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KANTOOR VAN DIE EERSTE MINISTER. 

Onderstaande Goewermentskennisgewing word ter al- 
gemene inligting gepubliseer:— 

f 

No. 520.] [7 Maart 1951, 

Hierby word bekendgemaak dat dit Sy Eksellensie die 
Goewerneur-generaal behaag het om sy goedkeuring te heg 
aan onderstaande Wet, wat hierby ter algemene inligting. 
gepubliseer word: 

' BLADSY 
No: 3 van 1951: Wysigingswet op Algemene Lenings, — 

1951 ‘e oe a .
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No. 3, 1951.] . 

ACT 
To amend the General Loans Consolidation and Amendment 

Act, 1917. 
  

(English text signed by the Governor-General.) 
(Assented to 5th March, 1951.) 

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:— 

Amendment of 1. Section two of the General Loans Consolidation and 
section 2 of Act 22 Amendment Act, 1917 (hereinafter referred to as the principal ‘ 
° Act), is hereby amended by the substitution for the word “‘three’’, 

of the word “‘fifteen’’. . 

Substitution of ° 2. The following section is hereby substituted for section 
section 4 of four of the principal Act: 
Act 22 of 1917, 

ded b 
eection 1 of pot 2 “Method of “4, (1) As often. as by this Act authority i is given 
of 1950 and lowe” to raise any sum of money, afid as often as any _ 
section 16 of oans. security is required to be lodged under any agree- 
Act 36 of 1950. ' ment entered into under sub-section (2), the 

Governor-General may from time to time as he 
may deem expedient, or as may be necessary for the 
purposes of such agreement, raise such sum or- 
provide such security, as the case may be, under the 
conditions hereinafter provided, by way of stock 
issued in the Union (hereinafter referred to as local 
stock) or by way of stock issued in the United 
Kingdom (hereinafter referred to as consolidated 
stock) or by way of stock issued outside the Union 
and the United Kingdom, or by way of bonds or 
debentures issued in the Union or elsewhere, or 
partly by way of such local, by way of such con- 
solidated or by way of such other stock, or by way 
of such bonds or debentures; and may for the 
purposes of any such agreement, issue any other 
security required to be lodged thereunder. 

(2) The Minister may, subject to the provisions 
of sub-sections (3) and (4), enter into an agreement 
with any Government or any bank or financial 
institution in a foreign country (including any 
international bank or institution), providing for a 

‘loan to the Union, by way of any foreign currency 
it may be deemed ‘expedient to acquire, against the 
issue, subject to the conditions hereinafter provided, 
of any security required to be lodged under such 
agreement—' 

(a) of so much of any sum of money which the 
Governor-General is, in terms of this Act, 
authorized to raise in respect of any 
financial year of the Union, as the 
Governor-General may approve; or 

(2) of any amount, whether or not the 
Governor-General is so authorized to raise 
it or any part thereof, and whether or not 
the period during which the Minister is in 
terms of such agreement entitled to draw 
the whole or any part thereof (other than 
a repaid amount referred to, in sub-section 
(5)), falls within more than one financial 
year, 

(3) The Minister shall not under paragraph (d) 
of sub-section (2) enter into any agreement by which 
he or any other person on behalf of the Union is 
bound to draw any amount. 

A (4) If the Minister enters into any agreement 
under paragraph (4) of sub-section (2), there shall 
not, under such agreement, be drawn in respect of
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No.3, 1951] 

‘ 

Tot wysiging yan die ,Algemene Leningen Konsolidatie en 
Wijzigings Wet, 1917”, 

(Engelse teks deur die G Goewerneur-generaal geteken. )- 
(Goedgekeur: op 5 Maart. 1951.) 

Dp" WORD BEPAAL bar Sy Majesteit die Koning, die 
Senaat en die Volksraad van die Unie. van Suid-Afrika, 

as volg:— i 
i 

1. Artikel twee- van die \ Algemene Leningen Konsolidatie Wysiging van * . 
en Wijzigings. Wet, 1917”) (hieronder die Hoofwet genoem) Wero9 van 1917. 
word hiermee gewysig “eu die woord ,,diie” te vervang deur 
die woord ,,vyftien”. o . 

2. Artikel vier van die stootve word hiermee dear die Vervanging van . 
volgende, artikel vervang: Wet 22 van 1917, 

« . »Wijze 4, (1) Telkens wanneer door deze Wet ‘bevoegd- soos gewysig deur ° 
waarop geld opgenomen heid verieend is tot het opnemen van een som gelds, wots vany 50 

wordt, en telkens wanneer enige sekuriteit luidens een over- en artikel 16 van 
eenkomst krachtens sub-artikel (2) aangegaan, Wet 36 van 1950. 
geleverd moet worden, kan de Goeverneur-generaal 
van tijd tot tijd, izulks wenselik vindende, of wanneer 
zulks voor de ddeleinden -van de overeenkomst nodig 
mocht zijn, bedoelde som opnemen of bedoelde 
sekuriteit verschaffen, naar gelang van het geval, 
onder de hieronder bepaalde voorwaarden, hetzij bij 
wijze van de uitgifte in de Unie van fondsen (hier- 
onder plaatselike fondsen genoemd) of bij wijze van 
de uitgifte in *t Verenigd Koninkrijk van fondsen 
(hieronder gekonsolideerde fondsen genoemd) of bij 

wijze van de uitgifte van fondsen buiten de Unie 
en ’t Verenigd Koninkrijk of bij wijze van de uitgifte 
in de Unie of elders van obligaties of schuldbrieven, ~ 
-of gedeeltelik bij wijze van bedoelde plaatselike, bij 

~ wijze van bedoe elde gekonsolideerde of bij wijze van 
bedoelde ander fondsen, of bij wijze van bedoelde 
obligaties of schuldbrieven; en kan voor de doel- 
einden, van zodanige overeenkomst, enige ander 

_ sekuriteit uitgeven die uit hoofde ervan geleverd 
moet worden. | | 

(2) De Minister kan, behoudens het bij sub-. 
_artikels (3) en (4) bepaalde, met een Regering of een 
bank of financiéle inrichting in het buitenland (met. 

' inbegrip van éen internationale bank of inrichting) 
een overeenkomst » aangaan waarin vyoorziening 
gemaakt wordt voor een lening aan de Unie, bij 
wijze van buitenlandse valuta waarvan de verkrij ging 
wenselik geacht wordt, tegen de uitgifte, onder de 
hieronder bepaalde voorwaarden, van enige sekuri- 
teit waarvan de levering ingevolge bedoelde over- 
cenkomst vereist wordt— 

(a) van zooveel van een som gelds die de 
Goeverneur-generaal - -‘luidens deze Wet 

_ gemachtigd i is ten aanzien van een boekjaar 
“van de Unie op te nemen, als de Goever- 
“neurr -generaal mocht ‘goedkeuren; of | 

_(6) van enig bedrag, onverschillig of de Goever- 
N neurt generaal al dan niet aldus gemachtigd 

is dat bedrag of een gedeelte ervan op te 
- nemen, en onverschillig of het tijdperk 

aeduirende welke de Minister luvidens 
bedoelde overeenkomst gerechtigd is om_ 
het |geheel of een gedeelte ervan (uit- 
gezonderd een in sub-artikel (5) bedoeld 
terugbetaald bedrag) te trekken, al dan niet 
bingien meer dan één,boekjaar ‘valt, 

(3) De Minister gaat niet krachtens paragraaf (b) 
van stb- artikel (2) een overeenkomst aan: waarbij 
hij of een ander persoon namens de Unie verplicht 
wordt een bedrag te trekken. 

(4) - Indien) de Minister krachtens: paragraaf (b) . 
van sub-artikel (2) een overeenkomst aangaat, wordt 
er niet ingevolge de overeenkomst, ten aanzien van 

| 
i 

|.
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any financial year of the Union, a sum in excess of 
so much of any amount which the Governor- 
General is, in terms of this Act, authorized to raise 
in respect of that financial year, as the Governor- 
General may approve: Provided that in determining, 
for the purposes of this sub-section, any sum which 
has been drawn, any repaid amounts referred to in 
sub-section (5), which have again been drawn, shall 
not be taken into account: Provided further that in 
determining during any financial year, the un- 
exercised borrowing powers for the purposes of 
section thirty-three of the Exchequer and Audit 
Act, 1911 (Act No. 21 of 1911), the Controller and 
Auditor-General shall, in relation to any loan under 
any such agreement, take into account only the 
sum which has, for the purposes of that agreement, 

_ been so approved in respect of that financial year. 

(5) An agreement under paragraph (a) or (6) of 
sub-section (2) may provide that any moneys 
borrowed in terms thereof may at any time during 
the currency thereof (and whether or not the 
currency thereof extends over a period falling within 
more than one financial year) be repaid either in 
whole or in part and that any amount so repaid 
shall again be available in terms thereof: Provided 
that the amount owing under the agreement shall 
at no time exceed, in the case of an agreement 
entered into under paragraph (a) of the said sub- 
section, the sum approved by the Governor-General 
in terms of the said paragraph, and in the case of 
an agreement entered into under paragraph (6) of 
the said sub-section, the sum or the aggregate of the 
sums approved by the Governor-General in terms 
of sub-section (4), as the case may be. 

(6) Any such agreement may be signed by any 
person authorized thereto by. the Minister in 
writing. ~ 

(7) The Minister may appoint the South African 
Reserve Bank as his agent to do any act which he 
may do or is required to do under an agreement 
entered into under sub-section (2). , 

(8) If the said Bank is appointed as agent in terms 
of sub-section (7)— 

(a) it shall pay to the Treasury, in the case of 
an agreement entered into under paragraph 
(a) of sub-section (2), the South African 
equivalent of the total amount of any 
foreign currency made available under the 
agreement, and in the case of any agree- 
ment entered into under paragraph (6) of 
the said sub-section, such amounts as the 
Governor-General may have approved 
under sub-section (4); 

(b) the Treasury shall in each case issue to 
the Bank local registered stock issued in 
terms of sub-section (1), for an equivalent 
amount; and 

(c) any foreign currency received under any 
_such agreement shall be made over to the 
Bank. 

(9) Stock referred to in paragraph (6) of sub- 
section (8) shall bear interest, including any charge 
in the nature of a minimum interest payment, at the 
same rate as that payable to the lender of the 
foreign currency, and shall be redeemable on the 

termination of the agreement. 

(10) The provisions of section thirteen shall 
apply in relation to all expenses in connection with 

the making of an agreement entered into under 
sub-section (2) and all interest and management 
charges payable under such an agreement shall be . 

' paid out of moneys appropriated for the purpose 
from the Consolidated Revenue Fund of the Union:
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een boekjaar van‘ 1e Unie, een groter som getrokken 
dan zoveel van een bedrag dat de Goeverneur- 
generaal luidens deze Wet gemachtigd is ten aanzien 
van dat boekjaar;op te nemen, als de Goeverneur- 
_generaal mocht goedkeuren: Met dien verstande dat 
in sub-artikel (5)ibedoelde terugbetaalde bedragen, | 
die weer getrokken zijn, bij het bepalen, voor de 
doeleinden van dit sub-artikel, van een som die 
getrokken is, buiten rekening gelaten worden: Met 
dien verstande voorts dat de Kontroleur en Auditeur- 
‘generaal, bij het|bepalen gedurende een boekjaar, 
voor de doeleinden van de Financiewet, 1911 (Wet 
No. 21 van 1911), van de niet uitgeoefende lenings- 
bevoegdheid, met betrekking tot een lening ingevolge 
zulk een oevereenkomst, alleen de som die voor de 
doeleinden van die overeenkomst aldus ten opzichte 
van dat boekjaar goedgekeurd is, in rekening 
brengt. 

(5) Een krachtens paragraaf (a) of (b) van sub-. 
~ artikel (2) aangegane overeenkomst kan bepalen dat 

gelden uit hoofde ervan geleend te eniger tijd in 
. geheel of ten dele terugbetaald kunnen worden 

: terwijl de overeenkomst van kracht is (en onver- 
schillig of de overeenkomst al dan niet van kracht 
is voor een. tijdpe erk dat binnen meer dan een boek- 
jaar valt), en dat een aldus terugbetaald bedrag 

_ wederom uit hoofde ervan beschikbaar is: Met dien 
verstande dat he t ingevolge de. overeenkomst ver- 
schuldigd bedrag te gener tijd, in het geval van een _ 
krachtens paragraaf (a) van genoemd sub-artikel - 
-aangegane overeenkomst, groter is dan de som 
ingevolge genoemde paragraaf door de Goeverneur- 
generaal goedgekeurd, en in het geval van een 
krachtens paragraaf (6) van genoemd sub-artikel 
aangegane overeenkomst, groter is dan de som of 
het totaal van de sommen ingevolge sub-artikel (4) 
door de Goeverneur- generaal goedgekeurd, naar 
gelang van het geval. . 

(6) Zulk een overeenkomst kan door een persoon, 
schriftelik door de Minister daartoe gemachtigd, 
ondertekend worden, 

(7) De Minister kan de Zuid-Afrikaanse Reserve- 
bank als zijn agent aanstellen voor het verrichten 
van enige handeling die hij kan of moet verrichten 
‘ingevolge een oyereenkomst krachtens sub-artikel (2) 
aangegaan. 

(8) Indien genoemde Bank krachtens sub-artikel 
als agent aa ngesteld wordt— 

- (a) betaalt zij aan de Thesaurie, in het geval, 
van een krachitens paragraaf (a) van sub- 
artikel (2) aangegane overéenkomst, het 

, Zuid-Afrikaanse equivalent van het totale 
bedrag van de buitenlandse valuta die 
ingevolge ‘de overeenkomst beschikbaar 
gesteld wordt, en in het geval van een 
krachtens paragraaf (b) van genoemd sub- 
artikel aangegane overeenkomst, de be- 
dragen die de Goeverneur- generaal krach- 
tens isub- artikel (4) goedgekeurd mocht 
hebben; 

(b) geeft ide Thesaurie ‘in ieder geval aan de 
Banki voor een gelijkstaand bedrag geregi- 
streerde plaatselike fondsen uit, die krach- 
tens jsub- artikel (1) witgegeven zijn; en 

(c) wordt, buitenlandse valuta ingevolge zulk 
een Qvereenkomst ontvangen, aan de Bank * 
overgedragen. ’ 

(9) Fondsen in paragraaf (6) van sub-artikel (8)- 
bedoeld, geven rente, met inbegrip van kosten die 
*t karakter. vah een minimum rentebetaling hebben, 
tegen dezelfide koers als betaalbaar is aan de lener 
van de. buitenlandse valuta, en zijn bij de beéindiging 

_ van de overeenkomst aflosbaar. 

- (10) De bepalingen van artikel dertien zijn 
van toepassing met. betrekking tot alle uitgaven 
belopen in verband met het aangaan van een over- 
eenkomst krachtens sub-artikel (2) aangegaan, en 
alle renten en bestuurskosten ingevolge zulk een 
overeenkoms{ betaalbaar worden uit geldeh voor die 
doel: bewilligd uit *t Gekonsolideerd Inkomstefonds 

; ¥ 
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Amendment of 
section 5 of 
Act 22 of 1917. 

Amendment of 
section 8 of 
Act 22 of 1917. 

Substitution 
of section 10 of 
Act 22 of 1917 
as amended by 
section 1 of 
Act 20 of 1919. 

Amendment of 
section 17 of 
Act 22 of 1917. 

Short title and 
commencement. 

“Bonds and 

Provided that where the South African Reserve 
Bank has been appointed as agent under sub- 
section (8), the interest and any charge in the nature 

‘ of a minimum interest payment, payable under the 
relative agreement, shall be paid by the said Bank. 

(11) In the case-of a loan under sub-section (1), 
the Governor-General may, and in the case of an 
agreement for a loan under sub-section (2), the 
Minister may, in anticipation of the raising of the 
loan or portion thereof, or the drawing of any sum 
against the loan, as the case may be, borrow such 
sums as may be required, on the security of 
Treasury bills or by way of advances from a bank 
or from such other source as may be convenient.”’. 

3. Section five of the principal Act is hereby amended by the 
insertion in paragraph (f), before the word “debentures”, of 
the words “bonds or’’. 

4. Section eight of the principal Act is hereby amended by 
the insertion before the word “debenture”, wherever it occurs, 
of the word “bond”’. 

5. The following section is hereby substituted fot section ten 
of the principal Act: 

10. Bonds and debentures may be issued in the 
debentures. Union or elsewhere upon the best and most favour- 

able terms obtainable and under such other 
conditions, subject to the provisions of this Act, as 
the Governor-General may at the time of issue 
direct.”’. 

6. Section seventeen of the principal Act is. hereby amended 
by the substitution for the definition of ‘the Treasury”, of the 
following definitions: 

** ‘Minister’ means the Minister of Finance; 

‘the Treasury’ means any officer of the Department of 
Finance authorized by the Minister to perform any 
function assigned to the Treasury in this Act;”. 

7. This Act shall be called the General Loans Amendment 
‘Act, 1951, and shall be deemed to. have come into operation on 
the first day of January, 1951. \ 
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van de Unie bestreden: Met dien verstande dat 
indien de Zuid-Afrikaanse Reservebank krachtens 
sub-artikel (8) als agent aangesteld is, de rente en 
enige kosten die ’t karakter van-een minimum 
rentebetaling hebben, die ingevolge de desbetreffende 
overeenkomst betaalbaar zijn, door genoemde Bank 
betaald worden. : 

(11) In het geval van een lening krachtens sub- 
artikel (1), kan de Goeverneur-generaal, en in het 
geval van cen leningsovereenkomst krachtens sub- 
artikel (2), kan de Minister, in afwachting van °t 
tot stand komen yan de lening of van een deel ervan, 
of het trekken. yan enige som uit de lening, naar 
gelang van het ‘geval, de benodigde ‘sommen op- 
nemen op onderpand van Schatkistpromessen of bij 
wijze van voorschotten yan een bank of van zo- 
danige andere bron als geriefelik mocht zijn.”.. 

3. Artikel vyf van die Hoofwet word hiermee gewysig deur in Wysiging van : . i . 39 . artikel 5 van paragraaf (f), voor die woord »»Schuldbrieven , die woorde Wet 22 van 1917. 
»,obligaties. of” in te voeg. 

4. Artikel agt van die Hoofwet word hiermee gewysig deur Wysiging van 
voor die woord ,,schuldbrieven”, oral waar dit voorkom, die artikel 8 van 917 
woord ,,obligaties” in te voeg.- * et 22 van 1917. 

5. Artikel tien van die /Hoofwet word hiermee deur die Vervanging van 
volgende artikel‘vervang: | artikel 10 van ° 

i i Wet 22 van 1917 »Obligaties 10, Obligaties en schuldbrieven kunnen in de soos gewysig 
‘bri schuld- Unie of elders uitgegeven worden onder zo voordelig deur artikel 1 - 
Neven-. - _mogelike voorwaarden en onder zodanige andere Van Wet 20 van 

bedingen als de Goeverneiir-generaal met inacht- - " 
neming van het bij deze Wet bepaalde, ten tijde van 
de uitgifte mocht bepalen.”. 

6. Artikel sewentien vanjdie Hoofwet word hiermee gewysig Wysiging van - 
- deur die woordbepaling van ',,de Thesaurie” te vervang deur artikel 17 van 

_ die volgende woordbepalings: ‘ Wet 22 van 1917. 
»» Minister’ de!Minister van Financién; 
de Thesaurie’ een ambtenaar van het Departement van 

© . . Financién die door de Minister gemachtigd is een bij 
deze Wet aan de Thesaurie toegewezen werkzaamheid 
te verrichten;”. | 

: 
7. Hierdie Wet heet die Wysigingswet op Algemene Lenin gs, Kort titelen , 

1951, en word geag op die eerste dag van Januarie 1951 in inwerkingtreding. 
werking te getiree het. - 
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