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BILL 
To make special provision for certain financial mat- 

ters in respect of matters involving charges upon 

or expenditure of the public revenués of the 

Union and the provinces thereof, 
  
  

(Introduced by the Minister oF Finance.) 
  
  

E IT ENACTED by the King’s Most Excellent Majesty, 

the Senate and the House of Assembly of the Union! of 
South Africa, as follows :— 

1, Anything to the contrary notwithstanding in the Public 
Authority . . L . 

to give Service and Pensions Act 1912, it shall be lawful, until other 

effect to provision shall have been made by Act of Parliament to 

increases Of increase the pensionable emoluments of any person whose 
substantive “as : : 
salaries, etc., Substantive salary is prescribed under that Act to the extent 

recom- to which such increase has been recommended by the Fourth 

mended by Report of the Commission of Inquiry referred to in Govern- 

cake ment Notice No. 758 of 1918, such report [U.G. 57-1919] 
Commission having been presented to both Houses of Parliament; and the 

of Inquiry. provisions of any law which governs the pension rights of any 

such person shall apply in respect of his increased pensionable 
emoluments hereby authorised. 

Charge. of 2, Anything to the contrary notwithstanding in any law 

expenditure contained, it shall be lawful, as long as education other than 

of ens higher education, is 2 matter the control whereof is vested in 
on provincial ® provincial administration, for such provincial administration 

revenue to pay from the provincial revenue fund concerned 

‘fund. (a) expenditure incidental to the maintenance of institu- 

tions carried on solely for the training of teachers 

for the schools controlled by such provincial ad-| 

ministration; and 
-(b) expenditure necessary for the award of bursaries to 

enable persons to become trained in such institutions 
or elsewhere as such teachers or for the payment of 

the fees of such persons while being so trained; 

and the provisions of this section shall be deemed to have been 

in operation since the establishment of Union. 

Interest on ° 3, Notwithstanding anything to the contrary contained 

Pavings in section fifty-eight and seventy-eight of Act No. 10 of 1911, 

posits, ® i+ shall be lawful for the Minister from time to time to fix, 

with the approval of the Governor-General, such rate of interest 

on ordinary deposits in the savings bank or on savings bank 

” certificates respectively as he may think fit, not exceeding the 

rate of five pounds per cent. per annum.. 
4, This Act may be cited for all purposes as the Financial 

Adjustments Act, 1920. 
Short title. 

[A.B, 52—20.]   

- WETSONTWERP 
Om speciaal te voorzien in zekere financiéle aange- 

-legenheden inhoudende bezwaring van en uit- 
gaven uit de openbare inkomsten vam de Unie 
en de provincies daarvan, , 
  
  

(Ingedsend door de MINISTER VAN FINANCIEN.) 

  
  

IJ HET BEPAALD door Zijn Majesteit de Koning, de 
Senaat en de Volksraad van de Unie van Zuid-Afrika, 

als volgt :— 
1. Tot bij Parlementswet anders voorzien is, is het, niet- Machtioine 

tegenstaande tegenovergestelde bepalingen in de Staatsdienst oun eocole 
en Pensioenwet 1912, geoorloofd. de pensioendragende emolu- te geven at 
menten van enige persoon, wiens substantief salaris ingevolge de vermeei 

genoemde Wet bepaald is, te vermeerderen in de mate waarin core tet 
die vermeerdering aan de Regering aanbevolen is door het salariason 
Vierde Rapport van de Kommissie van Onderzoek, vermeld enz., aan- 
in Goevernementskennisgeving No. 758 van.1918, welk rapport bevolen do 
[U.G. 57-1919] aangeboden is aan beide Huizen van het Parle- ae Staats- 
ment. De bepalingen van enige wet, welke de pensioenrechten dienes 
van zulk een persoon regelen, zijn van toepassing op diens Onderzock. 
vermeerderde pensicendragende emolumenten, zoals hierbij 
gemachtigd. 

%. Zolang als het beheer van onderwijs, behalve hoger 
onderwijs, berust bij een provinciale bestuur, mag dit pro- ret roe 
vinciale bestuur, niettegenstaande tegenovergestelde bepalin- komstefont 
gen in enige wet, uit het betrokken provinciale inkomstefonds bezwaard 
betalen— o - met de wii 

(a) de uitgaven voortvlociende uit de instandhouding 2704 vO° 
Oe. : . pleiding 

van invichtingen, uitsluitend onderhouden voor de yan 
ople’ding van onderwijzers voor de door dit provinciaal onder- 
bestuur beheerde scholen; en wijzers. 

(b) de uitgaven vereist voor de toekenning van. beurzen 
om personen in staat te stellen opgeleid te worden in 
die inrichtingen of elders als onderwijzers of voor de 
betaling van de fooien voor de personen tijdens hun 
opleiding als zodanig.; 

en de bepalingen van dit artikel zullen geacht worden van 

kracht te zijn geweest sedert de totstandkoming van de Unie. - 
3. Niettegenstaande tegenovergestelde bepalingen in artikels 

acht en vijftig en acht en zeventig van Wet No. 10 van 1911 Bente op 
vervat, mag de Minister onder goedkeuring van de Goeverneur- in‘ spaar- 

generaal van tijd tot tijd de rente op de gewone deposito’s bank. 
in de spaarbank en op spaarbankcertifikaten respektievelik 
naar goeddunken vaststellen, mits vijf pond in ’t honderd 
niet te boven gaande. 

4, Deze Wet kan voor alle doeleinden worden aangehaald xopte tite 
als de Financiéle Regelingen Wet, 1920. 

m 

[A.B. 52—20
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tion of 
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Amendment 
of Section 
one of Act 
No. 42 of 
1919. 

UNION GAZETTE BXTRAORDINARY, lara AUGUST, 1920, 

roe 
BILL 

To amend in certain respects the War Special 
Pensions Act 1919 (Act No. 42 of 1919) and to 
make further provisions for the payment of 
benefits or awards to persons described in that 
Act and others. . oy 

  

(Introduced by the MrnisteR ov FIN ance.) 

WETSONTWERP 
Om de Corlogs Speciale Pensicoenen Wet 1919 (Wet 

No, 42 van 1919) in zekere opzichten te wijzigen 
en om verdere vocrziening te maken voor de 

_ betalmg van voorrechten of toekenningen aan 
in die Wet omschreven pefsonen en aan anderen. 
    

(Ingediend door de MisisteR van. Financren.) 
  

    

BE IT ENACTED by the King’s Most Excellent Majesty, 
- the Senate and the House of Assembly of the Union of 
South Africa, as follows :— 

i. (1) In this Act, the expression ‘‘ principal Act ” means the 
War Special Pensions Act 1919 (No. 42 of 1919), and any 
expression to which in and for the purposes of the principal Act 
a meaning has been assigned, shall when used in this Act, bear 
the same meaning. , 

(2) Any reference in this Act to a provision of the principal 
Act shall, when used in this Act, be construed as a reference 
to the principal Act as hereby amended. 

é a 
2, The expression “‘ pre-war earnings ”’ as defined in section 

one of the principal Act is hereby amended as follows :— 

I. by the addition, at the end of the said definition, of 
the following new paragraphs :-—- 

* Tn calculating pre-war earnings the following earnings 
“may be included for the purpose of arriving 
“at the average weekly earnings in addition to 
“ fixed salary of wages: . 

(a) payments in respect of overtime or special 
services performed by the volunteer ; 

“(b) commission on sales of goods,: etc.; 

“(e) any benefits whether in cash or kind so far 
“as they were regular and a recognised part 
“of the volunteer’s remuneration; benefits 
“in kind being reckoned at the value to 
“the volunteer, not necessarily at the cost 
“to the employer ; 

“(d) gratuities forming part of thé volunteer’s 
“remuneration; — 

“(e) any other regular earnings. 
oo oO 

“Provided that any such earnings, payments or 
“benefits were receivable by the volunteer under 
“a contract of service or in accordance with the 
“custom of the employment.” 

II. by the addition at the end of the first paragraph of 
the said definition of the following words : 
‘““A period immediately preceding the enlistment of 

“the volunteer may be substituted for the period| . 
“prior to the commencement of the war where 
“such substitution appears to be equitable: 

“ Provided that in such cases any amount by 
“which the rate of earnings has been increased 
“ by reason of war conditions shall be excluded.” 

Ii. by the deletion, in the second paragraph. of the said 
definition of the words “‘ seven” and “ seventy-five ” 
and the substitution therefor of the words “ twelve ” 
and “one hundred.” 

[A.B. 58—~'20.] 

Ais HET BEPAALD door Zijn Majesteit de Koning, de 
Senaat, en de Volksraad van de Unie van Zuid-Afrika, 

als volgt :— 

L. (1) In deze Wet betekent de uitdrukking ‘ Hoofdwet ” 
de Oorlogs Speciale Pensioenen Wet, 1919 (Wet No. 42 van 
1919); en enige uitdrukking waaraan in, en voor de doeleinden 
van, de Hoofdwet cen betekenis toegekend wordt, heeft, wanneer 
in deze Wet gebezigd, dezelfde betekenis. 

(2) Hen verwijzing in deze Wet naar een bepaling van de 
Hoofdwet wordt, wanneer het. in deze Wet voorkomt, geacht 
een verwijzing te zijn naar de Hoofdwet, zoals die hierbij 
gewijzigd wordt. 

2. De uitdrukking. “ vé6r-de-oorlog verdiensten”’ zoals 
omschreven in artikel cen van de Hoofdwet wordt hierbij als 
volgt gewljzigd :— 

- I door aan het einde van genoemde omschrijving de 
volgende nieuwe paragraal toe te voegen:  . 
“ By het berekenen. van vdéér-de-oorleg verdiensten 

“kunnen de volgende verdiensten medegerekend 
“worden. ten. einde de gemiddelde wekelikse 
“verdiensten, boven en behalve het vaste 
““salaris of loon, vast te stellen :— . 

“(a) betalingen voor overwerk of speciale 
“diensten door de vrijwilliger verricht ; 

(6) kommissie op het verkopen van goederen, 
“eng. ; 

“{(e) voordelen, hetzij in kontant of in natura, 
“voor zoverre ze geregeld waren en een 
“erkend deel van de beloning van de vrij- 
“williger vormden, zullende de voordelen 
“in natura worden berekend 
“waarde -welke zij voor de vrijwilliger 
“hadden en niet noodzakelik tegen hetgeen 
““vij de werkgever kostten 

(d) gratifikaties die een deel vormden van de 
“beloning van de vrijwilliger ; 

““(e) andese geregelde verdiensten ; a 
“Met dien verstande dat die verdiensten, betalingen 

“of voordelen door de vrijwilliger verhaald 
“konden worden krachtens cen dienstkontrakt 
“of volgens de gebruiken van de dienstbe- 
“ trekking.” 

Ii. door aan het einde van de eerste paragraaf van de 
genoemde omschrijving de volgende woorden toe te 
voegen :— 
“Hen tijdperk, onmiddellik aan de indiensttreding 

“van de vrijwilliger voorafgaande, mag in de 
“plaats gesteld worden van het tijdperk voor 
“het begin van de oorlog, waar zulks ‘billik 
“blykt te zijn : 

“Met dien verstande dat in zulke gevallen 
“het bedrag, waarmee de verdiensten wegens 
“de oorlogstoestanden vermeerderd zijn, afge- 
“trokken moeten worden.” 

III. door in de tweede paragraaf van de genoemde om- 
schrijving de woorden “ zeven ” en “ vijf en zeventig ” 

ee 

G6 

be 
Wi 

oord- 
bepaling. 

Wijziging 
van artikel 
ech van 
Wet No. 42 
van 1919 

tegen de - 

te schrappen en ervoor in de plaats te stellen de ~   woorden “‘twaalf’’ en “een honderd ”’, 
[A.B. 58—~20.]
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Amendment 3, Section four of the principal Act is hereby amended by 
of section —_ the addition of the following proviso :— 
four of Act : ° 
No, 42 of “ Provided that where a wife has been deserted by, or is 
1919. “ separated from, her husband, an amount equivalent 

“to the allowance which would have been payable 
‘“in respect of her, had no alternative pension been 
“ granted, may, at the discretion of the Minister, be 
“ deducted from the alternative pension and be paid 
“to the wife: 

“ Provided further that the allowances which would 

“have been payable in respect of chiidren--may 
“similarly be deducted and dealt with as is provided 
“in sub-section (3) of section sez of the principal 
* Act.” 

Amendment 4, Section five of the principal Act is hereby amended by the 

Geet hat deletion in sub-section (3) of the words “in consequence of 

‘No 420f disablement.” . 

1919. 

Amendment §, Section six of the principal Act is hereby amended as 
of section follows :— a 

ete L. by the addition at the end of sub-section (1) of the 
1919. following further proviso : 

“Provided further that where a wife, in respect of 
“whom an allowance is payable, has been 
“ deserted by, or is separated from, her husband 
“such allowance may, at the discretion of the 
“ Minister, be paid to the wife.’’ 

Il. by the addition of the fcllowing new sub-section (4) : 
“ (4) In the case of an unmarried volunteer, whose 

“ digablement has been assessed at eighty per 
‘cent. or more, a dependent parent or dependent 
“brothers and sisters may be substituted for 

5 “the wife and children respectively subject to 
“ the provisions made for such in the said section.” 

Amendment 6, Section seven of the principal Act is hereby amended as 
of section - follows :-— 

seven of Act . / . 

No. 42 of I. by the deletion of paragraphs (a) and (b) and the substi- 

19193 tution therefor of the following new paragraphs 
(a) and (8): 

“ (a) in the case of an officer, his pre-war earnings up 
“toa maximum of four hundred and fifty pounds 
“a year ; 

“« (6) in the case of a soldier, his pre-war earnings up to a 
“maximum of one hundred and twenty shillings 
“a week.” 

II. by the addition of the following new paragraph at the 
end. of the section : 
“ For the purpose of this section the pre-war earnings 

“ of the volunteer shall be increased by an amount 
“ equal to twenty per cent. of the said pre-war 
“* earnings.” 

Amendment 7, Section ten of the principal Act is hereby amended by the 
of Been deletion of the proviso to sub-section (6). 
No. 42 of : 
1919. : 

Amendment 8, Section eleven of the principal Act is hereby amended by 
of section the insertion in paragraph (a) of sub-section (1) of the words 
eleven ot Act ! 

“per annum” after the words “ thirty-six pounds”. 
No. 42 of 
1919. 

Amendment 9. Section fifteen of the principal Act is hereby amended by 

of section the deletion of the words ‘‘ treated as provided in section five” 
ae 

jifteen of Ac and the substitution therefor of the words ‘‘ awarded either a 

0. disablement pension or an alternative pension.” 
1919. 

Amendment 16. Section sixteen of the principal Act is hereby amended 
oO bion. . . / 

sixteen of Act 8 follows :— . 

eg of T by the deletion in paragraph (a) of sub-section (1) of 

the words ‘‘ and in consequence of such service ” ; 

po 

3. Artikel ver van de Hoofdwet wordt hierbij gewijzigd door Wijziging 
de volgende voorbehoudsbepaling daaraan toe te voegén :—- van artik 

“Met dien verstande dat, waar een vrouw verlaten iso yo y 
“door of gescheiden is van haar man een bedrag 1919. 
“ gelijk aan de toelage, welke ten aanzien van haar 
“ verschuldigd geweest zou zijn indien geen alternatief 
*“nensioen toegekend was, in de diskretie van de 
‘* Minister van het alternatief pensioen afgehoudcn en, 
“aan de vrouw betaald kan worden . 

** Met dien verstande voorts dat de toelagen, welke 
“ten aanzien van kinderen verschuldigd geweest 
“zouden zijn, eveneens afgehouden kunnen worden, 
“vullende daarmee gehandeld worden als voorzien 
“in sub-artikel (3) van artikel zes van de Hoofdwet.”’ 

A, Artikel vijf van de Hoofdwet wordt hierbij] gewijzigd wijzigine 
door in sub-artikel (3) de woorden “‘ ten gevolge van invalidi- van artil 
teit ” te schrappen. viif van 

No. 42 
van 1919 

5. Artikel zes van de. Hoofdwet wordt hierbij als volgt Wijziging 
gewljzigd :— , van artil 

I. door aan het eind van sub-artikel (1) de volgende (7 °S 
verdere voorbehoudsbepaling toe te voegen :— van igre 
© Met dien verstande voorts dat waar éen vrouw, 

“ten aanzien van wie een toelage verschuldigd 
“ig, verlaten is door of gescheiden is van haar 
“* man, die toelage, in de diskretie van de Minister, 
“aan de vrouw betaald kan worden.” 

TI. door het volgende nieuwe sub-artikel (4) toe te voegen : 
“(4) In het geval van een ongetrouwde vrijwilliger, 

“wiens invaliditeit vastgesteld is op tachtig 
percent of meer, mag een var hem afhankelike 

“ouder of mogen van hem afhankelike broeders 
“en gzusters in de plaats gesteld worden van de 
“vrouw en kinderen respektievelik, behoudens 
“de voorzieningen voor dezulken in gencemd 
“ artikel gemaakt.” 

6. Artikel 
gewijzigd :—~ 

TI. door paragfafen (a) en (b) te schrappen en daarvoor 
in de plaats te stellen de volgende nieuwe paragrafen 
(a) en (8) :— 
“ (a) in het geval van een officier, zijn véér-de-oorlog 

“ verdiensten tot een maksimum van vier honderd 
“en vijitig pond per jaar; | 

“(b) in het geval van een soldaat, zijn voor-de- 
“ oorlog verdiensten tot een maksimum van een 
“honderd en twintig shillings per week.” 

II. door de volgende nieuwe paragraaf aan het einde 
van het artikel toe te voegen :— 
“Voor de doeleinden van dit artikel worden de 

“ v66r-de-oorlog. verdiensten van de vrijwilliger 
“ vermeerderd met een bedrag gelijk aan twintig 
“nercent van de genoemde vdédér-de-oorlog ver- 
“ diensten.” 

7, Artikel tien van de Hoofdwet wordt hierbij gewijzigd wijziging 
door de voorbehoudsbepaling van sub-artikel (6) te schrappen. van artil 

ten van 
Wet No. 
van I91f 

8. Artikel elf van de Hoofdwet wordt hierbij gewijzigd door Wijzigin; 

zeven van de Hoofdwet wordt hierbi} als volet Wijziging 
van -artil 
zeven vat 

Wet No. 
van 193¢ 

in paragraaf (a) van sub-artikel (1) de woorden “ per jaar.” Mra artil 
in te voegen na de woorden “ zeg en. dertig pond”. ey Van 

° Ben °° ug P Wet No. 
van. 191¢ 

9. Artikel vijftien van de Hoofdwet wordt hierbij gewijzigd Wijziginy 
door de woorden “hij behandeld’ worden als in artikel vzjf van arti! 
voorzien ” te schrappen en ervoor in de plaats te stellen de Mien ¥ 
woorden. “hem cen validiteitspensioen of een alternatief J.) jo): 
pensioen toegekend worden.” ‘ 

- 410, Artikel zestien van.de Hoofdwet wordt hierbi] als volet Wijziginy 
gewij zigd a van artil 

“L door in paragraaf (a) van sub-artike! (1) de woorden Wars. : Wet No. 
“en als gevolg van zulke dienst”’ te schrappen; -van 1915  



  

UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, l4ru AUGUST, 1920. v 

If. by the addition at the end-of paragraph (6) of sub-y IL. door aan het einde van paragraaf (¢) van sub-artikel 
section (I) of the words ‘or of disease consequent]  - (1) de woorden toe te voegen “of van een ziekte 
upon or aggravated by any inipairment of physical veroorzaakt of verergerd door verzwakking van 
condition which is the result of such service.” lichaamsgestel, welke het gevoig is van die dienst ” ; 

QI. by the deletion, in sub-section (2), of the words IIT door in sub-artikel (2) de woorden “ wegens wonden, 
“ owing. to the. wounds, injuries or disease from letsel of ziekte waaraan hij later overleed ” te schrap- 
which he subsequently died.” pen 5 . 

IV. by the repeal of sub-section: (4) and the substitution IV. door sub-artikel (4) te herroepen en ervoor in de 
therefor of the following new sub-section (4): plaats te stellen het volgende nieuwe. sub-artikel 
“ (4) Where children are or become motherless or (4) :— 

** are removed from the control of their mother, “ Wanneer kinderen moederloos zijn of worden of 
“the allowance may be increased to an amount “ uit de zorg van de moeder weggenomen worden, 
“ not exceeding forty shillings per week in respect “kan de toelage verhoogd worden tot een 
“of the frst child and not exceeding twenty “bedrag van ten hoogste veertig shillings: per 
“ shillings per week in respect of each subsequent “week ten aanzien van het. eerste kind en van 
“child, and may be administered under such “ten hoogste twintig shillings ten aanzicn van. 
“conditions as the Minister may determine.” . elk volgend kind, en het kan onder zodanige 

Amendment J, Section eighteen of the principal Act is hereby amended ce viocht aarden worden beheerd als de Minister 
oF rection by the deletion of the words “‘ one-half” and the substitution Ll. Artikel “ohtei von dk Hoofdwet wordt hierbij oc- wiigieme 
‘Aut No. 42 therefor of the words “ two-thirds”: and is further amended| q do 4 ae cord ve d h ite” ¢ ch wen . ‘”d 1 Wisiging 
of 1919. by the repeal of the proviso at the end of the first paragraph.|NU218¢ Coot Ge woorcen cle ne re Ge Sebrappen en Caarvoor achttien ven 

in de plaats te stellen “ twee-derden ” ; en het wordt verder Wet No. 4 

Amendment 12, Section wineteen of the principal Act is hereby amended gewl)7igd door de voorbehoudsbepaling aan het einde van de yan i919, 
vncteon at PY the deletion in paragraph (b) of the words “ twelve shillings|¢etste Pparagraat te herroepen. Les ae 

‘het New to and sixpence ”, and the substitution therefor of the words| 14 Artikel neyentien van de Hoofdwet wordt hierbiy ge- Wisiging 
of 1919. “twenty shillings’; and is further amended by the addition,| WJ4gd door in paragraat (6) de woorden “ twaalf shillings en negentien 

between the words “to her” and “ Where” of the words|2spence ~ te schrappen en daarvoor in de plaats.te stellen (on Wet N 
“ If she has any children under her care, this allowance may be|de, woorden “ twintig shillings "3 en het wordt verder 8e- 42 van 191! 
increased to an amount not exceeding forty shillings a week.” wijzigd door tussen de woorden “ zal strekken ” en “ Waar 

Amendment de woorden in te voegen “ Indien z‘j kinderen onder. haar 
13. Section twenty-two of the principal Act is hereby amended 

of section — by the addition after the words “ section siateen ” where they twenty two of 
Net No. 42 occur the second time, of the following words : 
of 1919. “Tf the volunteer was in receipt of allowances in respect 

“of children, these may continue to be paid at one- 
“ half of the rates drawn by him during his lifetime ”. 

Amendment 14, Section twenty-three of the principal Act is hereby 
twenty-three ®mended by the deletion of the words “ is separated from him ” 
of Act No, in sub-section (1) aud the substitution therefor of the words 
42 of 1919. “ was separated from him at the time of his death ”. 

: Amenement 15. Section thirty-seven of the principal Act is hereby amended 
ohirty seven by the insertion, between ‘the words. “ granted” and “the 
of Act No, pension” of the word “either”; and is further amended 
42 of 1919. by the addition after the word “ assessed ” of the words “ or 

an alternative pension.”. 

Alternative 16, The alternative pension which may be awatded tu a 
pensions to nurse shall, when taken together with the average earnings 
NUTSS. (if any) of which she is considered capable, not exceed an 

amount of one hundred and twenty-shillings a week. The 
provisions of sections three and fowr of the principal Act shall 
mutatis mutandis be applicable to this section. 

17. Tf a nurse is permanently bedridden, or if her disable- 
ment is such as to prevent her from earning anything, the 

Additional - 
grants to 
nursez, — 

zorg heeft, kan deze toelage worden vermeerderd tot een 
bedrag veertig shillings per week niet te boven gaande ”’. 

18. Artikel twee en twintig van de Hoofdwet wordt hierbij.Wijziging 
gewijzigd door na de woorden “artikel zestien” waar ze de V@> artikel 

: twee en 
tweede keer voorkomen, de volgende woorden in te voegen :— twintig van 

“Indien de vrijwilliger een toelage ten aanzien van Wet No. 4 
“ kinderen ontving, kan worden voortgegaan met de van 1919. 
“betaling van de helft van het. bedrag door hem 
“tijdens zijn leven in dat opzicht getrokken.” 

14, Artikel drie en twintig van de Hoofdwet wordt hierbij Wijziging 
gewijzigd door de woorden “van hem gescheiden’”’ in sub- dric artikel 
artikel (1) te schrappen en daarvoor in de plaats te stellen , Oe 
de woorden “ zij ten tijde-van zijn dood v 
was”, 

: wintig van 
an hem gescheiden Wet No. 4 

van 1919, 

15. Artikel zeven en dertig van de Hoofdwet wordt hierbij Wijziging 
gewijzigd door de woorden :— yan artikel 

“ Hen pensioen kan toegekend worden aan een verpleegster dertig van 
“die bij. het beéindigen. van haar dienst wegens Wet No. 4 
“invaliditeit lijdt, gecertificeerd hetzij als veroorzaakt van 1919. 
“of als verergerd door militaire dienst, en niet 
“tengevolge van eigen grove onachtzaamheid of 
‘“wangedrag als aangegeven in de Zesde Bijlage tot ° 
“deze Wet, -overeenkomende met haar tang en 
“het percentage waarop haar invaliditeit gesteld 
“is” te schrappen en daarvoor in de plaats te 
“stellen de woorden : 

* Aan een verpleegster die bij het einde van haar 
“dienst lijdt aan invaliditeit, gecertificeerd als 
“ veroorzaakt of verergerd door militaire dienst en 
“welke niet te wijten is aan eigen ernstige onacht- 
“zaamheid of wangedrag, kan. worden toegekend of 
“het in de Zesde Bijlage van deze Wet aangeduide 
“pensioen, overeenkomstig, haar rang en het per- 
“centage waarop haar invaliditeit vastgesteld’ is, 
“Of een alternatief pensioen.” 

16, Het alternatief pensioen hetwelk aan een verpleegster Alternatiet 
kan worden toegekend mag, tezamen met de. gemiddelde pensioon 
verdiensten, tot het verdienen waarvan zij in staat geacht YP" ver 
wordt, het bedrag van een honderd en twintig shillings: per Peeeestors 
week niet te boven gaan. 

De: bepalingen van artikels drie en vier van de Hoofdwet 
aijn mutatis mutandis van.toepassing op dit artikel. 

17, Indien een verpleegster voortdurend bedlegerig is of perteve 
oeKen-   indien haar invaliditeit van die aard is dat zij daardoor ver- . 4a : : ys Paes : ningen aan hinderd wordt iets te verdienen, mag het invaliditeitspensicen, verpleogster
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disablement pension payable to her. in accordance with the hetwelk ovéreenkomstig de Zesde Bijlage aan haar moet 
Sixth Schedule may be increased by an amount not exceeding) worden witbetaald, vermeerderd. worden met een bedrag — 
fifty per cent. vijitig percent niet te boven gaande, 

| 18. Gl) Aen een verpleegster, die weduwe is en aan wie Toelagen 
ena of 18. (1) A widowed nurse to whom a disablement pension has een invaliditeitspensioen toegekend is, mag, tijdens de daur ten aanzien 

dependents been awarded may be granted, during the continuance of the/van het pensioen, ten aanzien van haar kinderen toelagen V8? oi 
of a nurse. pension, allowances in respect of her children at such proportion personen cue 

Awards to 
dependents 
of deceased 
nurses. 

Interpreta- 
tion of term. 

Amendment 
of section 
forty-five of 
Act No, 42 
of 1919. 

Awards to 
remarried 
widows 
claiming 
under. 
Chapter VI. 
of Act No. 
42 of 1919. 

Awards in“ 
case of death quen 
or disable- 
ment subse- 
quent. to 
discharge. Eh, m. 

of the rates indicated in the Third Schedule to the principal 
Act as corresponds to the degree at which the disablement of 
the nurse was assessed. oe 

(2) In the case of a nurse whose disablement has been 
assessed at eighty per cent. or more, a dependent. mother or 
dependent brothers and sisters may be substituted for the wife 
and children respectively mentioned in section sia of the princi- 
pal Act, and payment made in accordance with the said section. 

19. (1) The children of a widowed nurse, if her death occurred 
in the circumstances described in section sixteen of the principal 
Act, may be granted allowances at the rates indicated in sub- 
section. (4) of the said. section. 

The provisions of:sub-sections (2) and (3) of section siz of the 
said Act shall equatly-apply to the payment of these allowances. 

(2) The mother of a nurse, if the nurse’s death occurred in 
the cireumstances aforesaid, may be granted a pension not 
exceeding one hundred pounds per annum subject to the 
conditions imposed by sub-section (1): and (2) of section 
twenty-five of the said Act. 

(3) A sister of a nurse if the nurse’s death occurred in the 
circumstances aforesaid, may be granted a pension -not exceeding 
seventy-two pounds per annum, subject to the conditions 
imposed by sub-section (1) of section twenty-six of the said Act. 

20. For the purpose of Chapter VI. of the principal Act the 
expression “ widow” shall include a person whose husband 
lost his life in the circumstances described in sub-sections (6) 
and (c) of section sixteen of the said Act at any time prior to 
the thirty-first day of May, 1912. . 

21. Section forty-five of the principal Act is hereby amended 
by the deletion in the proviso to sub-section (1) of the words 
“or ether award ” where they occur, and is further amended 
by the deletion in sub-section (3) of the word “ to ” between the 
words “‘ the person ” and “ or in respect of.” and the substitu- 
tion therefor of the word “ by-”. 

22. Anything to the contrary in the principal Act notwith- 
standing, a person claiming a widow's pension. under Chapter 
VI. thereof shall not be debarred from receiving the pension 
as provided in section sivteen of that Act by reason of a sub- 
sequent marriage: Provided that on the first day of April, 

1919, she was again a widow. and in pecuniary need. 

(2) In the event of the husband of the subsequent marriage 

being alive on the first day of April, 1919, the claimant may 

be paid a gratuity equal to one year’s pension at the rate which 

would have been payable if an award could have been made 

under section sixteen of the principal Act: Provided she is in 

pecuniary need. 

23, Section forty-siz of the principal Act is hereby amended 
by the addition of the following new paragraph at the end of 
the section : 

“The board may call in an assessor er assessors to assist 
‘in determining the earning capacity cf an applicant 
“ for an alternative pension ” 

94, Where a volunteer while returning to the Union subse- 

was disabled during the war in consequence of enemy action, 

zhis death or disablement shall be regarded as attributable to 
ilitary service, and the provisions of the principal Act shall 

' be applicable precisely as if his service had not been terminated. 

+ to the termination of his service was killed or died or 

worden toegekend naar evenredigheid van het in de Derde yan cen ver- 
Biilage van de Hoofdwet aangegeven bedrag; hetwellc over- pleegster 
senkomt met de graad waarop de invaliditeit van de ver- afhankelik 
pleegster vastgesteld is. 2 zijn. 

(2) In. het geval van een verpleegster, wier invaliditeit 
vastgesteld is op tachtig percent of meer, kan een van haar 
afhankelike moeder of kunnen van haar afhankelike broeders - 

en zusters worden ge teid in-de plaats van de vrouw en kinderen 

respektievelik, genoemd in artikel zes van- de Hoofdwet, en- 
overeenkomstig genoemd artikel] kan uitbetaling geschieden. 

19. (1) Indien een verpleegster een weduwe was en ij 
overleden is onder de omstandigheden omschreven in artikel 
zestten van de Hoofdwet, kunnen aan haar. kinderen toelagen 
worden toegekend volgens de schaal aangegeven in sub-artikel 
(4) van genoemd artikel. ; : 

De bepalingen van sub-artikels (2). en. (3) van artikel zes #thankelik 
van genoemde Wet gelden eveneens voor de betaling van “°"°™ 
die toelagen. . 

(2) Indien een verpleegster overleden is onder.de omstandig- 
heden voornoemd,. kan aan haar moeder een pensioen worden 
toegekénd van ten hoogste een honderd pond per jaar, be- 
houdens de vcoorwaarden gesteld bij sub-artikel (1) en (2) 
van artikels vif en twintig. van genoemde Wet. : ° 

(3) Indien een verpleegster overleden is onder de om- 
standigheden voornoemd, kan aan een zuster van haat een 
pensicen worden toegekend van ten hoogste twee en zeventig 
pond per jaar, behoudens de. voorwaarden yesteld .bij sub- 
artikel (1) van artikel zes en iwinteg van. genoemde Wet. 

20. Voor de doeleinden van Hoofdstuk VI. van de Hoofdwet Woord- 
omvat de uitdrukking ‘‘weduwe’’ een persoon wier man, te bepaling 
eniger tijd voor de een en dertigste dag van Mei 1912, zijn 
leven verloren heeft.onder de omstandigheden omschreven in 
sub-artikels (6) en (c) van artikel zesteen van genoemde Wet. 

Toeken- 
ningen aan 
personen, die 
van een . 
overleden 
verpleegster 

21. Artikel vijf en: veertig wordt gewijzigd door in de voor- Wijziging 
behoudsbepaling van sub-artikel (1) de woorden “ of. andere van artikel 
toekenning,”’ waar. die voorkomen, te schzappen; en het vigf en 
wordt verder gewijzigd door in sub-artikel (3) het :-woord Wt Ne ae 
“aan” tussen de woordén “‘ pergoon’”’ en “ wie’ te schrappen van 1919.- 
en daarvoor in de plaats te stellen het woord “ door’. 

22.-(1) Niettegenstaande tegenovergestelde bepalingen in Toeken- 
de Hoofdwet, wordt iemand, die krachtens Hoofdstuk VI. nmgen aan~ 
van genoemde Wet aanspraak maakt op een weduwespensioen, hertrouwde 
niet verhinderd het pensioen te ontvangen, zoals voorzien in aie er 
artikel zestien van die Wet, wegens een volgend huwelik : aanspraak 

Met dien verstande dat zij op de eerste dag van April 1919 op maken 
weer weduwe was en in geldelike nood .verkeerde. ees 

. 4: oofdstuk 
(2) Indien de man van het volgend huwelik op de eerste Vy. van Wet 

dag van April 1919 nog in leven was, mag aan de aanspraak- No. 42 van 
makende persoon een gratifikatie toegekend worden gelijk- 1919. 
staande met het pensioen van één jaar volgens de schaal, 
die gelden zou, indien de toekenning gemaakt had kunnen 
worden krachtens artikel zestien van de Hoofdwet: Met dien 
verstande dat zij in geldelike nood verkeert 

28.. Artikel zes en veertig van de Hoofdwet wordt hierbij 
gewijzigd door de volgende nieuwe paragraaf aan het eind 
van het, artikel toe te voegen :— 

Wijziging 
van artikel 
zes en : 
veertig van 
Wet No. 42 “ De-raad kan de hulp van een assessor of assessoren 
van 1919. 

“inroepen bij het bepalen van het vermogen om 
“te verdienen van iemand die aanzoek doet om. 
“een alternatief, pensioen.” 

24, Wanneer een vrijwilliger, gedurende de oorlog en terwijl Tooken- 
hij na het einde van zijn dienst naar de Unie terugkeerde, pingen. in 
gedood of gestorven is of invalide geworden is door cen daad geval van 
van de vijand, wordt zijn dood of invaliditeit toegeschreven of invalidi- 

aan militaire dienst, en de bepalingen van de Hoofdwet zijn teit na 

van toepassing net alsof zijn dienst niet beéindigd was. ontalag.  
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Penalty for 
trading in 
pension. 
vouchers. 

Grants to 
coloured 
contingents. 

Appeal 
Boards. 

DB. Any person purchasing or discounting vouchers issued by 
the Treasury for the purpose of enabling pensioners to obtain 
payment of their pensions or allowances, or bolding such 
vouchers as security for loans, shall be anilty of an offence, 
and be liable on conviction to a fine not exceeding fifty pounds. 

26, (1) Anything to the contrary in the principal Act not- 
withstanding the provisions of Chapters I., II. and VII. 
thereof, and the relative schedules thereto, may be applied, to 
the extent set forth in the succeeding sub-sections, to the 
members, and the dependents of members, of the following 
coloured contingents, other than the European personnel : 

(a) the Cape Corps ; 
(b) the Cape Coloured Labour Regiment ; 
(c) the Cape. Auxiliary Horse ‘Transport Companies. 

(2) Awards made under sub-section (1 1) of this section shall be 
at the rate of three-fifths of the amounts which would under the 
‘principal Act be paid-in like circumstances to volunteers and 
their dependents. 

(3) Children’s allowances shall terminate at the age o 
fourteen in the caye of a male child and at the age of sixteen 
years in the case of a female child, unless the child is incapable 
through mental or physical infirmity, of earning a livelihood ; 
provided the infirmity existed before the child reached the age 
of fourteen or sixteen years as the case may be. 

(4) The provisions of ‘this section shall be deemed to have 
been 1 in foree as from the first day of March, 1920. 

27. (1) The Governor-General may appoint an Appeal 
Board to hear appeals by volunteers against decisions of the 

Pensions Board. 

(2) Appeals shall He as of right against the rejection— 

(a) of claims to pension of volunteers on the ground that 
the disability on which the claim is based cither 

(i) was not attributable to, or aggravated by military], 
service ; or 

(ii) was due to the serious negligence or misconduct 
of the claimant ; 

(b) of claims to pension of widows or motherless children 
of a volunteer on the ground that the death of the 
volunteer either 

(i) did not occur in the circumstances described in 
sub-section (1) of section stateen; or 

(ii) was due to his serious negligence or misconduct. 

-(3) In every other case where an applicant desires to appeal 
he shall be required to obtain leave to do so from the Minister. 

(4) The Governor-General may also appoint a -medical 
appeal board to decide appeals against assessments of, percent- 
ages of disablement by medical boards: Provided that leave 
to appeal has been given by the Senior Pensions Medical Officer. 

an ) Any such board may call in an assessor or assessors sto 
ssist in determining the earning capacity of an applicant for 

an alternative pension. 

(6) At any sitting of any ‘such bosird the presence of threel. 
members (including an assessor) shall be necessary to form a 
quorum and the decision of the majority shall be the decision 
of the board. 

(7) Any such Board may reduce an award made by the 
Pensions Board if the further inquiries into the case warrant 

_ such action. 

(8) The decision of an Appeal Board shall be subject to the 
confirmation of the Minister: Provided that if the Minister 
finds himself unable to accept the decision of an appeal board, 
he shall lay a list of such cases upon the Table of the House 
at the next session of Parhament, 

25, Indien iemand betalingsorders, door de Thesaurie 
vitgereikt teneinde pensioenhouders instaat te stellen betaling - 
van hun pensioenen of toelagen te verkrijgen, koopt of dis- 
konteert of zodanige betalingsorders houdt als zekerheid 
voor leningen, maakt. hij zich schuldig aan een overtreding 
en wordt bij veroordeling gestraft met een boete van ten 
hoogste vijftig pond. 

26. (1) Niettegenstaande tegenovergestelde bepalingen in 
de Hoofdwet kunnen, in de omvang aangegeven in de volgende 
sub-artikels, de bepalingen van Hoofdstukken I., II. en VII. 
van de Hoofdwet en de betreffende Bijlagen daarvan, toe- 
gepast worden op de leden van de volgende kontingenten 
en de van hen afhankelike personen, maar niet op het blanke 
personeel :— 

(a) het. Kaapse Korps’; 
(b) het Kaapse Kleurling Arbeiders Regiment ; 
(ec) de Kaapse Hulpkompanjies voor’: Transport met 

Paarden. 
(2) Toekenningen krachtens sub-artikel (1) van dit artikel 

bedragen drie viifden van de bedragen welke ingevolye de 
Hootdwet onder gelijke omstandigheden ‘betaald zouden 
worden aan viii willigers en van hen athankelike personen. 

(8) Toekenningen voor kinderen nemen een einde op de 
leeftijd van veertien jaar in het geval van een kind van het 
mannelik geslacht en op de leeftijd van zestien jaar in het 
geval van een kind van het vrouwelik geslacht, tenzij het 
kind wegens een geestes- of lichaamsgebrek' niet in staat is 
in zijn onderhoud te voorzien: Met dien vérstande dat het 
gebrek bestaan heeft voordat het kind de leeftijd van veertien 
of zestien jaren, naar het geval mag zijn, bereikt heeft. 

(4) De bepalingen van dit artikel worden geacht in werking 
te zijn geweest van de eerste dag van Maart' 1920. 

27. (1) De Goeverneur- generaal kan een raad van appél 
instellen om kennis te nemen van appeilen van vrijwilligers 
tegen beslissingen van de Pensioenraad. 

(2) Van rechtsweze kan worden geappelleerd tegen de 
verwerping— 

(a) van aanspraken op pensioen door ‘vrijwilligers op 
grond dat de invaliditeit, waarop, de aanspraak 
gebaseerd is—- 
(i) niet toe te schrijven was aan of verergerd is 

door militaire dienst: of 
(ii) te wijten was aan ernstige onachtzaamheid of 

wangedrag van de persoon die aanspraak maakt ; 
(b) van aansptaken op pensioen door weduwen of moeder- 

loze kinderen van een vrijwilliger op vrond dat de 
dood van de vrijwilliger— 
(i) niet plaats gevonden heeft onder de omstandig- 

heden omschreven in sub- artikel (1 ) van artikel 
zestien; of 

(ii) te wijten was aan ernstige onachtzaamheid of 
wangedrag | 

(3) In elk ‘ander geval, waarin een applikant wenst te 
appelleren, zal hij van de Minister verlof daartoe moeten 
krijgen. 

(4) De Goeverneur-generaal kan ook een: mediese raad 
van appél instellen om appellen tegen de vaststelling van 
percentages van invaliditeit door mediese raden te beslissen : 
Met dien verstande dat verlof daartoe gegeven ig door de 
geneeskundige hoofdbeambte van pensioenen. 

(5) Zulk een raad kan de hulp van een assessor of assessoren 
inroepen bij het bepalen van-het vermogen om te verdienen 
van iemand die aanzoek doet om een alternatief pensioen. 

(6) Drie leden (waaronder de assessor) vormen op een 
zitting van zulk een raad een kworum, en de beslissing van de 
meerderheid vormt de beslissing van de. raad.' 

(7) Zulk een raad kan een door de pensioenraad gemaakte 
toekenning verminderen, indien die stap gerechtvaardied 
wordt door verder onderzoek van de zaak. 

(8) De beslissing van een raad van appél is onderworpen 
aan de bekrachtiging van de Minister: # Met dien verstande 
dat indien de Minister de beslissing vanSeen raad van appél 
niet aanvaarden kan, hij een lijst van zodanige gevallen in 
de loop van de volgende aitting | van het Parlement in het 
Huis ter Tafel leggen moet.   

Straf voor 
het handelen 
in betalings- 
orders vali 
pensioenen. 

Tooken- 
ningen aan 
kleurling- 
kontin- 
genten. 

Raden van 

appél.
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(9) Subject to-an authority from the Chairman of any appeal 
board, the personal expenses of an applicant attending any such 
board to state his-case may be paid from the consolidated 
revenue fund. 

“ 28, With effect from the first day of April, 1920, and for a 
period of one year thereafter the pensions and allowances 
specified in First to the Sixth Schedules inclusive of the principal 
Act shall be supplemented by the addition of a bonus of twenty 
per cent. in view of the abnormal conditions pertaining after 
the war. After the expiration of the. said period this bonus 
shall be subject to adjustment either by way of incréasé or 
decrease or by. total discontinuance, in accordance with the 

conditions as they may then be foundito exist. 

29. This Act’ may be cited for all purposes as the War 
Special Pensions Act Amendment Act 1920,"and shall be read 
as one with the principal Act,. and, excepts as is otherwise 
provided, shall be deemed tc have been in operation since the 
first day of April, 1919.   

(9) Behoudens machtiging van de voorzitter van een raad 
van appél kunnen persoonlike uitgaven van een applikant, 
die cen zitting van zodanige. raad bijwoont ten einde zijn 
zaak voor .te leegen, betaald wor ‘den uit het. gekonsolideerde 
inkomstefonds. 

28. Ingaande op de eerste dag van April 1920 en voor het Toeken- 
tijdperk van’ een jaar daarna worden de pensioenen en toe- ning van 
lagen, omschreven in de Herste tot en met de Zesde Biilagen tiidelike 
van de ‘Hoofdwet. vermeerderd met een bonus van twintig 
percent met het oog op de na de oorlog heersende abnormale 
toestanden. 
deze 
vermeerderen of te vermindeten of het geheel en al te 
staken, 

te’ heersen. 

bonus. 

Na het verstrijken van genoemd tijdperk wordt 
bonus -op nieuw “seregeld, hetzij door het. te 

naar gelang van de toestanden welke dan. blijken 

29, Deze Wet kan voor alle doeleinden worden aangehaald x oe tite) 

als de Oorlegs Speciale Pensioenen Wet Wijzigingswet, 1920, en datum 
en maakt deel uit van de Hoofdwet’;"en behoudens als anders- van in- 
zins Vvoorzien, wordtZhet geacht ingwerking te zijn geweest werking- 

sedert de eets ste dag” van April,%1919, treding. 
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