may buy, sell or re-discount 

‘ing two or more good signatur 

case exceeding ninety days ; 

It may buy, sell or re-discount, 

‘or more. good signatures, dray 

promissory notes, with a matu 

‘bank, issued or.drawn “for the p 
of; or trading’ in, Union Gove 

ans and Advances : 

ot 

against the security of — 
(a) stock, debentures or bills, 

i; than six months to run, of 
_ ment or ofva local authorit 

“(0 such notes, dratts, bills 
bankers? acceptances as 
purchase by -the Bank 
the securities specified: in 
exceed twenty per cent. 

nistance and Exchange : fas
} 

and? sell sight drafts,       

bf the! Banik the reserve fund at 
halll ‘be divided between the Gover 

he proportion of sixty per centu 

\ it 

cs s and 

ank may. act as bankers and finas 
including the railways and harl 

cial administrations, and Gover nme 

Bank may engage in the following 

may accept money on. deposit ol 

promissory notes, or other comm 

usance than is customary in the 

_ exceeding twenty per cent. of th 
counts, bills and promissory 1 

agricultural purposes or base 
and having a maturity not exce 

It may buy, sell or re-discount bil 

‘minety days, bearing the e1 

may make loans, or advances on 

'(b) gold coin and bullion of 
- , relating to the shipment 4 

‘vances made by the Ban 

-It may effect transfers by teleg 
trade acce 

ceptances and bills ot exchange 
pces abroad. , 

Investment : 

a Tt may buy and sell. stock, debénti 

‘pills, having not more than six 

.| > of the Union Government and of ] 

) in the Union ; a 

(B) Si may invest a sum not exceed 

‘capital and reserve in secu 

id 

amé 
m. 

a 
g Or 

b { 
lo 

OU 

rat 

‘bi 

1 cy 

cor 

er¢ 

es 
e ti 

to 

wh 

d 

Is d 
ity, 

ado 
urp 

ny 

cu 

r st 

of t 

ay 

Ad 
II 
of 

raw 
pta 

d. 

rita     
bill 

fal paper bear-| 
with no. longer 
ade and in-no| 

ik.) 

nces, 

ppoint agehts 
and may also 
he consent of 

al Gommittees/, 

icial agents of the 
rs administra 

nt institutions 

es of discount 

LSINess i-— 

, 

irrent account 

porations and; 

of exchange, 

un amount not 
e Bank’s total dis-| | 
otds bearing two 

or issued for 

ion live stock 
eding six months. 

f exchange and 
not exceeding 
rsement of a 
ose of carrying 
rent securities 

rrent account, 

orage thereof 3) 

exchange and 
e eligible for 
vances against 
[. (b) shall not| 
the total ad 

ih or letter, buy 
bankers]. 

awn in or on|. 

1 

ives, bonds and|. 
months to run, 
cal authorities 

ing its paid-up 
eS having not 

surplus assets gelikwideerd wordt, worden-het reservefonds en het overschot: 

nt and stock-jvan de baten (zo dat: er is) verdeeld tussen de Regering en de ~ 

and forty per|aandeelhouders inde verhouding van respektievelik nestig. en 
veertig percent. 

12. (1) De Bank kan takkantoren vestigen. af agenten' ¢ en 
korrespondenten aanstellen in welk deel ook van’ de. Unie; 
hij kan eveneens agenten en korrespondenten aanstellen en; 
met de goedkeuring van de Thesaurie, ook takkantoten vestigen’ 
en plaatselike komitees benoemen op plaatsen buiten de Unie 
gelegen. . 

(2) De Bank kan optreden als bankiers’. ei financiers 

spoorwegen en -havens; provineiale administraties en staats- 
inrichtingen.. ° 

18. De operaties van de Bank bestaan :— 

TL Wat betreft het uitgeven van ‘banknoten : 
In het vervaardigen en uitgeven van banknoten. | 

It. Wat betreft deposito’s : oo 
- In het aannemen van gelden a deposito in ‘rekening: © 

‘ 

  ‘ lichamen ex partikulieren. 
III. Wat betreft het diskonteren : : 

(a) In het: open, wverkopen of herdiskonteten van 
wissels; promessen, of andér handelspapier, voor- 

_zien'van twee of meer goede handtekeningen en 
met geen langer looptijd dan de handelsgebruiken 

i 

\ 

a dagen ; - 
: (b) In het kopen, verkopen of herdiskonteren, tot een: 

totale. diskonto’s van de. Bank, wissels, en -pro- 

| 
dragen en getrokken of. uitgegeven zijn voor: 
landbouwdoeleinden of zaken betreffende levende 
‘have, en met een looptijd van niet langer dan 
Ze. maanden ; s 

(c) In het’ kopen, verkopen of herdiskonteren vain - 
wissels en promessen, met een. looptijd van niet. 

_ langer' dan negentig dagen, .geéndosseerd door 
' een bank en witgegeven of getrokken voor het 

bewijzen van de Unie.. 
IV. Wat betreft leningen en voorschotten : 

-In het toestaan van leningen of het geveh van voor- 

hawing not more ~.. schotten in rekening - koerant tegen . onderpand 

he|/Union Govern-|) | van— 

yin the Union ; (a) aandelen, ‘schuldbrieven of wissels, met 

the dovuments, “| ~ looptijd van \niet meer dan zes maanden; 

bestuur binnen de Unie. 
-(b)-gemunt en ongemunt “‘goud, of dokumenten: be- 

_treffende. de verscheping of opslag daarvan. 
- {c) promessen, afgiften, wissels en bankiersaccepten, 

welke aangekocht kunnen worden door, de Bank. 

; 
niet te boven gaan.) 

'V. Wat betreft binnen- en buitenlandse remisen : 
1 

i i ‘ 
t . 

i 
t 

4 
3 

{ i i : 

in het buitenland. 
VI. Wat’ betreft’ beleggingen : 

brieven, 

een looptijd van niet langer dan zes maanden.   2 

  

van de Regering, met inbegrip van de administratie. van 

(3) De Bank ‘stelt van tijd ‘tot. tijd diskonto- koersen voor 
ide verschillende klassen van ‘wissels vast. 

“i
de
 
a
 

koerant. en in het innen van ‘gelden v voor publicke : 

bedrag van niet. meer dan twintig percent van de | 

“‘messen, die twee of meer -goede handtekeningen 

belenen van of het handel drijven in schuld- 

van de Unie Regering ‘of van een plaatselik” 

_ (Voorschotten tegen de in ITT (6). vermelde onder- 
anden.mogen twintig per cent. van het totale. 
edrag van door de Bank gemaakte voorschotten 

In het overboeken per telegram of brief, het kopen en 
verkopen van zicht wissels, handelsaccepten, ban- 

" -kiersaccepten en ‘wissels getrokken i in : of op plaatsen 

(a) Im het kopen en verkopen van aandelen, schuld: 
obligaties en wissels van de Unie- 

-regering en van plaatselike besturen in de Unie, met 

(6) In het beleggen van een bedrag. van' niet meer’ 
dan ain kapitaal en reserve in schuldbewijzen 

‘Be 
Noe 

dvdoga- 
heden en | 
pl 
fc 

medebrengen en in geen geval langer dan negentig ft 

ichten van 
Bank. - 

eraties 
In de 
nk,” 

een ‘} . 

   



  

\ 

    ~ of the Uni 
cs, 

       . nd supet snnuation funds 
OF its stafl and supra a ny currency. 

, Government secu.cities, OF 

‘WIT. Tt may buy and sell ‘securities for custo 

Vill. It may byy, 
contrach iy To 

Coe TX. Jt may” 
looney, securities aiid other articles of value. 

sell or deal in precious metals 
ans of gold or bullion. 

V 

pou a . . . } 
. X. Tt may -open accounts in foreign countries and act]; - 

+ or correspondent of any bank carrying on). . as ager ‘ 
businesls in’ or outside the Union. 

14, The Bank, may not— . 

(a) engage in trade or otherwise have a direct interest 
in any commercial, industrial or other undertaking, 

~ Save as is specially pro 
section ; 

Prohibited 
business 

Pron | eee ee ting 

7 (b) purchase its own shares oy the shares of any other 
- bank or grant loans uponthe security of the same ; 

(c) advance money ‘on mortgage of fixed property or| 
on notarial or other. bond or cession thereof or be- 

come*the owner of fixed property except so far as 
is necessary for its own business premises ; i 

(d) ‘make unsecured: loans or. advances ; 

" (e) draw or accept bills payable otherwise than on de- 
. - Tnand ho , : , 

(f) accept money on deposit for a fixed term or allow 
' interest on credit balances on current account.  ; 

_ 15, (1) The Bank shall have the sole right to. issue bank 
notes in the Union for a period of twenty-five years from the 
commencement of ‘this Act; Provided that, for a period of 
twelve months from the commencement of this Act or such 
longer period as may. elapse before the Bank is in a position to 
issue its notes in substitution for the notes in circulation: of 
‘other banks, the banks issuing notes in the Union at-the com- 
mencement of this Act may continue to issue notes under the 

. provisions of the several laws then in force, subject to the 
“following conditions :-— yo 

Issue of 
notes. 

v 

(a) Notwithstanding the provisions of any law in force 
In regard to bank notes, any bank issuing bank notes|’ 

* (other than bank notes issued under Act No. 6 of 1891 
of the Cape of Good Hope as therein provided) shall 

' forty per cent. of such notes in circtlation ; ~ 

' (by any bank issuing notes‘as herein provided shall, lin 
addition. to the bank note duty payable under section 
eight of the Stamp Duties and Fees Act, 1911, pay 
tothe Treasury at the close of each quarter, an amount 
equal to three per cent.’ per annum on the amount 
of the average circulation during the preveding quarter 
in excess of the circulation at the thirty-first day of 

' " December, 1919. . a ' 

_ (2) As soon as the Bank has notified the Treasury that it 
is in a position to issue notes, the other banks shall, on-a date 

- to be fixed by proclamation in the Gazetie (which shall be not 
less than three months nor more than six months after the 
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‘accept the custody and management ofl. 

yided in the last preceding] ~ 
Pop " ~—(b) zijn eigen aandelen of de aandelen van een andere 

jtreding van deze Wet, banknoten in de Unie uit te geven; 

hold gold specie to an amount equal to not. less than), 

XV 

van. de Unie of van. andere Staten met.een ooptijd van niet langer dan twee jaren. 
(c) In het beleggen van zijn pergoneel- en '  fondsen in schuldbew: . 

welke looptijd ook. 
VIL In het kopen en verkopen van aandelen en schirld- | bewijzen voor klienten. ° — 
VHT. mn net Kopen, verkopen of handel drijven in edele metalen en in het aangaan van leni 

Yom, of ongemunt goud. = " . me vn Seman IX Wn het ter bewaring aannemen van gelden, aandelen ma schuldbewijzen en andere artikelen van waarde, 
bonden. 

n en pensioen- 
yzen van de Unie met 

met’mat beheer daaraan ver 
“X. In het opetta& van rekeringen in het buitenland en in 

het optreden “als., agent of korrespondent voor een 
bank, die zakeh dvét’in of buiten de Unie. 

14; De Bank mag niet, De 
‘(a) handel drijven of anderszins een direkt belang hebbe 

_in een_handels-, ‘nijverheids- of andere onderneming, 
.- \ behoudens “als voorzien -in het onmiddelik ‘vooraf- 

‘gaande artikel ; 

y 

-Verboden , 

yn Operaties. 

bank kopen ‘of 
toestaan ; , / . 

{c) geld voorschieten op verbanden op onroerende goederen 
, of op notariele of andere verbanden of cessie daarvan, 

of de eigenaar worden van onroerende goederen, 
behalve voor zoverre het voor zijn eigen bezigheids- 
gebouwen nodig mocht zijn; . 

(d) zonder onderpand' leningen of voorschotten ver- 
’  gtrekken ; : 
(e) andere dan op.vertoon betaalbare -wissels trekken 

of accepteren ; 
(f) gelden & deposito voor een bepaalde tijd aannemen of 

rente: toestaan op kredit-saldo’s in rekening-koerant. 

‘15. (1) De Bank heeft het uitsluitend recht om’ gedurende Het uitgeven 
de tijd van vijf en twintig jaren,.te rekenen van de inwerking- ven bank- 

4 noten, 

leningen tegen onderpand daarvan 

Met dien verstande dat, gedurende de tijd van twaalf 
maanden, te rekenen van de inwerkingtreding van deze Wet, of - 
gedurende zulk een langere termijn als verstrijken “mocht 
voordat de Bank in staat is zijn banknoten ter. vervanging 
van de in omloop zijnde banknoten van andere banken uit te 
geven, de banken bij de inwerking treding van deze Wet bank- 
noten in de Unie witgeven, het recht zullen hebben met de -. 
uitgifte van banknoten voort te gaan volgens de bepalingen 
van de verschillende dan geldende wetten, onderworpen echter 
aan de volgende voorwaarden :— 

(a) Niettegenstaande de.beépalingen van welke wet ook 
- met betrekking tot banknoten, moet een bank die: 

banknoten uitgeeft (behalve banknoten uitgegeven 
krachtens Wet No. 6 van 1891 van de Kaap de Goede 
Hoop‘ zoals daarin bepaald) goud specie in voorraad 
hebben tot een bedrag van niet. minder dan veertig 
per cent. van de aldus in omloop zijnde banknoten ; 

' (b) een bank, die volgens de in deze Wet: vervatte bepa- 
lngen banknoten’uitgeeft, betaalt, boven en behalve 
de belasting op banknoten ‘die krachtens artikel 
acht van de Zegelwet, 1911, betaald moet worden, 
aan het einde van elk kwartaal aan de Thesaurie 
een bedrag gelijk staande met drie percent per jaar 
van het bedrag van de gemiddelde cirkulatie gedurende 
het voorafgaande kwartaal, wanneer deze de cirkulatie 
op de een en dertigste December 1919 te. boven gaat. 

(2) Zodra.de Bank aan de Thesaurie kennis gegeven ‘heeft . 
dat hij in staat is om banknoten uit te geven, houden de andere 
banken, op.een in de Staatskoerant nader te bepalen datum 
(welke datum niet minder dan drie en niet meer dan zes maan- 
den na ontvangst van genoemde kennisgevingm ag vallen),   receipt of such notification) cease to issue or re-issue notes! 

\ 
a 

a. 

i 
t 
: 

op banknoten uit te geven of opnieuw uit te geven : Met dien 

~ 
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Denomina- 
tions of 
notes. 

Gold reserve - 
and security 
for redemp- 
tion of 
notes. . 

- Notes 
receivable | 
for all taxes, 
ete. 

Suspension 
of reserve 
require- 
ments and 
tax on 
notes. 

not is ‘Bank shall Provided that the Ban the from  theTcomme 

the expiration of nine?mon 

this Act.' ot a 

(3) After the appointedgdate,Fasyin {sub-section 
(2) 

section is provided— ; 

(a) each of the other banks 

pay to the Treasury 4 : 

pmount equal to one-quarter per cent. on the amgy 
que > 

of its average note circul 

shall, for‘a period of two years, 

ation for the mongp 

(b) the several laws in force, relating to bank#yotes shall 

cease’ to be of effect, and any secUYiwfes deposited 

with’and still held by the Treasuy¥/'in respect of the 

notes issued under Act No. G-ef"1891 of the Cape of 

Good Hope shall be releaséd as from the, date when 

such notes are withdrawa. from circulation,'but subject 
always to the vrovisions?of paragraph” (c)*of this 
sub-section : : 

a“ 

— ag 

41... 
(c).on the expiration of two yeara-from the -;ppointed 

date each of the other banks shall pay over to the 
Bank the amount of its notes still outstanding. and 
its liability to*the holder thereof shall thereupon 
determine and’shall;be assumed by the Bank. 

16, The denominations of notes issued by the Bank”shall 

be as the Treasury may from time to time prescribe, and such 

notes shall be redeemable in gold or gold certificates at the 

office of issue. me ‘ 
e 

17. The notes issued by the Bank shall be secured to an 
amount of not less than forty per cent. in gold or gold specie 
in the Bank’s custody and as to the remainder in commercial 

paper or trade bills and by a first charge on all the assets of the 

Bank: Provided that gold in the mint and gold in transit 

belonging to the Bank shall be counted as part of its reserves : 

Provided further that the Bank may, with the consent of the 

Treasury, hold gold balances outside the Union in’ the custody 
of its own branches or agencies or deposited in other banks 

sue such notification before verstande dat de 

neement of|voordat er negepay, 

‘Ideze Wet verloyiy 

off this|van dit ga 

+ the close of each month any 
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de datum, als®vo 
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artikel— < 
"betaalt elk. van de andere bane”, gedurende de tijd 
van twee jaren; bij het einde Van iedere maand aan 
de Thesaurie. een bedrag, dat gelijk staat met een 
kwart percent van het bedra& van zijn gemiddelde 
banknote cirkul gedurende. de-maand ; 

(b) houden--de verschil.ende in veri and mt bankneten . 
geldende wetten op.van kracht ‘te zijn’ en worden 
onderpanden, bij de *Thesaurie gPdepoueerd en nog 
door dezelve gehouden.ten aanzien van krachtens 
Wet No. 6 van 1891 van de Kap se Goede Hoop » 
uitgegeven banknoten, vrijgestelid van de datum 
waarop die banknoten uit de/ cirkulatie worder. - 
onttrokken, maar «zt imech(nephing steeds van de 
bepalingen ve paragraaf (c) van dit sub-artikel ; 

(o) betaalt na ren van twee jaren, te rekenen van de 
bepaalde dag, elk van de andere banken aan de Bank 
het bedrag van, zijn nog in omloop zijnde banknoten 

-en houdt zijn dAansprakelikheid tegenover de houders 
_......_ daarvanop te bestaan en wordt door de Bank 

overgenomen.\, . 

16. De bedragen vanhdoor de Bank uit te geven banknoten Hoegroot 
zullen zijn, zoals door de Thesaurie van tijd tot tijd bepaald. heden ve 
De banknoten worden in goud of goudcertifikaten ingewisseld banknote 
aan het kantoor van uitgifte. : , 

( 

17. De door de Bank uitgegeven banknoten worden voor Goudrese 
niet minder dan veertig percent: gedekt door goud of goud © onde: 
specie dat of die onder de berusting van de Bank is, en voor de band vor 
rest door handelspapier of zakenwissels en door een eerste last wisseling 
op al de baten van de Bank: van, ban. 

Met dien verstande dat het aan de Bank behorend goud in noten. . 

de munt of in transito"als deel van zijn reserven gerekend 
wordt : ‘ 

Met dien verstande voorts dat de Bank, met de toestemming 
van de Thesaurie, ook buiten de Unie saldo’s van goud, die onder 

berusting van zijn eigen takkantoren of agéntschappen zijn 
of in andere banken gedeponeerd”en ter zijde gezet zijn voor   earmarked for the Bank’s account to an amount not exceeding 

one-fourth of the total reserve ‘requirements. 

18, The notes of the Bank shall be receivable in payment 
of taxes, duties, fees, other debts or dues payable to the Union 

Government, the railway administration or any provincial 
administration. 

19. (1) The Bank shall be authorized and empowered, sub- 

ject to the consent of the Treasury, to suspend for a period not 

exceeding thirty days, and from time to time to renew such 

suspension for periods not exceeding, fifteen days, the reserve 
requirements specified in this Act; Provided that upon the 

amounts by which the reserve for notes of the Bank falls 

below the requiréments of this Act in respect of such notes, 
a graduated tax shall be paid to the Treasury at the following 

tates, viz. :— : ; 

One per cent. per annum when the gold reserve against. 
notes is less than forty per cent., but not less than 
thirty-two and a half per cent.; and, in addition, — 

one and avhalf per cent. per annum upon each two and ‘a 
half per cent. decrease, or part thereof by which"the 
reserve falls below thirty-two and a half per cent.: . 

Provided further that the Bank shall add to its rates of 

interest and discount a percentage at least equal to the per- 

centage of the tax levied as in this section provided. 

(2) For the purpose of ascertaining the gold reserve held 

tekening van de Bank, houden kan tot een bedrag van niet 
hoger dan een vierde gedeelte van zijn” verplichte reserve. 

18. De banknoten van de Bank moeten aangenomen worden Banknot 
in betaling van belastingen, rechten, fooien en andere ver. in betali 
schuldigde gelden welke aan de Unie Regering, de spoor- van bela 
wegadministratie of een provinciale administratie betaald te worde 
moeten worden. aangenor 

19. (1) De Bank wordt gemachtigd en bevoegd verklaard Opschort 
om, behoudens de toestemming van de Thesaurie, gedurende van bep: 
een tijdperk van niet meer dan dertig.dagen, de in deze Wet ingen wi 
vermelde reservevereisten op te schorten, en die opschorting voserve 
van, tijd tot tijd voor tijdperken van niet meer dan vijftien belasting 
dagen te hernieuwen: Met dien verstande dat op de bedragen, banknot« 
waarmee de reserve voor de banknoten van de Bank beneden 
de door deze Wet ten aanzien van banknoten gestelde vereisten 
daalt,.een progressieve belasting. aan de Thesaurie betaald 
moet worden tegen de volgende koersen, te weten :— 

' Hén percent per jaar, wanneer de goudreserve voor 
banknoten minder bedraagt dan veertig percent 
maar niet minder. dan twee en dertig en ene half 
percent ; en, bovendien, 

één én cen half percent per jaar bij. elke twee en een 
half percent vermindering of gedeelte daarvan, © 
waarmee de reserve beneden twee en dettig en een 
half percent daalt ; 

. Met dien verstande voorts, dat de Bank verplicht is zijn . 
rente- en diskonto-koersen met een percentage te verhogen 
ten minste gelijk staande met het percentage van de krachtens 
dit artikel geheven belasting. , 

(2) Ten einde de ter dekking van hanknoten gehouden   against notes, allowances shall first be made for the reserve 

} 

goudreserve vast te stellen, wordt eerst een reserve van veertig


