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ACT WET 
To provide for the establishment of committees of Om voorziening te maken voor de instclling van 

management for settlements laid out on Crown komitees van beheer voor nederzettingen uitge-
land, and matters incidental thereto. legd op Kroongrond, en voor daarmee in lferband 

· staande aangelegenheden. 

BE IT ENACTED by the King's Most Excellent Majesty, ZIJ HET BEPAALD door Zijn l'llajesteit de Koning, de 
. the Senate and the House of Assembly of the Union of Senaat en de Volksraad van de Unie van Zuid-Afrika, 
South Africa, as follows :- als volgt :- · 

1. (I) Niettegenstaande de bepalingen van een of andere Instelling 
Constitution 1 (1) Notwithstanding anything contained in any law wet of in de voorwaarden van een Kroongrondbrief, of huur- van komitee 

• k k f d · Ib ·· k d .. 1. · L d van beheer 
of oomm1ttee or in the conditions of any Crown grant or any lease or other o_ntra t o an er tlte .. eWIJS .~n e .~' m1~ter .van an en · 
of manage. document of title the l\finister of Lands (hereinafter called (hu~rna genoemd de Mmister) hlJ kcnmsgevmg m de Staats-
ment. the :Minister) may by notice in the Gazette and subject to k~erant en met inachtn:ming. van de ~epalingen van art~kel 

Powers of 
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to make 
rules. 

the provisions of section Jour of this Act authorize the con- v~er van qeze Wet de mstell.m.g ma.chtlgen van een kom1tee 
stitution of a committee of management for the better ad- ~an be~eer voor de betere.~dnnrus~;atle van ~et gemeenschappe
ministration of the commonage, as may from time to time hke wet vel~,. zoals van tlJd t.ot tlJd toegewezen mocht worden 
be assigned by the Minister, for the owners and lessees of door de 1\-Ilmster! voo: de Cigenaars en huurder~ va~ hoeven 
lots on any settlement laid out on Crown land other than op een n~derz~ttmg m~gelegd op Kroong.rond met ZIJnde een 
settlements laid out under the provisions of the Land Settle- nederzettmg mtgelegd mgevolge de bepahngen van de Kroon-
ment Act 1912 or any amendment thereof grond Nederzettingswet, 1912, of een wijziging daarvan. 

' '. . , ' (2) Zulk komitee van beheer bestaat uit vijf !eden gekozen 
(2) Such committee of management shall consist of five mem- door de eigenaars en huurders van hoeven op de nederzetting. 

hers elected by the owners and lessees of lots on the settlement. De verkiezing vindt plaats op zulke wijze als door de Minister 
The election shall be conducted in such manner as may be pre- mag voorgeschreven worden. De !eden worden verkozen 
scribed by the Minister. Such members shall be elected for voor bet tijdvak van een jaar maar bij de afloop van dat 
a peri~d of one year but at t~e. expiry of that period any of tijdvak is e~k van hen her~esbaar. . . 
the satd members shall be ehgtble for re-election. (3) Geen hd van het kom1tee ontvangt een salans, fo01 of 
· beloning hoegenaamd voor de verrichting van de funkties 
(3) No member of the committee shall receive any salary, fee van zijn ambt en een lid die deze bepaling overtreedt out

or reward of any kind for the performance of the functions of his ruimt zijn zetel op bet komitee. 
office, and any member contravening this provision shall 2. (1) Ret komitee van beheer ingesteld in termen van bet Bevoegd~eid 
vacate his seat on the committee. ' voorgaande artikel kan, hangende de onderverdeling van bet van kor~utee 

gemeenschappelike weiveld en behoudens de goedkeuring ~~k:ge 8 te 
van de Minister en de bepalingen van de wet en de voor- · 

2. (1) The committee of management constituted in terms waarden van een Kroongrondbrief, huurkontrakt of ander 
of the preceding section may, pending the sub-division of the'titelbewijs regels maken omtrent een of meer van de 
commonage and subject to the approval of the :Minister and volgende aangelegenheden :-
the provisions of any law and the conditions of any Crown (a) de regeling, de kontrole over en bet behoud van bet 
grant, lease or other document of title make rules as to all or gemeenschappelike weiveld en bet aantal en de soort 
any of the following matters:- vee dat elke eigenaar of huurder van een hoeve 

(a) the regulation, control and preservation of the com~ 
manage and the number and kind of livestock which 
each owner or lessee of a lot may depasture thereon 
in excess of the number he is allowed to graze free 
of charge in terms of his Crown grant, lease or 
other document of title and the prescribing of fees 
payable in connection with such depasturing ; 

(b) the construction, maintenance and repair of dipping 
tanks on the commonage and the prescribing of fees 
payable in connection with the use of such tanks ; 

(c) the branding and marking of stock on the commonage; 
(d) the prohibition of the keeping of dangerous or un

desirable animals on the commonage; 
(e) the prevention and treatment of stock diseases and 

the exclusion from the commonage of any stock 
which in the opinion of the committee would be 
likely to harbour or spread disease; 

(f) the disposal of the carcases of animals , 
(g) the impounding of animals trespassing on the com

monage; 
(h) the planting, maintenance and protection of grass, 

trees, bushes on the commonage and the destruction 
or cutting of trees and bushes and the sale thereof ; 

(i) the burning of grass and the eradication of noxious 
weeds on the commonase; 

daar kan weiden, hoven en behalve bet aantal dat 
hij kosteloos kan weiden in termen van zijn Kroon
grondbrief, huurkontrakt of ander titelbewijs en 
het voorschrijven van fooien in vcrband met zulke 
weiding; 

(b) het bouwen, onderhouden en repareren van dip
bakken op bet gemeenschappelike weiveld en bet 
voorschrijven van fo_oien betaalbaar in verband 
met het gebruik van zulke bakken; 

(c) het brandmerken en merken van vee op bet gemeen
schappelike weiveld; 

(d) het verbieden van het houden van gevaarlike of onge
wenste dieren op bet gemeenschappelike weiveld; 

(e) het voorkomen en de behandeling van veeziekten en 
de uitsluiting uit bet gemeenschappelike weiveld 
van vee dat naar bet oordeel van het komitee ziektt> 
zou kunnen herbergen of verspreiden ; 

(/) de beschikking over de karkassen van dieren; 
(g) het schutten van dieren die onrechtmatig bet gemeen

schappelike weiveld binnengedrongen zijn; 
(h) bet planten, !-lnderhouden en beschermen van gras, 

bomen en bosj.es op bet gemeenschappelike weiveld 
en het vermetigen of kappen van bomen en bosjes 
en bet verkopen daarvan ; 

(i) het branden van gras en bet uitroeien van schadelik 
onkruid op het gemeenscha.ppelike weiveld; 
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. Ci> the quarrying and removal of stone and the removal 
of sand, ground and earth from the commonage 
and the prescribing of fees in connection therewith ; 

(k) the erection, maintenance and repair of fences· and 
gates on. the commonage or the boundaries thereof 
and the fencing of wells, dams, quarries and exca
vations; 

(l) the shooting of game on the commonage ; 
(m) the squatting of persons on the commonage; 
(n) the regulation of outspanning on the commonage; 
(o) the construction, erection, maintenance, control and 

leasing of buildings and other improvements, 
machinery implements and the like used or intended 
to be used for communal purposes and the prescribing 
of fees in connection with the use thereof ; 

(p) the prevention of inconvenience and damage to owners 
or lessees by animals wandering about at large; 

(q) the prevention of.the pollution of water to which owners 
or lessees have a common right; 

(r) the maintenance and repair of roads on the common
age not being roads under the control of the Pro
vincial Administration or any local authority; 

(s) the prevention, removal and abatement of 
nuisances which may tend either to injure th~ 
health, destroy the comfort or affect the rights of the 
owners or lessees ; 

(t) the leasing for sowing purposes of portions. of the 
commonage to owners and lessees of settlement lots, 
provided the approval of the Minister shall first have 
been obtained. 

(u) any other matter in which, in the opinion of the :Minister, 
it is necessary or desirable that the committee should 
be permitted to make rules respecting the commonage. 

(2} The procedure governing the making of rules by the 
committee of management shall be prescribed by the Minister. 
Such rules shall on publication in the Gazette have the force 
of law. 

(J) het nttgrayen en verwijderen van steen en de verwij
dering van zand, grond en aarde van het gemeen
schappehke weiveld en bet voorschrijven van fooien 
in verband daarmee; 

(k) bet oprichten, onderhouden en repareren van heiningen 
en hckken op het gemeenschappelike weiveld of de 
grenzen daarvan en bet omheinen van putten, dammen, 
steengroeven en uitgravingen; 

(Z) het schieten van wild op het gemeenscha ppelike 
wcivcld; . 

(m} bet plakken van personen op bet gemeenschappelike 
weiveld; 

(n) de regeling van uitspanning op het gemeenschappelike 
weiveld; 

(ol het bouwen, oprichten, onderhouden, kontroleren en 
verhuren van gebouwen en andere verbeteringen, 
machinerieen, werktuigen en dergelijke zaken, gebruikt 
of bedoeld voor gebruik in gemeenschap, en het voor
schrijven van fooien in verband met bet gebruik 
daarvan; 

(p) bet voorkomen van ongerief en schaae aan eigenaars 
of huurders door bet ronddwalen van dieren; 

(q) bet voorkomen van bet vuilmaken van water waarop 
eigenaars of huurders een gemeenschappelik recht 
hebben; . 

(r) het onderhoud en de reparatie van wegen op het ge
meenschappelike weiveld niet zijnde wegen onder bet 
beheer van bet provinciale bestuur of ecn plaatselik 
bestuur; 

(s} bet voorkomen, uit de weg ruimen en verminderen van 
onbehoorlikheden die aanleiding kunnen geven tot 
benadeling van gezondheid, verstoring van het 
gerief of bet inbreuk maken op de rechten van eige
naars of huurders ; 

(t) bet verhuren voor zaaidoeleinden van gedeelten van 
bet gemeenschappelike weiveld aan eigenaars en 
huurders van nederzettings hoeven, mits de goed
keuring van de Minister eerst verkregen is ;. 

(u) aile andere aangelegenheden waaromtrent naar bet 
oordeel van de Minister het nodig of wenselik is dat 
bet komitee veroorloofd wordt regels in verband met 
het gemeenschappelike weiveld te maken. 

(2) De procedure aangaande bet maken van regels door bet 
(3) A:ny rules made under this Act may provide penalties komitee van beheer wordt door de Minister voo~ges~h~even. 

for any contravention thereof or default in complying there- Zulke regels hebben de kracht van wet na. pubhkatie m de 
with, but no penalty shall exceed a fine of twenty pounds or Staatskoerant. 
in default of payment imprisonment for a period of one month. (3) Regels krachtens !Jeze Wet gemaakt kunnen straffen 

bcpa.len voor de overtreding daarvan of bet verzuim in de 
3. (1) The committee of management may appoint during nakoming da~rv;:tn. maar gee~ straf bedraagt me.er dan een 

pleasure such fit and proper persons as it shall find necessary boete ':an tw1nt1g pond of bt] gebreke van betalmg een ge-
for carrying out the purposes of this Act, and shall pay to them vangerusstraf van. een maand. . . 

111 

such salaries and wages and assign to them such duties as it 3, (1) Het komttee van beheer kan gedurende goedvmden, Verdere 
may think fit. zulke behoorlike en geschikte personen als bet mocht nodig bevoegd

achten, aanstellen voor de uitvoering van de oogmerken van ~~~1e van 
(2) The said committee may with the approval of the deze Wet en betaalt aan hen zulke salarissen en lonen en legt 

1 
e. 

Minister levy annually on lessees and owners of lots on the hun zulke plichten op als hij mocht goed achten. 
settlement a ·rate sufficient to meet any expenditure which (2) Het gezegde komitee kan behoudens de goedkeuring van 
the committee may incur in giving effect to the rules made de Minister aan eigenaars en huurders van hoeven op de 
by 'it. nederzetting jaarliks een belasting opleggen voldoende om de 

uitgaven welke het komitee mocht maken in de uitvoering 
(3) All fees prescribed by the committee as payable m con- van de door hem gemaakte regels te dekken. 

nection with the grazing of stock on the commonage, the use {3) Aile door bet komitee voorgeschreven fooien betaalbaar 
·of communal dipping tanks, the removal of earth, stone and in verband met het weideh van vee op bet gemeenschappelike 
sand, the sale of trees or bush, the use of communal buildings, weiveld, het gebruik van gemeenschappelike dipbakken, 
machinery or other improvements, "the leasing of sowing lots de verwijdering van grond, steen en zand, de verkoop van 
and such like matters shall be deemed to be the revenue of the bomen en bosjes, bet gebruik van gemeenschappelike ge
committee notwithstanding that the dominium in the land bouwen, machinerieen of andere verbeteringen, het verhuren 
may be in the Crown. van zaailanden, en dergelijke zaken, worden geacht inkomsten 

van ~et komitee te zijn niettegenstaande dat bet eigendoms-
Application 4. The provisions. of this Act shall apply to the Vyfboek recht van de grond bij de Kroon berust. 
~ rtct: d Settlement laid out on the farm Vyfhoek No. 131, situate 4. De bepalingen van deze Wet zijn toepasselik op de Vijf- Toepassing 
o~er an in the district of Potchefstroom in the Province of the Trans- hoek Nederzetting uitgelegd op_ de plaats Vijfhoek ~o. 131, v11!lfh Wkt op 
;ettlements. vaal, and to any other settlement described in section one gelegen in het distrikt Potchefstroom in de. Provincia Transvaal, a~~e~e en 

to which Parliament by resolution of both Houses may authorize en op elke andere nederzetting beschrevenin artikel een, waarop nederzet. 
its application. het Parlement bij besluit van beide Huizen de toepassing tingen. 

moge machtigen. 
5. This Act _may be cited for all purposes as the Settlements 5. Deze Wet kan voor aile doeleinden aangehaald worden Korte titel. 

(Committee of Management) Act, 1925. als de Nederzettingen (Komitee va-n Beheer\ Wet, 1925, 
Short titleo. 

Estelleg
Rectangle


