
.Repeal of 
Laws. 

Interpreta- . 
tion of terms, 

UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, '28ni JUNE, 1912. 

No. 28, 1912.] No •. M, 1912.] 

ACT 
TO TOT 

Provide for the Organization ~~d Discipline of, Regeling van deorgani·s~tio en tucht van,_cn de 
and the Payn1ent of Ret1nng Allo,yancesl betaling van aftred1ngstoelagon ~n g~ldo· 
and Financial Benefits- to Persons 1u the like vergoedingen aan personen In dwnst 
Employment of the Departm~nt of van het Departement van Spoorwegen en 
Railways and Harpours of the. Unwn ~nd Havens van de Unie, en v~or de bekrach-
for the confirmatwn of certmn _appoint- tiging van zeke.re aanstelhngen en afdan-
ments to and removals from that depart- kinaen in dat departement en voor do 
merit and for the payment of certain bot~ling van zekere gratifikaties sedert do 
gratuities since the thirty-first day of May, een dertigste :fi:!ei 1910, en - voor andere 
1910,. and for other purposes.· doelcinden. 

(ASSENTED TO 24'rH JUNE, ·1912). (GOEDGEKEURD OP 24 JUNIE, 1912). 

B-E IT ENACTED by the King's Most Excellent Majesty, -ziJ RET BEPAALD door Zijn Majesteit de Koning, de 
the Seriate and the House of Assembly of the Union of Senaat eri de Volksraad van de Unie van Zuid Afrika, als 

South Africa, as follows :- - volgt :- · · 

lxxxi ' 

P VOORAli'GAANDE BEPALINGEN, 
RELIMIN.A.RY, - - - •• t d W t · h 

- • _ . 1. De wetten vertneld in de Eerste BIJlage to eze e m We~ er· 
1. The laws mentioned in the First Schedule to th1~ Act de omvang aangewezen in de vierde kolom daarvan, alsmede roepmg-. 

shall· be·· and are hereby repealed to the extent set out m the aile andere wetsbepalingen, voorzover zij strijdig of onbestaan-
fourth column of that Schedule, togethe~ with ~o much. of any baar zijn met deze Wet, worden hierbij ingetrokken. 
other law as may be repugnant to or mconsrstent wrth the 2. In deze Wet hebben ond~~taande uitdrukkingen, zo het 
provisions of this ACt. . verband niet een andere zin aanwijst; de navolgende bete-

kenis :- · · · · · -2. In this Act, unless inconsistent· with the context,-"::-

'" 8-ctuary" shall mean a Fellow of the Institute of 
Actuaries of London or of the Faculty of Actuaries in 
Scotl[md or any ' other qualified person recognized 
as an actuary by the Governor-General ; -

~'additional contributions" shall mean the amounts paid 
by a member of the Fund in order to secure a supple
mentary annuity under Chapter III, but shall not 
include interest whether paid-by the member or the 
Administration; . . 

c::' Administration" or·" the Administration-" shall mean 
the authority for the control and management of th(, 
railways, ports, and harbours of the Union as 
established under the South Africa Act, 1909, or any 
amendment thereof ; . 

~'annuity " shall mean an annual sum payable during the 
lifetime of a retiring member; 

'" Cape contributor " shall mean any officer or employe{,) 
_ who at the date of the establishment of the Union, 

·was~ contributor to the Cape Civil Service ·. Pension 
Fund, or any officer or employee who was on that 
date a transferred servant as hereinafter defined; 

., Cape fixed establishme:Rt servant" shall mean-

(a). any officer or employee who, at the date of the 
establishment of the Union, was a person on the 
fixed establishment of the Cape Oivil Service or 
1vho if the Union had not been established, 
wouid subsequent to the thirtieth _day of May, 
1910; have been entitled. to be placed on that 
fixed establishment ; 

(u) an; tr~nsfe~r~d servant who, before ~i~ transf~r, 
was a contributor to the Cape Ctvrl Serv1ce 

- Pension Fund and was either on· the fixed 
establishment of the Cape Civil Service or has, 
since his transfer, · completed ten ·. years contri
butions to pension ; 

" continuous empl~yment" Liliall 'mean the time spent by 
a servant in the employment of the Administration, or 
in any other employment r eferred to in section eighty· 
two, on actual duty or in transit from one appointment 
to another, and shall not be reg;udoo as interrupted 

"aktuaris ,; . betekent een Lid van de "Institute of Wo!Jrdbe
. Actuaries "te Lon den of van de" Faculty of Actuaries" pal m!"en. 

in Schotland, of eeu ander gekwalificeerd persoon 
die door de . Goeverneur-generaal als aktuaris erkend 
~· -

" bijko~ende bijdragen " betekent de bedragen betaald 
door een lid van het Fonds, t en einde een aan
vullend jaargeld ingevolge Hoofdstuk III te ver
krijgen, met uitsluiting echter van rente, hetzij 
die door het lid of de Administratie betaald wordt; 

•' Administratie " of " de Administratie " betekent de 
autoriteit belast met het- bestuur en beheer van de 
spoorwegen en havens van de Unie, zoals in· 
gesteld bij-de Zuid Afrika Wet, 1909, of een wijziging 
daarvan; · ·· 

"jaargeld" betekent een jaarlikse som, die gedurende het 
leven van een uit dienst tredend lid betaalbaar is ; 

"Kaapse bijdrager" betekent een ambte~aar of bediEmd~, 
die op de datum van de totstandkommg van de Ume 
een bijdrager was tot het Kaapse Civiele Dienst 
Peilsioenfonds, of een 8-mbtenaar of bediende, die op 
genoemde datum een overgeplaatste dienaar· was· in de 
hieronder omschreven zin ;' 

" Kaapse vaste dienststaat dienaar " betekent- . 
(a) een ambtenaar of bediende, die op de datum van 

de totstandkoming van de Unie op de vaste 
dienststaat van de Kaipse Civiele Dienst geplaatst 
was, of die, zo de Unie niet tot stand gekomen 
was, na de dertigste dag van Mei, 1910, gerechtigd 
zou zijn geweest om op die vaste dienststaat 
geplaatst te worden ; · 

(b) een overgeplaatste dienaar, die, v66r . zijn over
plaatsing een bijdrager was tot het Kaapse Civiele 
Dienst P ensioenfonds en·die Of op de vaste dienst
staat van de Kaapse Civiele Dienst was Of, sedert 
zijn overplaatsing, gedurende tien voile jaren 
pensioenbijdragen ·gestort heeft; ' 

"onafgebroken dienst ·~ betekent de tijd door een dienaar 
doorgebracht in dienst van qe Administrotte of in een 
andere in artikel twee en tachtig bedoelde dienst lretzij 
in werkelike dienst of bij zijn overgang van een 
betrekking naar een andere. Die tijd wordt niet gehou:. 
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lxx:x:H UNION GAZETTE EXTRAORDINARY~ 28TH JUNE, 1912. 

by authorized leave of absence, by breab in eerviee 
t•egarded as leave of absence without pay or otherwise 
c:ondoned for the purpose of membershlp of a fund, 
o1· by periods of suspension followed by reinstatement 
in. the same or another office or post, but periods of 
absence without contributions shall not be taken 
into account in calculating the total period of 
continuous employment; 

"contributions " shall include ordinary contributions and 
additional contributions (if any) and shall mean the 
amounts paid in by a member o.f the Fund or a 
member of any other fund referred to in this Act, bnt 
shall not include interest, whether paid by the member 
or the Administration ; . 

" employee " shall mean any person exclusively employed 
under the Administration who is remunerated by 
wages (with or without any local, climatic, or other 
allowance) calculated at a daily rate or in any manner 
other than annually, and shall include any person 
whose position, irrespective of the manner in which 
the remuneration attached thereto is calculated, is 
prescribed within twelve months after the fixed 
.date to be that of an employee ; 

" fixed date " shall mean the date fixed under Chapter III 
of this Act for the establishment of the Railways and 
Harbours Superannuation Fund ; 

" General Manager " shall, in addition to the officer 
appointed by the Governor-General to be General 
Manager of the railways of the Union, or any person 
lawfully acting in that capacity, include any officer 
authorized by the Administration to perform any of 
the duties imposed upon the General Manager under 
this Act; 

"interest " shall mean, in contradistinction to compound 
interest, simple interest ; 

•· medical practitioner',' shall mean a medical practitioner 
duly registered as such under any law, in force in the 
Union or in any Province, relating to the registration 
of medical practitioners ; 

"member " shall, in Ohapter III, mean any servant who is 
for the time . being a contributor to the Railways and 
.Harbours Superannuation Fund, and in Chapter IV 
shall mean a contributor to the new pension fund or 
the new widows' p·ension fund ; 

" Minister" shall mean the Minister of Railways and 
. Harbours or any other Minister lawfully acting in 

that capacity ; 

"Natal ser~ant" shali mean any officer or employee who, 
at the date of the establishment of the Union, was an 
officer or employee (as the case may be) on the per
manent . establishment of the Natal Civil Service, or 
who may subsequently have been granted the same 
rights as were possessed by an officer or employee (as 
the case may be) on that permanent establishment ; 

t< officer" shall mean any person exclusively employed 
under the Administration who is .remunerated by 
salary calculated annually, in contradistinction to a 
daily or other rate of pay or to any form of remunera
tion other than an annual Salary, save as is provided 
in the definition of " employee " ; 

. " old Administration " shall mean-

( a) the Central South African Railways as existing 
prior to the thirty-first day of May, 1910, and 

. I 

den Toor afgebroken door bewilligd verlof, door 
dienstonderbrekingen, die beschouwd worden als 
verlof zonder betaling of anders kwijtgescholden 
zijn voor het doel van lidmaatschap van een fonds, 
of door tijdvakken van schorsing ge"olgd door 
herplaatsing in dezelfde of een andere betrekking of 
post, zullende echter tijdvakken van verlof zonder 
bijdragen niet in aanmerking komen bij het berekenen 
van de gezamenlike tijd van onafgebroken dienst ; 

" bijdragen" sluit in gewone bijdragen en bijkomende 
bijdragen (zo die er zijn) en betekent de bedragen, 
gestort door een lid van het Fonds of door een lid 
van een ander fonds bedoeld in deze Wet met 
uitsluiting echter van rente, hetzij dezelve door het lid 
of de Administratie betaald wordt ; 

" bediende " betekent ieder, die uitsluitend werkzaam is in 
dienst van de Administratie en die voor zijn diensten 
loon trekt (met of zonder plaatselike, klimaat-, of 
andere toelage), berekend bij de dag of op een andere 
wijze dan bij 't jaar. Vom-ts wordt daaronder be
grepen een ieder wiens dienstbetrekking, hoe ook de 
beloning daaraan verbonden berekend moge worden, 
binnen twaalf maanden na de bepaalde · datum 
omschreven wordt als die van een bediende ; 

" hepaalde datum " betekent de datum, die ingevolge 
.·. Hoofdstuk III. van deze Wet"vastgesteld wordt voor 

de stichting van het Spoorwegen en Havens Super
annuatiefonds ; 

· " Algemene Bestuurder" betekent niet aileen de ambte
naar, die door de Goeverneur-generaal tot Algemene 
Bestuurder benoemd is van de spoorwegen van de 
Unie, of zijn wettige plaatsve1~vanger, maar tevens 
ieder, die door de Administratie belast wordt met de 

·. waarneming van plichten, die aan de Algemene 
Bestuurder bij deze Wetopgelegd zijn; 

"rente" betekent enkelvoudige rente, in tegenstelling van 
samengestelde rente ; 

. " geneeskundige " betekent een geneeskundige behoorlik 
als zodanig geregistreerd overeenkomstig een in de 
Unie of in een Provincie. geldende wet op de 
registratie van geneeskundigen ; 

"lid " betekent in Hoofdstuk III, een dienaar, die bij
draagt tot het Spoorwegen en Havens Superannuatie
fonds, Em, in Hoofdstuk IV, een bijdrager tot h et 
nieuwe pensioenfonds of het nieuwe weduwepen
sioenfonds; 

" Minister" betekent de · Minister van Spoorwegen en 
H avens of een ander Minister, die wettig in deze hoe
danigheid handelt ; 

"Natalse dienaar" betekent een ambte~aar of bedieude, 
die op de datum van de totstandkoming van de Unie 
een ambtenaar of bediende onderscheidenlik was op 
de vaste dienststaat van de Nata1se Oiviele Dienst, of 
aan wie later dezelfde rechten toegekend zijn, welke 
een ambtenaar of bediende onderscheidenlik op die 
vaste dienststaat bezat. 

" ambtenaar" betekent iemand, die uitsluitend in dienst 
van de Administratie werkzaaru is en die voor zijn 
diensten een salaris geniet, dat berekend wordt bij het 
jaar, in tegenstelling met een beloning berckend bij 
de dag of volgens andere maatsta:f, of met elke vorm 
\an belonirig, die niet een jaarsalaris is, behoudens 
echter de voorziening in de omschrijving van 
"bediende " : 

"oude Administratie" betekent,-- · 

(a) de Centrale Zuidafrikaanse Spoorwegen, zoa1! 
bestaande vo6r de e~n en dertigste Mei 1910, 
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UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, 28tn JUNE, 1912. 

shall include the Imperial Military Railway! and 
any :Military Administration of the- Railways in 
the Transvaal and Orange River Colony ; 

(b) the department of the Railways, Ports and 
Harbours of the Cape Colony ; 

(c) the department of the Natal Government 
Railways; 

(d) the department of the Ports and Harbours of 
Natal; 

" old fixed date" shall mean, in the case of servants who 
had the option of becoming members of the fund 
established under,-: 
· (a) Act No. 20 of 1908 of the Transvaal or Act No. 37 

· of 1908 of the Orange River Colony, the first day 
of January, 1909 ; 

(b) Act No. 41 of 1909 of the Cape Colony, the first 
day of January, 1910; 

(c) Act No.1 of 1910 of Natal, the first day of March, 
1910; . . 

"old pension fund "shall include the Cape Civil Service 
Pension Fund, the Cape Widows' Pension Fund, and 
the Natal Public Employees Superannuation Fund 
established in terms of Act No. 29 of 1897, including 
the Railway Superannuation Fund incorporated 
therewith ; ,. 

· " old superannuation fund " shall mean the superannua
tion fund established in terms of Act No. 41 of 1909 
of the Colony of the Cape of Good Hope, or of 
Chapter III. of Act No. 20 of 1908 of the Transvaal 
and Chapter III. of Act No. 37 of 1908 of the Orange 
River Colony or of Act No.1 of UllO of Natal so fa1· 
as it relates to servants formerly employed in the 
service of the railways, ports and harbours of Natal ; · 

" ordinary contributions " shall mean the amounts paid by 
a member of the Funq.in order to secure an annuity 
under Chapter III., as distinguished from a supple
m entary annuity under the same Chapter, but shall 
not include interest, whether paid by the member OJ' 

by the Administration ; 
" pension " shall mean an annuity or gratuity as the 

context requires ; · 
" pensionable emoluments " , shall mean the emoluments 

on which contributions shall be paid ; 
" prescribed " shall mean prescribed by this Act or by 

regulation ; 
" Railway Board" shall mean the board established bJ 

s~ction one htmdrP.d and twenty-six of the South 
Africa Act, 1909 ; 

" regulation " shall mean a regulation made and in force 
under this Act ; 

" revenue " shall m ean the revenue paid into the Railway 
and Harbour Fund established under section oru 
hundred and seventeen of the South Mrica Act, 1909 ; 

"salary" shall mean the annual pay of an officer, exclusive 
of allowances · · · · 

" servant " shall in'clude both an officer and an employee ; 
"superannuation " ·shall mean the attainment of the ag~· 

fixed by this Act for retirement from the Service or. 
an annuity; 

" the Fund " shall mean the Railways and Harbour!' 
Superannuation Fund constituted under Chapter III. 
of this A ct; 

" the Service " shall mean the Department of RailwayE> 
and Harbours ; 

"transferred servant" shall mean any servant who was a 
contributor to a pension fund while in employm~::nt 
under the Gape Civil Service, the Gape Government 
Railways, the Cape Colony Harbour Boards, or the 
Orange Free State Railways and who was transferred 
under competent authority to the service of the late 
Central South African Railways including the Imperial 
Military Railways Administration and any Military 
Administration of such Railways in the Transvaal or 
the Orange River Colony, and whose claimto reckon 

daaronder begrepen de Imperiale Militaire Spoor
wegen en elke :Militaire Administratie van d<i! 
Spoorwegeu in de Transvaal en OranjeVrijstaat; 

.(lt) het departement van ~poorwegen eu Havens in 
de Kaap Kolonie ; 

(c) het departem\t~t van de Staatsspoorwegen van 
Natal. 

(d) het departement van de Havens van· Natal. 
"oude bepaalde datum" betekent, in het geval van 

dienaren, die de keuze hadden om leden te worden 
van hot fonds opgericht ingevolge,-
(a) Wet No. 20 van 1908 van Transvaal of Wet No. 

37 van 1908 van de Oranje Vrijstaat, de eerste 
dag van Januarie, 1909 ; 

(b) Wet No. 41 van 1909 van de Kaap Kolonie, de 
eerste Q.ag van Januarie, 1910 ; 

(c) Wet No. 1 van 1910 van Natal, de eerste dag 
van Maart, 1910 ; 

"oude pensioenfondsen" sluit in het Kaapse Civiele 
Dienst ·Pensioenfonds, het Kaapse Weduwepensioen
fonds, en het Natalse Staatsdienaren Superannuatie
fonds gesticht overeenkomstig Wet No. 29 van 1897, 
met inbegrip van het daarrnede verenigd Spoorweg 
Superannuatiefonds ; -

" oude superannuatiefonds" betekent het superannuatie
fonds gesticht overeenkomstig Wet No. 41 van 1909 
van de Kolonie van de Kaap de Goede Hoop, of van 
Hoofdstuk III van Wet No. 20 van 1908 van Transvaal 
en Hoofdstuk III van Wet No. 37 van 1908 van de 
Oranje Rivier Kolonie of van Wet No.1 van 1910 van 
Natal, voorzover dezelve betrekking heeft op dienaren, 
die vroeger bij de spoorwegen en havens van Natal 
aangesteld waren ; 

"gewone bijdragen '' betekent de bedragen door een lid 
van het Fonds betaald ten eincle een jaargeld onder 
Hoofstuk III te verkrijgen, in tegenstelling met een 
aanvullend jaargelcl onder hetzelfde Hoofdstuk. 
Daaronder is echter niet begrepen r ente, zonder aan
zien of dezelve door het lid of door de Administratie 
betaald wordt ; 

"pensioen " betekent een jaargeld of gratifikatie, · riaar 
gelang het zinsverband vordert ; 

"pensioendragende emolumenten " betekent de emolu
menten, ten aanzien waarvan bijdragen moeten 
worden gestort ; , 

"voorgeschreven " betekent voorgeschreven bij deze Wet 
· of bij regulatie ; · · .. 

,, sl~oarwegraad " "'betekent de raad . ingest.eld krJ.chtens 
artikel hondeTd zes en twintig van de Zuid Afrika 
Wet, 1909 ; · 

" regulatie " betekent een regulatie vastgesteld en van 
kracht ingevolge deze Wet; 

"inkomsten" betekent de inkomsten, gestort in het Spoor
. weg en Haven Fbnds gestich t nit krachte van artikel 

honderd en zeventien van de Zuid Afrika Wet, 1909; 
•: salaris" betekent de jaarwedde van een ambtenaar met 

uitsluiting van toelagen; 
" dienaar" sluit in een ambtenaar en een bediende ; 
" leeftijdgrens " betekent de bereikte ouderdom, bij deze 

Wet bepaald voor uittreding nit de Dienst · onder 
genot van een jaargeld; 

" hd Fonds " betekent het Spoorw{'gen en Havens 
Superannuatiefonds gesticht uit krachte van Hoofdstuk 
III van deze Wet; · 

" de Dienst" betekent het Departement van Spoorwegen 
en Havens ; · 

"overgeplaatste dienaar " betekent een dienaar, die een 
bijdrager was tot een pensioenfonds toen hij aangesteld 
was bij de Kaapse Civiele Dienst, de Kaapse Staats
spoorwegen, de Havenraden van de Kaap Kolonie of 
bij -de Oranje Vrijstaatse . Spoorwegen, en die op 
bevoegd gezag overgeplaatst werd in de dienst van de 
vroegere Centrale Zuidafrikaanse . Spoorwegen, daar
onder begrepen de Imperiale Militaire Spoorwegen 
Administratie en elke Militaire Administratie 
van die Sl)oorwegen in Transvaal en in de Oranje 

l.xxxiii 
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as contimio"us, for purposes o£ pehSion and wido-ws' 
pension, the periods of ·his employment before and 
after such transfer has, before the commencement of 
this Act, been admitted under the provisions of Act 
No. 20 of 1908 of the Transvaal, or Act No. 37 of 1908 
of the Orange River Colony ; . 

" 'vages" shall mean the pay of an employee exclnsiv~ of 
allowance~!. 

CHAPTER I .. 

APPOINTMENT AND DISCHARGE OF SERVANTS. 

Rivier Kolonie, eh wiens recht om, 'TOf>r doeleinden 
van pensioen en weduwepensioen, zijn diensttijden 
v66r en na die overplaatsing als ~ onafgebroken te 
tell en, v66r de invoering van deze Wet erkend is 
ingevolge Wet No. 20 van 1908 van Transvaal of Wet 
No. 37 van l90S van de_ Oranje Rivier Kolonie; 

" loon" betekent de b~loning van een bediende, met uit
sluiting van toelagen. 

HOOFDSTUK I. 

~felc~_at~on . . 3. The . Governor-General-in-Council may from time to AANSTELLING EN ON~SLAG VAN DIENA~~N: .. . 
po,~:~~a~n the time~ apl?omt so many _e;ervants as may be required for the 3. De _Goeverneur-generaal-m-Rade kan v~n tiJd tot ~IJd Overdracht 
Gov ·rnoi'- Service, mcrease, or, With cut prejudice to . the. rights which zovele {henaren aanstellen, als voor de Dienst benodigcl bvan zekderede 

' · · h t t 1 1· · d f d k evoeg h en. 6eueral. a servant may have under section eighty-three, diminish the ZI)n, en e aan a. c Ienar~n -vermeer eren o ,zon. erver orting door de Goe-

Who are in 
permanent 
employment. 

How tem
porary ser· 
vants may 
become per
manent ~cr· 
vants. 

number of servants and their emoluments in such manner as van de rechten, die een dienaar mocht hebben mt krachte van vemeur
from. !·ime to tii_ne may be vr~scribed, and s_ubject to the artikel drie en tac~tig, huJ?-. aantal en emoluinen_t_en vermin- Generaal. 
p;rovisions of ~his Act, and w1tbont prejudice to the same dere? op een v~n tiJd tot tiJd voorg~~chreven WIJZe en kan, 
rights, may d1scharge any servant. The Governor-General met machtnemmg van het bepaalde bi] deze Wet en behoudens 
may, from time to tinie, delegate the power of appointment genoemde recbten, een dienaar ontslaan. De Goeverneur-
or discharge of servants. generaal kan van tijd tot tijd het recht van aanstelling of 

4. The following servants shall be deemed to be in per- ontslag van dienaren overdragen. 
manent employment:- . . ..4. De volgende dienaren worden gettcht in vaste dienst te Wie znl in 

(a) ~ershons who on the thirtieth daJ: of :May, 1910, were ZI]n a(an)g~~teld~.:- d d . t M . 
1910 

b .. d d :;;;e~~:fdt 
m t e permanent employment of the old Administra- a ZIJ Ie op · e erhgs e e1 IJ e ou e zijn. 
tion and are still in the Se.rVice at the fixed date. Administratie in vaste dienst waren en op de be-

(u) ~ersonswho on the thirty-first day of May, 1910, were ~~al~e datum nog in de ~ienst zij~; . .. . 
m the temporary employment of the Administration (u) ZIJ die op de een en derbgste :M:m 1910 m ti]dehke 
but have beeri a]Jpointed to permanent employment dienst waren van de Administratie, doch die v66r de 
before the fixed date. bep.aalde datum in vaste dienst zijn aangasteld ; 

(c) Persons who entered the Service on or after the (c) zij die in de Dienst traden op of na de een en 
thirty-first day of May, 1910, and have been admitted! . dertigst.e Mei 1910, en ~6or de bepaald&J datum in 
to permanent employment before the fixed date. vaste dienst aangesteld ZIJn ; 

(d) Persons who on or after the fixed date receive a (d) zij die op of na de bepaalde datum een certifikaat 
certificate of permanent employment issued by thB ontvangen van vaste aanstelling, uitgereikt door 
General Manager. · · . de Algemene Bestuurder, · 

All other servants shall be deemed to be in temporary employ- Alle andere dier:~re~ worcl_en geacht in tijdelike di~~st te zijn. 
ment. · t). (1) Een tiJdebke chenaar moet, voorclat hiJ van de ~oe tijdelike 

Algemene Best u de ee · ce t· fik t k t d t h d!enaren · 5. (1) A temporary servant, before he rcc!3ivcs a. certificato u r r n r 1
. aa an on_vangen, a . em va.;;te die- ·· 

issued by the General Manager entitling him t-o permanent recht geeft op vaste aanstellmg, .. een onafgebroken dienst narenkunnen 
employment, must have been in continuous employment for hebben volbracht van de volgende tlJd_vakken :- worded. 
the following periods :- · Am?tenaren · · · . . . Een J~r. 

Officers ··• One year. Bed1enden (:r_net mtslu1tmg Twee Jaar. 
Employees (other than those in receipt Two years. van hen die ee~ dagloon 

of wages of less than five shillings t~~kke~ . van mmder dan 
perday) .... v9f shilbn~). . 

Employees in receipt of wages of less Until the wages Bed1enden, dw ee~ dagloon Totdat het loon vijf shil-
than five sbillino-s per day. amount to five t~~kke~ _van . mmder dan lings per dag bedraagt, 

0 shillings p e r VIJf shillings. - doch in geen geval min-
day, but in no der dan twee jaar. 
case less th (2) Een dienaar, die een ona£gebroken dienst volbracht 
two years. · an heeft van het tijdvak ~enaan~ien van hem in subartikel (1) 

(2) Every servant who has been in continuous employment voor~e~chreyen en . wieJ?-~ d1ensten voortdurend do~r de 
for the period prescribed in respect of him by sub-section (1) Admimstratie benodigd ZIJn, ka~, op gron~ van een certlfikaat 
mid whose services are permanently required by the Adminis- van de .Alg~~ene Bestuurder, m vaste d1enst wortlen aange
tration may, upon a certificate issued by the General Manager, steld, mits hiJ-
be appointed to permanent employment if he- (a) zijn achttiende levensjaar bereiktheeft, en in hetgeval 

(a) has attained the age of eighteen years, and in the case van een leerling, zijn Ieertijd volbracht heeft; en 
of an apprentice, has completed his app~enticeship; (u) aan het voorgeschreven geneeskundig onderzoek 
and van geschiktheid voldaanheeft; en 

(b) has passed the prescribed medical examination of (c) de opvoedkundige vereisten bezit, die bij regulatie 
fitness; and voorgeschreven .cmochten zijn : Met dien verstande 

(c) 11ossesses such educational qualifications as are prescribed dat geen dienaur een eksamen zal worden afgenomen 
by I"egulation: Provided that no servant shall be ter zake van de ene of de ander:e officiele taal, 
examined in regard to his knowledge of either official behoudens als bepaald in artikel zes; en 
language except as provided in section six; and . (d) een certifikaat van bekwaamheid en goed zedelik 

(d) · has received a certificate of efficiency and good gedrag ontvangen heeft; getekend door het hoofd van 
character signed by the head of hiS department. zijn departement. 

Lanf-fi3.g·~ . 6. (1) An officer entering the Service after the commence- 6. (1) Een ambtenaar die na de invoering J"a.n deze Wet in de Taalkennis. 
llua 1 catwns. ment of this Act who is arpointed to a clerical post" therein Dienst treedt en tot een klerkelike post daarbij aangesteld 

and who h~s ·not passed a prescribed examination in both wordt, en die niet een voorgeschreven eksamen in beide de 
official languages shall not be promoted to ariy higher grade officiele talen afgelegd. heeft, kan niet tot een hog ere graad 
than that to which he has attained in five years from the date worden bevorderd dan de graad door hem bereikt binnen vijf 
of his first appointment to such post, tmless and until he pass jaren na de t'latum Van zijn eerste aanstelling t-ot zodanige post, 
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such an examin:N:ion in both .official languages as may be tenzij en totdat hij in beide officiele talen zulk een eksamen 
prescribed; the standard of the last-mentioned examination afgelegd h eeft, als voorgeschrevf'n mocht worden ; de 
shall be equal to the standard of the first-mentioned exami na- c;tm1daard van h et laatstbedoclcle ek;;;nmen moet geli jk zij n aan 
tion : ue standaard van bet eerstbedoel<le eksamen : 

Provided that if he has passed in either of the official Met uicn verstande dat., zo de betrokken ambtenaar in ccn 
languages at the first-mentioned examination he shall be van ue officiele talen bij bet eerstbedoelde eksamen geslaagll 
exempted from further examination therein : is, hij vrijgesteld is van een vercler eksamen daarin : 

Provided further that if the Administration be satisfied that Met dien verstancla voort!l dat de Administratie zo zij 
the officer has, during the said period of five years, been overtnigd is dat de ambtenaar gedurende bedoeld tijdvak van 
stationed in places where he had no facillties for acquiring a vijf jaren zijn sfandplaats gehad heeH op plaatsen waar 
knowledge of the language in respect of which he has not hij geen gelegenheid had om de taal aan te leren waarin 
passed a prescribed examination, th e Administration may grant hij nog geen voorgeschreven eksamen afgelegd heeft, hem 
him such extension of the said period as it may de~m reason- zulk een verlenging van genoemd t ijdvak kan toestaan als 
able. . zij redelik mocht acht('n. 

lxxxv 

(2) In appointing any servant to a post in which the knmv- (2) Bij het aanstellen van een dienaar tot een post, waarbij 
ledge of either or both of the official languages is necessary thi- bekendheid met een of beide officiele tal en w r eist is, moet t en 
Administration shall be satisfied that the servant possesses the genoegen van de Administratie blijken dat de dienaar de bal-
1-.inguage qualifications necessary for the efficient discharge of kennis bezit die vet'eist is voor de behoorlike uitoefening van 
the duties of the post. de plichten van de po~t. . . . 

. · 7. Bij het aanvullen van een vakature in een tak van de Bevordcrmg' . 
Promotion. 7. Whenever a vacancy occurs in any branch of the Ser- Dienst, wordt acht geslagen op de betrekkelike bekwaamheicl 

vice, regard shall be had in filling the vacancy to the relative van twee of meer dienaren, die daarvoor in aanmerking 
efficiency of ~wo or more servants eligible to fill it, or, if their komen, of, wanneer zij, wat bekwaamheid betl'eft, gelijk staan, 
claims as regards efficiency are equal, then to their relative op hun betrekkelike dienstouderdom. I edere dienaar die bij
seniority. Any servant who alleges that a vacancy has been brengt dat een vakature aan gevuld is zonder inachtneming ·van 
fillqcl without regard to the provisi"llS of this section m ay het bepaalde bij clit artikel kan in appel komen bij de Alge
appeal to the General :Manager, and should he be dissatisfied mene Bestuurder en mocht hij onvoldaan zijn over diens 
with tho decision of the General Manager . he may further beslissing d;m kan hij appelleren nanr de Administratie wier 
appe:::l to the Administration whose decision shall be final beslissing afdoende is. 

. . 8. (1) Voordat een dienaar in vaste dienst wegens onbc- Ontsl!lg of. 
Di»mis~al or 8. (1) Before any servant m permanent employment 1s, kwaamheid uif de Dienst ontslaacn of in ran()' of in llet genot yexromdermg 
·rhednctJOndon on the grounds of inefficiency, dismissed from the Service, or van emolumenten verminderd k~1 worden m~et een bepaal<le !~1~;~yofnn 
t e o-roun s · · fi · · . ' ' olinefficiency 1.·educed m rank or emoluments, a de mte written charge shalljldachte in aeschrifte opo-esteld aan hem rrezonden of over- weg-ens onbe-

be prepared and transmitted or delivered to him and an enquiry handigd en ~en onclerzo~k daa;.in gehouder~ wol'den. B.ij het kwa.'lmheid. 
into the sam~ shall be held: At the enqu~ry he shall .be ~ffordedjonderzoek wor9.t hem cle gelegenheid gegeven tegen . het 
an op:portumty of showmg _cause ~gamst. the drsm1ssal or ontslag of de vermindering gronden aan te voeren. De amb-
reduction. The _officer reportmg ~he meffic1ency may not take tenaar die de onbe.kwaamhei<l rapporteert m~g slechts als 
part in t11e ·enqmry except as a w1tness. !Setuige deelnemen aan het onderzoek. 

(2) If the enquiry disclose that the servant. is inefficient and (2) Blijkt uit het onderzoek, .dat de dienaar onbekwaam i11 
that his inefficiency is due solely to causes within his own en dat zijn onbekwaamheid uitsluitend te wijten is aan oorza
control, he shall be deemed to have been guilty of misconduct ken, die van zijn wil afhankelik zijn, clan wordt hij geacht schul
and shall be dealt with as provided in this A ct. digtezijn aan wangedragen overeenkumstigueze Wet uehauclelu. 

(3) If the enquiry disclose that the servant is inefficient, but (3) Blijkt uit het onderz?ek, ~1at ?e ~ienaar onb.~kwa~m is 
that his inefficiency is not due solely to causes within his own doch dat de_ onbek~aam.herd met ~utsl.~rtend te WIJten !s aan 
control, h e shall be dealt with in the same manner as if his 90rzaken, dw ':~n ZIJn wll afh_ankehk; .zlJn, dan worclt. me~ ~1em 
services were dispensed with in accordance with section nine op dezelfcl~ WIJze gehandeld alsof hlJ overeenkomsbg artJkels 
or ten negen of tzen afgedankt was. 

. · . . . . (4) Blijkt nit h et onderzoek, dat de dienaar geenszins onbe-
. (4) ~f the enqmry disclo~e that the servant IS m _no way kvraam is, dan wordt. hij in ;,.ijn betn~kking hersteld of tot een 
m effiCient, he shall be r~ms~ated or sha,U be appom~ed to ander ambt of post aangesteld, in een of anc1er geval zonder 
another office or post, and m erther case Without reductiOn of vermindering van emolumenten. 
emoluments. · (5) H angencle de uitslag van het onderzoek wordt de 

(5) Pending the result of the enquiry the servant shall· be dienaar in zijn bctrekking geschorst. De order voor schorsing 
suspended from the duties of his office or post. . The order uit de clienst gaat gepaard met inhouding, van de geschorste 
for suspension from duty shall involve the withholding of half diena&r, van de h elft van de emolumenten van de betrek king. 
the emoluments of office from the servant suspended: Provided :Met dien verstande dat, wanneer het onder zoek mocht aantonen 
that if the enquiry should disclose that the servant is in no <lat de dienaar geenszins onbekwaam is, hem de halve 
way inefficient the half emoluments withheld during the period emolumenten ingehonden gedurende h et.tijdvak van schorsing, 
of suspension shall be paid to him. hetaald zullen worden. · 

(G) Nothing in this section shall apply to a transferred . (6) Dit artikel is nie~. van toepassin? op een overl:fepl.aatste 
servant, a Oape contributor, a Cape fixed-establishment servant, d~enaar, een Kaapse b1~drager, een Kaapse vaste chenststaat 
or a Natal servant. d1enaar, of een Na~lse dwna~r. . . . . 

9. Wordt een drenaar, dre m vaflte chenst aangf'steld 1s, Afdt~.Dkmg. 
Retrench· 9. If the services of a servant in permanent employment afgedankt, vo?rdat. .hij de lecftijcl~rc~1s bereikt ~lCcft, te~1 gc-
ment. be dispensed with prior to his superannuation, owing to a rednc- volge van een mkortmg of r eorga!usahe van het lhenstpersoneel 

tion in or reorganization of staff the following provisions shall dan geld en de volgende voorschriften :-

apply:- (1) Behoudens h et bepaalde bij ar tikel tien ontvangt 
(1) .Save as is provided in section ten an officer who had een ambtenaar, die de keuze had om lid t e worden 

the option of becoming a member of an old superan- van een oud superannuatiefonds, doch die keuze niet 
nuation fund but failed to exercise that option uitoefende, en die n iet de verdere keuze uiigeoefen cl 
and h as not exercised the further opt-ion of m ember- l1eeft van "lidmaatscbap, hem gegeven ingevolge snb-
ship given him undet· sub-section (5)of section twenty- artikel (5) van a1;tikel ctcht en tw"intig, een gratifikatie 
eight, shall r eceive from revenue a gratuity in r espect uit inkornsten ten aanzien van een tijdvak van 
of a period of continuous employment ending at the onafgebroken dianst eindigende op de oude bepaalde 
olll fixed date. datum. · 
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(2) An officel' who has been admitted to membership of 
the Fund by virtue of sub-section (5) of section 
t.wenty-eight shall recei•e from revenue a gratuity on 
a period of employment arrived ~t by adding 
t.ogether-
(a) the period of continuous employment ending at 

the old fixed date ; and 
(b) the period of such continuous employment after 

the old fixed date as l1as been covered by contri
butions to the Fund. 

In addition he shall receive a refund of the whole of 
the additional contrib11tions (if any) paid by him, and 
also the amount of any ordinary contributions whicl1 
he may have paid in respect of any period nrior to 
the old fixed daie. • 

(3) Save as is provided in su b-se.ction (2) of this. section 
an officer who is a member of the Fund shall receiv 
from revenue a gratuity calculated on the whole 
period ·of his continuous employment, and in addition 
he shall receive from revenue a refund of any amount 
which he may have contributed by way of additional 
contributions, and also the amount of any ordinary 
contributions which he may have paid in respect of 
any period prior to the old fixed date. 

(4) An officer who is a member of the fund created by 
Act No. 29 of 18~7 of Natal or the railway superan
nuation fund incorporated therewith, shall receive 
from revenue a gratuity calculated on the whole period 
of his continuous employment.; and in addition he 
shall receive a refund of any contributions which he 
may have paid to the said funds in respect of any 
period prior to the first day of March, 1910. 

(5) Any officer referred to in sub-sections (2), (i3) and 
. (4) of this section, whose continuous employment, 

due 1·ega1·d being bad to the provisions of sub-s~ction 
(7) of this section, has in the aggregate been fifteen 
years or more, and any such officer whose age is 
forty-five years or more arid whose continuous employ
ment has in the aggregate been ten years or more, 
shall receive from revenue at his option, either-
( a) an annuity equivalent in amount to the annuity 

(if any) he would be entitled to receive from the 
fund of which he is a member on his retirement 
owing to i~l-health ; or 

(b) a gratuity and . a refund of the contributions 
referred to in the said sub-sections. 

(6) (a) The gratuity referred t(l in the preceding sub
~ sections of this section shall be calculated on the 

officer's pay at the time of leaving the Service on the 
following scaled ue regard being had, in calculating the 
period o~ continuous employment, to the provisions of 
snb-secti.on (7) of this section:-

Period of continuo'ttS employment. · 
Under one year 
One year ... 
Two years .. ~ 
Three years .. . 
. Four years .. . 
Five years .. . 
Six years •.. 
Seven years .. . 
Eight years .. . 

Nine years ... 
Ten years and over 

Gratuity. 
Nil. 
One half month's pay. 
One month's pay. 
Two months' pay. 
Three months' pay . 
Four months' pay. 
Five months' pay. 
Six months' pay. 
Seven and a half 

months' pay. 
Nine months' pay. 
One month's pay for 

each. completed year 
of employment. 

(b) For each completed month over and above the com
pleted years taken into account a proportion of the 
gratuity shall be paid. Such proportion shall be 
calculated on the scale which was taken into account 
in computiug the gratuity for the completed years. 

(c) The term "pay" as used in the scale shall mean and 
include in the case of an officer who is a ;member of 
the Fund or any other fund refe1·red to in this A:et, 
pensional:>le emolume~ts, arid in the cttSe of ~n ot}icer 
w}l~ $!3 Mt !!L mew.ber Pi: 11ny $UCh f~~41 hl~ ~ary onl~, 

(2) Een ambtenaar die toegelaten is als lid van het Fonds 
krachtens subartikel (f>) van artikel acht en twintig 
ontvangt uit de inkomsten een gratifikatie over een 
diensttijd vei·],regen door samen te voegen :-
(a) de onafgebroken dienst eindigende op de oude 

bepaalde datum ; en 
(b) zodanige onafgebroken dienst na de oude bepaalde 

datum als gedekt is door bijdragen tot het Fonds. 
Buitendien worden alle door hem betaalde bij
kornende bijdragen (zo er zijn) aan hem terugbetaald, 
alsook het bedrag van gewone bijdragen die hij 
gedaan mocht bebben ten aanzien van enig tijdvak 
vcS6r de oude bepaalde datum. 

(3) Behoudens het bepaalde bij subartikel (2) van 
dit artilrel, ontvangt een ambtenaar, die lid is van het 
Fonds, nit inkomsteri een gratifikatie berekend 
ove1· het gehele tijdvak van zijn onafgebroken 
dienst en ontvangt tevens uit inkomsten terugbetaling 
van alle bedragen, die hij bij wijze van bijkomende 
bijdragen mocht hebben gestort · en bovendien het 
bedrag van alle gewone bijdragen door hem gestort ' 
ten aanzien van een tijdvak voorafgaande aan de oude 
bepaalde datum. · · 

(4) Een ambtenaar, die lid is van het fonds gesticht 
bij Wet No. 29 van 1897 van Natal of het daarmede 
verenigde Spoorweg Superannuatiefonds, ontvangt 
uit inkomsten een gratifikatie berekend over het 
gehele tijdvak van zijn onafgebroken dienst, en 
tevens · ontvangt hij alle bedragen terug, die hij in 
bedoelde fondsen mocht hebben gestort ten aanzien 
van een tijdvak v66r de eerste dag. van J\-laart, 1910. 

(5) Een ambtenaar bedoeld in subartikels (2) (3) 
en ( 4) van dit artikel, wiens onafgebroken dienst 
met inachtneming van het bepaalde bij subartikel 
(7) van dit artikel, bijelkaargenomen vijftien jaren of 
meer · bedraagt, en ieder zodanige ambtenaar die vijf 
en veertig jaar oud of ouder is en wiens gezamenlike 
onafgebroken dienst tien jaren of meer bedraagt, 
ontvangt uit inkomsten te zijner keuze, of-
( a) een jaargeld van gelijk bedrag als het jaargeld 

(zo dat er is) waartoe hij uit het fonds gerech
tigd zou zijn, waarvan hij lid is bij zijn uitdienst
treding ten gevolge van ziekte ; Of 

(b) een gratifikatie en terugbetaling van de bedragen 
bedoelu in voormelde subartikels. 

· (6) (a) De gratifikatie bedoeld in de voorgaande 
subartikels van dit artikel, wordt berek{md over het 
salaris van de ambtenaar ten tijde van zijn uittreding 
nit de Dienst naar de volgende maatstaf, zullende bij 
berekcning van de onafgebrokcn dienst gelet worden 
op het bepaalde bij subartikel (7) var dit artikel :-

Tijdvak van onafgebroken dienst. Gratifikatie. 
·Minder dan een jaar Niets. 
Een jaar · Een halve ma:imd salaris. 
Twee jaar Een maand salaris. 
Drie jaar Twee maandezi salaris. 
Vier jaar Drie maanden salaris. 
Vijf jaar Vier maanden salaris. 
Zes jaar Vijf maanden salaris. 
Zeven jaar Zes maanden salaris. 
Acht jaar. Zeven en een halve maand 

Negen jaar 
Tien jaar of langer 

salaris .. 
. . . N egen maanclen salaris. 

Een maand salaris voor ieder 
voltooid jaar van dienst. 

(b) V oor elke voltooide maand hoven de voltooide jaren, 
die in aanmerking genomen zijn, wordt een even
redig deel van de gratifikatie betaald. Dit evenredig 
deel wordt berekeud volgens de maatstaf, die bij de 
berekening van de gratifikatie over de voltooide jaren 
tot grondslag diende. 

(c) Ret woord "salaris," in de maatstaf gebezigd, betekent 
en omvat in het geval van een ambtenaar, die lid is 
·van het Fonds of -van een ander in deze Wet bedoeld 
fonds, pensioendragende emoJu:menten, en in het 
geval ~ een aJnbtenaar, d!~ p~e~ ~Cl il> van zulk ee~ 
tond!!, slecb~ ~jn aalaris ; 
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ment of cer
tain ag-ed or 
invalid ser
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(d) 

(7) 
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For the purposes of this sub-section, employment 
before the age of eighteen years shall not be taken 
into account in calculating the period of continuous . 
employment unless contributions have been made in 
respect thereof. 

If within five years after the seventeenth day of May, 
1910, the employment of any officer who was a mem
ber of an old superannuation , fund or the fund 
established by Act No. 29 of 1897 of Natal or the 
Railway SuperanntJation Fund incorporated. there-· 
with, be terminated by reason of the abolition of his 
own or another office or by reason of a reduction of, 
or a reorganisation in his Department, there.shall be 
added to his actual period of employment in the 
service of the Administration and of the old Admiuis
tration :- ~ I 
(a) In the case of an officer whose actual period of 

employment is at the date of his retirement less 
than ten years a period equal to one-third of that 
actual period of employment; 

(b) In the case of an officer whose actual period of 
employment is at the date of his r etirement ten 
years or more, a period of five years ; . 

and the period of employment for :purpose!! of such 
an officer's pension shall, in the e-vent aforesaid, be 
ascertained by making such an addition to his actu~l 
period of employment. 

No contribution shall be payable by the officer in 
respect of any period so added. 

(d) Voor de doeleinden van dit subartikel, wordt bij de 
· berekening van bet tijdvak van onafgebroken dienst, 

<;en diensttijd v66r de ouderdom van achttien jaren 
niet in aanmerking genomen, tenzij ten aanzien daar
van bijdragen gestort zijn. 

(7) Wanneer binnen vijf ja:tr na de zeventiende Mei 1910 
de dienst van een ambtenaar die lid was van een oud 
superannuatiefonds of het fonds gesticht ingevolge 
Wet No. 29 van 1897 van Natal of het daarbij inge
lijfde Spoorweg Superannuatiefonds beeindigd wordt 
uit boofde van de afschaffing van zijn · ~:iigen of een 
Bnder ambt, of uit hoofde van beperlring of reorgani
Eatie van zijn Departement, clan wordt bij zijn werke
like dienst in de Administratie en in de oude Admini
stratie gevoegd :-
(a) In 't geval van een ambtenaar wiens werkelike 

dienst op de datum van zijn uitdiensttreding 
minder is dan tien jaar, een tijdvak gelijk aan 
een derde van die werkelike dienst ; 

(b) In 't geval van een ambtcnaar wiens werkelike 
dienst <'P de datum van zijn uitcliensttrediug tien 
jaar of !anger is een tijdvak van vijf jaar; 

zullende met het oog op pensioen voor zulk een amb
tenaar de diensttijd b!'l'Eikend worden door zodanige 
toevoeging te maken tot zijn werkelike dienst. 

Ten aanzien van zulk een bijgevcegcJ tijdvakis de 
ambtenaar geen bijdrage vel'Schuldigd. 

(8) Een bediende ontvangt uit inkomsten zodanige 
gratifikatie als van tijd tot tijd voorgeschreven mocht 
worden : M:et dien verstande dat; zo hij lid is van het 
Fonds of van· het fonds gesticht ingevolge Wet No. 
29 vim1897 van Natal of van het daarmede verenigde 

(8) An employee shall receive such gratuity from revenue SpoorwegSuperannuatiefondsenmitszijnonafgebroken 
as may from time to time be prescribed : Pro- dienst vijf en twintig jarcn of meer bedraagt of hij de 
vided that if he be a member of the fund, or of the leeftijd van vijftig jaar bereikt heeft; hij uit inkomsten 
fund created under Act No. 29 of 1897 of Natal or the te zijner keuze zal ontvangen, Of een jaargeld gelijk 
Railway Superannuation Fund incorporated therewith, aan het bedrag van het jaargeld (zo dater is), waartoe 
and if his continuous employment has been twenty- bij uit dat fonds gerechtigd zou zijn geweest bij 
five years or more or he has attained the age of uitdiensttredingtengevolgevanziekte,Of eengratifikatie 
fifty, he shall receive from revenue, at his option, van ten minste 'zes maanden loon. Aile door een 
either an annuity equivalent in amount to the annuity hediende gestorte bijkomenrle bijd1·agen worden aan 
(if any) which he would have been entitled to receive b t l t 11 l d "fik · d. 

1 
h em erng )e aa < , )enevens e g1·at1 at.le, H~ 

from any such fund on retirement owing to ill- lealt ' ingevolge dit artikel aan hem betaald. kan worden, 
or a gratuity of not less than six months' wages. Any t ezamen met aile gewone bijdragen door een lid 
additional contributions made by an employee shall gestort ten aanzien van een tijdvak, v66r de oude 
be refunded to him in addition to any gratuity which bepaalde datum. 
b e ·may be paid under this section, together with any (9) Ret bedrag aan een diemar volgens dit artikel 
ordinary contributions made by a member in respect betaald, is in geen geval :minder dan tweemaal bet 
of any period prior to the old fixed date. bedrag van zijn bijdragen tot h et fonds waarvan hij 

(9) Tbe amount paid to a servant in. accordance with this lid is. 
section shall in no case be less than twice the amount (10) Dit artikel is niet van toepassing op een Kaapse 
of his contributions to the fund of which h e is a bijdrager, een Kaapse vaste dienststaat dienaar, een 
member. Natalse dienaar, een overgeplaatste dienaar, of op d e 

(10) Nothing in this section contained shall apply to a ambtenaar bedoeld in subartikel (1) van artikel zes 
Cape contributor, a Cape fixed establishm~nt servant, a en zevenUg van d eze Wet. 
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Natal servant, a transferred servant, or . ~he officer . . 
r eferred to in sub-section (l) of section seventy-six of 10. (_~). Aan een d:e~laar,. C~le op de ~:mde bepaalcle Afdanking 
this Act . · · datum biJ de oude Adm1mstrahe m de vaste chenst aangesteld va!l zekere 

· . · . wasendieuit hoof d e van zijn ouderdom niet in aanmerking kwam ?~t~'lf~eo£ 
10. (1) There shall be granted from r evenue a gratmty. to als lid van een oud superannuatiefoncls of aan wie uit hoofde dienaren. 

a servant who was in permanent employment of t~e ol_d _Admm- van zijn ouderdom. de toetreding als lid duarvan geweigerd 
istration on the old fixed date and who was mehg1ble f or werd, wordt een grati5katie uit inkomsten uitgekeerd, indien hij 
m embership or was r efused admission to membership of an door de Administratie afgedankt wordt., om r ed en dat hij de voor-
old superannuation fund by r eason of his age, if his se!vices. be geschreven leeftijdgrens bereikt b eeft of wegeus inkorting of 
dispensed with by the Administration on account of h1s havmg reorganisatie van personeel, en mits hij voorts nit:lt 
reached the age prescribed for superannuation or on account in aanmerking komt voor een jaargeld nit een superannuatie-
of a reduction in or reorganisation of staff, and if further he of pensioenfonds. ,Boooelde gratifikatie wordt berekend als 
be ineligible for an annuity from any superannuation or pension volgt:-
fund. The said gratuity shall be calculated as follows :- ( ) . h ~.1 . bt . 

1 
. d 

· a m et gevru van een am enaar, vo gens e maatstaf 
(a) In the case of an officer,?n the scale setout!nsub- aange?eve~_in subartikel (6)va~ a7tikel negen en op 

section (ti) of section nme and calculated m the d ezelfde WIJZe berek~nd alsof hiJ hd was geweest van 
same manner as if he h ad been a member of a n old een oud superannuahefonds. 
superannuation fund. . (b) in h et geval van een bediende, zoals ingevolge sub~ 

rb) . In the ca~e of an emplo_YSe, a_B may be :pr~c,ribed under artikel (8) V\tn artikel 'flefJen voor~ffic4rev~n mocht 
' . sub-sect10n (8) of ~ection nme ; worden : 
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·Provided that the gratuity shall in each CMe be reduced. by an Met dien verstande dat in ieder geval van d!l gt'atifikatie een 
amount equal to what would be due from the servant in bedrag afgetrokken wordt gelijk aan de soin, die door cle 
discharge of arrear ordinary.· contributions and compound dienaar aan achterstallige gewone bijdragen met samengestelde 
interest thereon in terms of sub-section (1) of section thi1·ty- rente daarop volgens subartikel (1) van artikel drie en dert ig 
tlwee if he were admitted to membership at the date of his vcrSchuldigd zou zijn, indicn hij op d~ datum van zijn 
retirement and allowed to antedate his membership to the old uitdiensttreding als lid toegetreden en hem toegestaan was zijn 
fixed date. lidmaatschap tot de oude bepaalde datum terug te dateren. 

· . . . . . . (2) Indien de alzo nitdiensttredende dienaar, niettegenstaande 
(2} If the. servant so retirmg was notWithsta~dmg hts age zijn ouderdom, werkelik lid was van een oud superannuatie

actually ad:r~ntted a memb~: of .an old sup,erannuatiOn fund ?ut fonds, doch geen achterstallige bijdragen en rente betaald heeft 
. has ~ot pmd arrear ~ontn.butwns and I_nterest for a p~nod gedurende een genoegzaam tijdvak om hem recht te geven 
suffic~ently long to entitle him to an annUity, he shall receive a O'p een jaaraeld danontvangt hij een gratifikatie herekend als 
gratmty calculated as follows :- · volci .___.:: " ' · · · 

0 • .. 

(a) In the case of an officer, on the seale set out in sub- (a) in het geyal yan een _ambtenaar, vo~gens de maatstaf 
section (6) of section nine. . . . aangegeven m subarttkel (~) van artlke~ neg en ; 

· ··.· ·. · · · ·· · · . , . (b) m het geval van een bedtende, zoals mgevolge sub-
(b) In the c~se of an empl~yee, :;s may be prescr1 bed undm artikel (8) van artikel neg en voorgeschreven mocht 

sub-sectiOn (8)_ of sectwn mne. . . worden; 

In addition he shall be refunded the ainount of the addi- Daarertboven wordt aan hem terugbetaald het bedrag van alle 
tional contributions (if any) paid by him, and shall further be bijkomeP-de bijdragen, die door helD:. gestort ~och~~n zijn, 
refunded the amount of ordinary contributions (if any) paid by alsmede het bedrag van _aile gewone btJdragen, d1~. hiJ gest?;t 
him in respect of any periodprior to the old fixed date. · mocht hebben ten aanz1en van een of ander tiJdvak voor 

· · · · de oucle bepaalde datum~ 
(3) The pr_?visions o~ sub-section (1) of this section shall C:'.) Subartikel (1) van dit artikel is mutatis mu,tandts van 

apply mutat~s mutand~s to . a servant refused admission toltoepa~sing op een dienaar, aan wie toetreding aJs lid van een 
~e~ber;>~ip of an old supe~.·annuati?n fund ~n t~e ground of oucl superanuuatiefonds geweigerd is op grond dat hij niet 
his malnht.y to pass the reqmred medical exammatwn. vuldeed aan h et vereistgeneeskundig onderzoek. 

. 11. ·Een aienaar· die afgedankt wordt wegens een ver- lngeval van 

Par~ent 0~ 11. A_ ser:ant·whose s~r~ces are dispensed wi.th, owing to mind~ring of. reorgani~atie vai?- het perso~eel ?fop grond ~~~n~!rfiing 
~ttrement m a roduct1on m or reorgamzat10n of staff · or on the ground of van hchamehk letsel, ~~chameh~.e ongesch1k~he1d of slechte in plaats v~tn . 
lteu t{ 1 ac· superannuation bodily injury physicaldisability or ill-health gezondheid, of omdat btJ de leeftiJdgrens beretkt heeft, wordt opgel?pen 
f~~~ a e< • · shall be paid by the Administ{,at.ion for any acclimt1lated leav~ VOOJ.' hem toekomend opgelopen verlof door de Administratie verlof. --

due tci him, provided that in no case shall such payment bet~ald, zullende zodanige betaling in geen ~~valeen ~edrag 
exceed an amount· equal to two months' emoluments of his geh]k aan twee maanden emolumenten van ZIJD betrekkmg ~e 
office. boven gaan. 

12, Geen dienaar in- vaste dienst, :aan wie verlof verleend Diena.ar kau 
. k d .. hr'ft l'k t t . 1 d d' gedurende Servant not 12. No servant in permanent employment who has been IS, an zon er ZIJn sc l e I e oes emmmg gecuren e Ie zijnverloftijd 

to be re:- granted le.ave of absence shall, without his written consent verloftijd of binnen twee maanden n~ afioop daarvan uit de niet worden 
~b.fr~ho~leave during the period of such leave or within two months after dienst worden afgedankt. :~;~~~t~ 
without his the expiration thereof, be discharged from the Service. toe.titemming. 
tensent. HOOFDSTUK II. -.-f 

CHAPTER IL 

DISCIPLINE, 

TUCHT. 

13. Een dienaar, met uitzondering van een overge- Omschrijving 
plaatste dienaar, een . Kaapse bijdrager, een Kaapse vaste dvan",':.w:ange-
1. t ta t d' N +-'} d' d' ra. In c wns s a Ienaar .en een a..,. se 1enaar, 1&-. i geval van 

·. (a) zonder verlof en zonder redelike ver8choning uit zijn dienaren. 

Definition of 13. Any servant, other than a· transferred servant, a dienst wegblijft; of · 
misconductin Cape contributor, a Gape fixed-establishment servant, and a (b) nalatig of traag is in de uitoefening van zijn dienst; of . 
c~ of ser- Natal servant who- (c) een w ettig biwel door een bevoegde autoriteit gegeven, 
vants. ' opzettelik niet gehoorzaamt of opzettelik veronacht-

(a) absents himself from duty without leave . and without zaamt; of 
reasonable excuse; or . . (d) op dienst of wanneer hij zich voor de dienst aanmeldt, 

(b) is negligent or indolent in the execution of his duty; or in beschonken toestand is, of zich uit gewoonte te 
(c) wilfully disobeys or disregards any lawful order given buiten gaat aan sterke drank of verdov1ngsmiddelen; 

by competent authority ; or of 
(d) is in a state of intoxication when on duty or when (P-) insolvent gaat of zijn boedel ten behoeve van zijn 

reporting for. duty, or habitually uses to ·excess any schuldeisers overwijst of met deze een akkoord 
intoxicant or drug; or . . . r aangaat, of tegen wie een .bevel tot gijzeling door 

(e) becomes insolvent or assigns his e state for the. benefit een gerechtshof verleend is, tenzij hij kan aantonen 
of or compromises with his creditors, or. has a decree - dat zijn insolventie, overwijzing, akkoord of gijzeling 
of civil imprisonment made against him by any court veroorzaakt werd door onvermijdelike tegenspoed ; of 
of law, unless he can show that his . insolvency, . (f) zonder de schriftelike toestemming van de Algemene 
assignment, composition, or civil imprisoJ:l.ment has . Bestuurder voor eigen rek enilig handel drijft .of een 
been occasioned by unavoidable misfortune ; or . bezigheid of beroep uitoefent; - of 

(f) trades or carries on a business or occupation on his (g) biezonderheden, in de loop van zijn dienst te zijner 
own account without the written sanction of the kennis · gekomen, anders dan in . de waarneming 
General Manager ; or _ . , van zijn dienst bekendmaakt ; of 

· (g) discloses information acquired in the courSe of his (h) op dienst of in een spoorweg of havenlokaliteit of in 
duties, otherwise than in the discharge thereof ; or spoorweg- of havendienstkleding zich op een schande-

(h) while on duty or on railway or barbour premises or like of onw elvoegelike manier gedraagt; of 
in railway or harbour uniform conducts himself in a (i) voor werkzaamheden in de ui.S efening van zijn 
disgraceful or unbecoming manner ; or -dienst v erricht een kommissie, fooi of beloning 

· (i ) accepts or demands in respect of the· performance of ·vari geldelike of andere . aard (niet zijnde d-e emolu-
. his duties any commission, fee, or r eward/ pecuniary menten, die de Administratie hem betaalt} aanneemt 

or other (not being the emoluments payable to of vraagt, of nalaat h et hoofd van zijn kantoor, of 
him by the Administration), or fails to r eport to the zelf aan het hoofd zijnde van een kantoor, het hoofd 
head of his office, or, if he be the head of an office, to van zijn · departement in kennis te stellen van de 
the head of his department, the offer of any iiuch aanbieding van zulk een kommissie, fooi of beloninO'. · 

d Of -· eommii!ilion, fee, or rewar ; or 
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(j) abuses any travelling privileges or facilities granted to 
him by the Administration as a servant ; or 

(k) misappropriates any railway or harbour property; or 
(t) contravenes or fails to comply with any regulation, 

(J) misbruik maakt van reisvoorrechten of faciliteiten 
aan hem in zijn hoedanigheid van dienaar door de 
Administratie toegestaan ; of 

(k) zich spoorweg- of .haveneigendom wederrechtelik 
toeeigent ; of 

shall on the offenc~ being proved against him be deemed to . (l) een regul~~ie overtree~t of niet.nakomt; 
have been guilty of misconduct and may be dealt with as is Is, nadat het vergriJP bewezen Is, schuldi~ aan w~ngedrag ~n ka;n 
hereinafter in this Chapter provided. worden behandeld volgens de voorschr1ften lneronder m d1t 

Hoofdstuk vastgesteld. 

lxxxix · 

Procedure to . 14. (1) Any servant who is charged with misconduct 14. (1) Een dienaar die beschuldigd staat van wange- Procedure in 
he follow·ed shall be afforded an opportunity of being heard, and any admis- drag ,wordt in de gelegenheid gesteld zich te verantwoorden. Van g:;:,{uldlo-ing 
~s~~~J;;t.of sion or denial he may make or explanation he may give shall bE\ elke erkentenis of ontkentenis, die hij mocht doen of ophelde- van wang'e-

considered by the head of his department, system or division ring, die hij mocht geven, moet woruen xennis genomen door drag. 
or other officer (not being the officer reporting the offence) het hoofd van zijn departement, stelsel of afdeling of een ander 
delegated for that purpose by the head of his department. daartoe door. het hoofd van zijn departement aangewezen 

How miscon
ouct may be 
dealt with. 

ambtenaar (niet zijnde de ambtenaar die het vergrljp 
(2) A servant who is charged with misconduct of a serious rapporteert.) . · 

nature may be suspended temporarily from duty. The order (2) Een dienaar, die beschuldigd staat van wangedrag van 
of suspension shall as soon as possible be reduced to writing, ernstige aard kan tijdelik in zijn dienst worden geschorst. De 
and a copy thereof signed by the person making the order, order van schorsing wordt zo spoedig mogelik op schrift 
together with a copy of the charge on which the. order was gesteld, zullende een afschrift daarvan, gete.kencl door de 
made, shall forthwith be transmitted or delivered to the servant persoon, die de order maakt, tezamen met een afschrift van de 
suspendE\d. The servant suspended shall be required to state telastlegging, naar aanleiding waarvan de order verleend is, 
in writing whether he admits or denies the charge and to give aan de geschorste dienaar worden toegezonden of afgegeven. 
any explanation he may desire to make. An order for suspen- De geschorste dienaar is gehouden in geschrifte de telaste
sion from duty may involve the withholding of the legging Of te erkennen Of te ontkennen onder bijvoeging van 
emoluments of office from the servant suspended. zulke ophelderingen als hem wenselik voorkomen. Een order 

van schorsing in de dienst kan de inhouding ten 
(3) If the servant be found not guilty of the misconduct gevolge hebben van de emolumenten verbonden aan de 

charged, the order of suspension shall be removed and any betrekking van de geschorste dienaar. 
e~olume!lts withheld during the period of suspension shall be (3) Indien de dienaar niet schuldig bevonden wordt aan het 
pard to hrm. ten laste gelegd wangedrag, wordt de order van schorsing 

. . opgeheven en· de emolumenten aan hem uitgekeerd, die gedu-
15. (1) When a servant is found guilty of misconduct,- . rende de tijd van schorsing ingehouden werden. 

(a) if the misconduct be not of a serious nature, a fine 15. (I) Een dienaar die schuldig bevonden is aan Hoe in geval 
may be imposed on him recoverable by deductions wangedrag, van bewezen 
from sa~ary, or wages (as the case may be), or he may (a) kan, wanneer het wangedrag niet van ernstige aard is, ;;'h~~£;1dg 
be cautwned or censured; or worden gestraft met boete, die verhaald kan worden wordt. 

(b) if the misconduct be of a serious nature one or more door kortingen op zijn salaris of loon onderscheidenlik, 
of the following penalties may be impo~ed, that is to of hij kan worden gewaarschuwd of berispt ; of . 
say, a fine recoverable by deductions from salary, or (b) kan, wanneer het wangedrag -van ernstrge aard rs, 
wages (as the case may be), stoppage of increments of worden gestraf~ met een of meer van de volgen.de 
pay, reduction in salarY or wages (as the case may be), straffen, .~amehk_ met boete verhaalb_aar ~oor kortm-
reduction in rank order to resign office or dismissal. gen op ZIJn sa!arrs of loon onderscheidenhk, met ont-

' ' zegging van verlof, inhouding van salaris-verhogingen, 
:2) No servant in permanent employment who is charged salaris- of loonvei:mindering onderscheidenlik, rang-

with serious misconduct and who denies the charge shall be vermindel·ing, aanzegging om te bedanken,of ontslag. 
dismissed from the· Service or reduced in rank or emoluments (2) Geen dienaar in vaste dienst, die beschuldigd is van 
without an enquiry into the charge being held in manner ernstig wangedrag en die de beschnldiging ontkent, wordt 
prescribed. The servant shall be entitled to be present during zonder het houden van een onderzoek op de wijze als voor
the whole of such enquiry and sh~ll be afforded an opportunity geschreven, uit ~e dien~t ontslag~n of in _rang of emolument~n 
of· showing cause against the drsmissal or reduction. The verlaagd. De drenaar rs gerecht1gd gedurende geheel zodamg 
officer reporting the misconduct may not take part in the onderzoek tegenwoordig te ziju en wordt de gelegenheid 
enquiry except as a witness. gegeven redenen tegen het ontslag of de verlaging aan te 

. . . . . voeren. De ambteoaar die het wangedrag r~pporteert mag 
(3) An~ se:r:vant convi~tecl of a crn~unal offence and sen- slechts als getuige aan het onderzoek deelnemen. 

tenced ~o Impnsonment without the opt1~n of a fine shall, unless (3) Een dienaar die veroordeeld is wegens een misdaad 
he obtam a ~re~ pardon for the off~nce, tpsofacto be deemed ~o en gevonnist is tot gevangenis zonder de keuze van boete wordt, 
have be.en d1smrssed from the ServiCe as from the date of hrs tenzij hij gratie voor de misdaad ontvangen heeft, geacht 
suspenswn. zpso facto uit de dienst te zijn ontslagen, gerekend -van de 

(4) No servant who may have been acquitted on a criminal dag1van zij~ schorsi?g·.. . . . · .. 
charge shall be thereby exPmpt from a charge of misconduct (':t) E~n dienaar,die?rJ een k~rr:runelevervolgmgvriJgesJ?roke? 
under this Chapter in respect of orin connection with the same wordt, IS daa~door m et gevnJwaard tegen ccn vcrvolgmg mt 
ff krachte van d1t Hoofdstuk wegens wangedrag ter zake -van of 

0 ence. · b d t l lfd · d "f m ver an me 1etze e lUIS riJ . 
(5) No fine levied under this section shall be of an (5) Het bedrag van een boete opgelegd ingevolge dit 

uncertain .amount nor shall any reduction in pay apply for an artikel is niet onbepaald, noch is een inhouding van loon 
unlimited period except in cases of inefficiency. geldig voor een onbepaalde tijd behalve in gevallen van onbe· 

kwaamheid. 
(6) Nothing in this Act contained shall deprive a servant (6) Het bepaalde bij deze Wet ontneemt e~n dienaar 

agai.nst whom a decision of a superior officer has. been given tegen wie een beslissing van een hogere ambtenaar gew~zen is 
by which a fine or other penalty has been imposed upon such waarbij hem een boete of andere straf is opgelegd, Ulet bet 
servant, of the right to appeal by letter addressed direct to the recht van appei bij brief direkt aan de Assistent Algemene 
Assistant General Manager or _other head of. his department. Bestuurder of aan het andere hooffl van het departe-
Thereupon the matter shall be· carefully considered by ment te worden gericht. Daarop wordt de zaak zorgvuldig 

H 
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such head of department and further evidence heard if onderzocht door zodanig' hoofd van het departement en zo 
need be. If the head of his department does not give nodig wordt 'verdere getuigenis gehoord. Wanneer het hoofd 
a final decision upon the appeal within twenty-one days van zijn departement niet binnen een en twintig dagen nadat 
after the documents relating to the appeal have been de op het appel bet rekkelike dokumenten aan hem bezorgd of 
delivered or. posted to him, or in cl:'se the servant is ·not per post verzonden zijn een finale beslissing geeft op bet appel, 
satisfied with his decision, if the same has been given, such of in geval de dienaar niet voldaan is over die beslissing, zo · 
serv~nt shall have the right of appeal by letter addressed deze gegeven is, heeft zulk een dienaar recht van appet bij 
di rect to the General Manager. The General Manager shall brief direkt gcricht aan de Algcmene Bestuurdcr. De Algeinene 
then submit the case to a board appointed by him, and Bestuurder legt de zaak daarop aan een raad voor, door hem 
consisting of two officers and one servant stationed at or benoemd en bestaande uit twee ambtenaren en een dienaar 
near the headquarters of the Administration and elected in die zijn standplaats heeft bij of· in de nabijheid van het 
manner prescribed by and from the claes of servantsto which hoofdkantoor van de Administratie en die op de voor 
the appellant belongs. The board shall review the C!lse, geschreven wijze gekozen is door en uit de klasse van 
hear such further or other relevant evidence as may be dienaren waartoe de appellant behoort. De raad neemt 
tenderea, and report as to their finding to the General de zaak in herziening, hoort zodanige verdere of andere ver
Manager who shall thereupon give his decision. If the bandhoudende getnigenis als mocht worden aangeboden, en 
servant be dissatisfied with the decision of the General doetverslagvan zijn bevindingaandeAlgemeneBestuurder,die 
Manager, he may, within thirty days from the date upon daarop besli!:!sing geeft. Zo de dienaar niet voldaan is over de 
which that decision was given, request the General beslissing van de Algernene Bestuurder dan kan hij, binnen 
Manager to forward the records of his case to the Railway dertig dagen vanaf de datum waarop deze gegeYen werd, de 
Board for its consideration, and the decision of the Railway Algemene Bestunrder verzoeken de stukken van zijn zaak 
Board shall be final. naar de Spoorwegraad te zenden ter overweging, zullende 

. ~;:~~~~~s 16. Any servant who is intoxicated while in charge de beslissing van de spoorwegraad afdoende zijn. 
of. a locomotive or other engine, or while a?ting a~ engi?-e- 16. ~en dienaar, die ~eschonken .. is terwijl hij een ~~nk~~~ 
dnver or fireman, or a conductor, or guard, or wh1le actmg lokomohef <;yf andere machme onder Zi)n beheer heeft of dien~ren. 
as officer in charge of a station, train foreman, shunter, t erwijl hij werkzaam is als machinist of stoker of als hoofd
gatekeeper, or signalman, or as telegraph or telephone operator kondukteur, of kondukteur of terwijl hij dienst doet als 
receiving or transmitting messages in relation to the movem ent stationchef, treinvoorman, wisselwachter, hekwachter of 
of tn1ins, or as pilot, crane-driver, or person in charge of any seinwachter of als telegrafist of telefonist bij het ontvangen 
Government craft or marine engine, or any other ·servant of verzenden van berichteu betreffende de beweging van 
who is in a state of intoxication while on duty and whose treinen, of als loods, kraandrijver of terwijl hij een Regerings
improper performance of the duty would be likely to endanger vaartuig of scheepsmachine onder zijn toezicht h eeft, of ieder 
the safety of any person travelling or being on railway or andere dienaar die in de uitoefening van ziju dienst in be-
harbour property, shall be liable on conviction to imprison- schonken toestand is, en van wiens onbehoorlike verrichting 
m ent with hard labour for a ptSriod not exceeding one year van zijn dienst gevaar te duchten is voor de veiligheid van 
or to a fine not exceeding fifty pounds, or, in default of pay- personen, die reizen of zich bevinden op spoorweg-of haven-
ment, to such imprisonment, or to both such fine and imprison- eigendom, wordt bij veroordeling gestraft met gevangenis met 
ment. harde arbeid van ten hoogste een jaar of met geldboete 

Bndan~ering 17. Any , servant who, when on duty, endangers the safety van t en hoogste vijftig pond of, bij wanbetaing, met die gevan-
the mfety of of any person,- · genis of met beide die boete en gevangenis. 
persons by ( ) b a· b · ,_ ... : 17 E d' d ' d' . . d d . . . servants. ct y 1so ey1ng any re,aumw.on ; or . en Ienaar, Ie, op . Ienst ZIJn e, e vmhgheid van In gevaar 

(b l by disobeying any rule or order which is not in con- iemand in gevaar brengt- · . · breng:e~ va~ 
· sistent with a regulation and which the servant was (ct) door niet-opvolging van een regulatie ; of . de veihgheid: 
bound by the terms of his employment to obey and of (b) door niet-opvolging van voorschriften of orders, die a~~ra~=::) 
·which he b.ad notice ; or niet onbestaanbaar ~ijn met een regulatie en die de 

(c) by any rash or negligent act or omission, . dienaar ingevolge zijn dienstkontrakt verplicht was op 
shall be liable on conviction to imprisonment with hard te volgen en waarvan hij kennis droeg, of 
labour for a period not exceeding one year or to a fine not (c) door een onbezonnen of nalatige daad of verzuim; 
exceeding fifty pounds or, in default of payment, to such im- wordt bij veroordeling gestraft met gevangenis met harde 
prisonment, or to both such fine and imprisonment. arbeid van ten h9ogste een j aar of met .. geldboete van ten 

Upon any prosecution f or an offence described in paragraph hoogste vijftig pond of, bij wanbetaling, met die gevangenis 
(c) the conrt shaH, in determining whether the act or omission of met beide die boete en gevangenis. . 
is 11egligent, have r egard to the nature of the work on which In geval van vervolging ter zake van een overtreding 
the accused was then engaged and the number of hours during bedoeld in paragraaf (c) moet h et hof, ter beslissing van de 
which h e had been continuously on duty . vraag, of de handeling of b et verzuim al dan niet nalatig is, · 

Penalty on 18. Any servant who, with ~ntent to ·defraud, asks or re- acht slaan op de aard van het werk, waar mede de . beschuldig-
~~~!~~i!~ cei~es a gre~tersurn than is allowed by law and is provided by thed~. toen belast was .en m et b et aantal uren, gedurende welke · 
more than is tartff then lll force for the conveyance of passengers or trans- hiJ doorlopend op d1enst was. 
due. port of . goods o:r for any other services r endered or goods 18. E en dienaar die, met het oogmerk om te bedriegen, Bestraffing 

supplied shall be-liable on conviction to imprisonment with or een hogere som vr3.aocrt of aanneemt, dan bij de wet geoorloofd is v~n overvra
without hard labour for a period not exceeding three months, en volgens h et dan geldend tarie£ berekend wordt voor bet ver- ~i~.!a~~~r 
or to a fine not exceeding twenty pounds, or, in default of voer van r eizigers of goederen of voor andere verrichte · 
payment, to such imprisonment, or to both such fine and diensten of geleverde goederen, wordt bij veroordeling gestraft 
imprisonment. m~t gevangenis met of zonder harde arbeid van ten hoogste 

19. Any servant who, during the period which he has dr1e ~aanden, of .met geldbo.ete van ten ?-oogste twinti~ poD:d 
engaged to serve and not being (luly discharged from the same, of, biJ wanbetalmg, ~et dw gevangems o f met beide dw 

Desert!on by 
servants or 
refusal to 
serve. 

Resignation 
without · 
notice. 

deserts, or refuses to serve, or absents himself from duty geldboete en g:vangems: . . . . . 
without lawful cause or· reasonable excuse shall be liable on 19. E en dienaar, die staande ZIJn drenstverbmterns en li1ensover· 
conviction to a fine not exceeding fifty po~nds or in default zondrr behoorlik ontslag uit de dienst, deserteert of weigert breking -?f-
of payment, to imprisonment with or without hard labour for dienst. te ~oen, ~f zonder ~ettige red~!len of g~ldige ver- ~j~~~twe111e· 
a period not exceeding six months or to both such fine and schomng mt de d1enst wegbb]ft wordt blJ veroordehng gest raft 
imprisonment. ' . met geldboete van ten hoogste ·vijftig pond of, bij wanbetaling, 

, . . . . met gevangenis met ~f ZOJ?-der harde arbeid van t en hoogste 
20. Any ~ervaut who rerngns h iS office or Withdraws h1m- zes maanden of met be1de die boete en gevangenis. 

self from the d~ties thereof without giving the notice r equired 20. E en dieltaar. die voor. zijn bediening bt-dankt of zich Bedankinf!' 
by .any regulation or. contract and b: fore the per~o~ of such aan de. waarneming van. zijn dienst onttrekt zonder de bij ;i~~~r opzeg
notlce has fu lly ex pued, shall be liable on conv1ct10n . to a regulatie of kontrakt vere1ste opzegging te doen en alvorens de 
~ne I_~Ot exceediD:g fifty pounds or, in default of payn;tent, to termijn ~an die opzegging t en volle verstreken is wordt bij 
1mpr1s~mne~t w1th or Without hard labour for a period not veroordelin~ gestraft . met geldboete van t en hoogste vijftig 
~~ceedm~ SIX m.onths. pond of, biJ wanbetalmg met gevangenis met of zonder hard() 

arbeid van ten hoog-ste zes maanden, 
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Disputes 21. (1) Whenever a dispute arises between the Adminis- 21. (1) Wanneer een geschil ontstaat tussen de Admini- Ge
8
chillen 

:i~i:::~.tfo~ trati~~ and a considerable number ?f its servants as t? anylstratie en .een aanzienlik getal van haar dienaren ten aanzien tusse~ ?e 
and servants. condtttOns o~ e~ployme~t? and .the d1spu~e .cann?t beam~cably va.n de d_t.enstvoorwaarden, -en het geschil kan niet in der :t~~;~~n 

settled and 1s, m the opm1on of the Admm1strat10n, causmg or !mnne btJgelegd wordEn en kan voloens m ening van de dienaren. 
li~ely to cause serious disorganisation in the working of the .ldministratie, ernstige ongeregeldheid in het spoorweg- of 
~'allw~y?, ports or harbours, the Administration shall report ~avenbedrijf veroorzaken of waarschijnlik veroorzaken, dan 
tts opmwn to the Governor-General. doet de Administratie verslag van haar mening aan de 

(2) .The Governor-General may, unless the dispute be other- Goeverneur-generaal. - . 
wise previo~sly s~ttled, appoint a Oo:n:mission of impartial .(2) De Goeverneur-generaal kan, tenzij hetgeschil op andere 
persons to lJ?-Vest;gate the cause of dispute and to make wtjze vooraf beslecht is, een Kommissie vm onpartijdige 
recommendatwns 1n reference thereto. personen aanstellen om de oorzaak van het geschil te onder-

(3) Failing such report as is referred to in sub-section (1) zoeken ~~J te dien aanzien ':oorstelle~ t e doen. _ 
the Governor-General may, in his discretion, on. receipt of ~ (3) BIJ gebreke van het.m sub-art1~el (1) bedoelde versl~g 
requisition signed by not less than one-fifth of each grade of kan de Goeverneur-generaal desverk1ezend, na ontvangst van 
the servants affected appoint the Commission referred to in een verzoekschrift, getekend door minstens een vijfde van 
sub-section (2). ' ieclere graad van de desbetreffende dienaren, de in subartikel 

. . . (2) bedoelde Kommissie benoemen. 
(4) 'The Commisston shall consist of not less than three nor (4) De Kommissie bestaat uit niet minder dan drie en 

~ore t.han five persons (not being servants of. tl~e Administra- niet m eer dan vijf personen (niet zijnde dienaren van de 
tton), a?d one of th~ mem?ers of the Comm1sswn, who shall Administratie), en een van de leden van de Kommissie, die 
be Chairman, shall If posszbl~ be a Judge or ex-Judge of the Voorzitter zal zijn, zal zo mogelik efn Rechter of cud-
Supreme Court of South Africa. Rechter van het Hooggerechtshof van Zuid Afrika zijn. 

(5) The report and recommendations of the Commission, and (5) Het verslag en de voorstellen van de Kommissie, zowel 
any report or recommendations made by a minority o( the al~ een e.ventueel verslag of voorstel!en gedaan door_ een 
members, shall be published in the Gazette. mmdbel~hmdd van de !eden, wordt m de Staatskoe1'ant 

gepu rceer . 
Servants on 22. (1) Whenever any servant is dismissed or resigns 22 (1) Wanneer een dienaar ontslagen wordt, uit dienst Uitdien~ttre-
Ieaving ser- his office or dies, he or his family, as the case may be, shall give up treedt of overlijdt is hij of zijn gezin onderscheid enlik verplicht dende die-. 

. t -t · · • • h' h h t I d Ad · · t t' d h f .. · b na.ren moe·.~n :m~iai3~~I- possession of any premises of the Admmtstratwn m w IC he e · percee van e mm1s ra te, oor em o ZIJn gezm e- dicnstwoninJr 
ling and de- or they have previously resided, when rPquirecl in writing by woond, op schriftelike vordering van de Administratie te ont- o~truimen en 
I' er t' th Ad . . . 1 'f h th f '1 t . h . . dienstklerer cl~of~~~i~l e mmrstrabon, ~nc I. e or . ey ar o ~rve up sue rur~.en.. . . . tel'Uggeven. 
dres~ and possession as is reqmred m the nottee, any magrstrate of the BrJ met-voldoenmg aan deze opzeggmg kan een magtstraat 
equipment. district upon proof of service of the notice and of failure to van het distrikt, de. _ diening van de opzegging en de niet-

comply therewith, may, by warrant under his band, dlrect any voldoening daaraan bewezen zijnde, bij lastbrief onder zijn 
police officer or constable or other person named in the warrant hand eeu politicbeambte of konstabel of een ancler in de last
to enter (by force .if necessary) the premises aforesaid, and to brief genoemd persoon bevelen het perceel (desnoods met 
remove therefrom any such servant or any other person gcweld) binnen te gaan en de dienaar of ander persoon in het 
wrongfully retaining possession, together with any goods or weclerrechtelik bezit ervan, alsmede alle claarin zich bevindencle 
articles there found not belonging to the Administration. Any en niet aan de Administratie behorende goederen of voorwerpen 
property or equipment found there belonging to the Aclminis- daaruit te verwijderen. . . 
tration shall be handed over to the Administration : Provided Aile aan de Administratie behorende goederen en mtrustmg
that in the case of the death of a servant his family shall not be stukken, die aldaar gevonden worden, moeten aan de Admini
required to quit the premises aforesaid until one month has l!!tratie wo~den afg~gever1:; 1\I.et dien verstande da~, bij overlijden 
expired from the date of the death of that servant. van een dtenaar, ZIJn gezm met zal worden verphcht bet perceel 

. . van de Administratie te ontruimen, alvorens een maand 
(2) When any servant has been discharged from the Servtee, verstreken zij vanaf de da"' van overlijden van de 

or has resigned his office, he shall forthwith deliver up every dienaar. "' 
article whe~her of ~lress, equil?ment o~ other article. whic? has (2) Een diena(lr, die uit de Dienst ontslagen wordt of uit 
been suppl~ed to ~Im for u.se m the. dtscharge. of hiS duties or dienst treedt, is gehouden dadelik aile kleding en uitrusting
has com: mto hts poss~ss10n by vtrtue of h1s ~ffice. If anY.stukken, terug te geven, alsmede aile andere zaken die aan 
such article be not. delivered up or, when clehvered up? ~e hem verstrekt zijn voor gebruik in de uitoefening van zijn 
found to have been Improperly used or damaged, the Admtms- dienst of die uit hoofde van zijn bediening in zijn bezit 
tratio~1 may deduct from any moneys d~e to the servant a sum gekomen zijn. · 
sufficient to mak;e good the damage or, If necessary, to supply Wanneer zulk een artikel niet terug·gegeven wordt, of wanneer 
another such article. een ternggegeven artikel blijkt onbehoorlik gebruikt of besch.a-

23. A Oape contributor, a Cape fixed establishment ser- i digd te zij;'l, kau de Adn;r~nistratie uit geld en, die aan de dienaar 
~j~~ii~}~;;_~ry vant and a transferred servant shall be subject to the disciplinary verschulclt~d mochten ZIJ11, een gen.oegzame som afho'!de~,. om 
applicable to provisions of those laws of the Oape of Good Hope de schade goed t e maken of, zo nod1g, een ander zudamg arhkel 
Cape and 1 t h ll b b' •• t th d' · 1· aan te schatl'en N t 1 and a Nata ser-van s a e su JeCo o e rsmp mary pro- · .. K d' Disciplinaire 
~:n~s. ser- visions of those laws of Natal, which were in operation at the . 23. Een Kaapse blJdrager, :en ~apse vaste tenststaat voorsckriftAn 

Establi:;h
ment of the 
Fund._ 

date of the establishment of the Union, but the provisions of d~en.aa: e!l een overg~plaatste d1e~aar 1s onderworpen aan de zfjn toepasse
sections twenty-one and twenty-two shall apply to every such dtsciplmaire voorschrzften va~ dte wetten ':an. d.e ~aap de ~-!'e~~e~aapse 

t 
1
Goede Hoop en een Natalse drenaar aan de dtscJplmatre voor- pla.atste en 

servan · schriften van die wetten van Natal, welke ten tijde van de Natalse' 
totstanclkoming van de Unie in werking waren, zullende echter dienaren. 
artikels een en twintig en twee en twintig op ieder 

CHAPTER III. 
zodanige dienaar toepasselik zijn. 

SUPERANNUATION. 
HOOFDSTUK . III. 

LEEFTIJDGRENS. 

Consf.it?ttion of the New Sttperannuation Fttnd. Oprichting van het Nieuwe Snperannucdiefonds. 
1 24. De oude superannuatiefondsen worden sam enge- <>tichtiug van 

24. The old superannuation fu;'lds shall be amalga- smolten en een nieuw fonds wordt gesticht met itzgang van een het Fonds. 
ma~ed and a new f;u~d sh.all be estab~tsh~cl from a date to be datum, die bij kennisgeving in de Sirtatskoerant door de Admi-
fixed by the Admimstrati?n, .b.Y. notiCe m the Gazette, ~ncl nistratie bepaald wordt. De baten en lasten van de oude superan-
at that date the assets and lmbihtJes of the old sul?eraunuatwn nuatiefondsen worden op die datum overgedragen aan het 
funds shall ?e transferred to the new fund, :Whteh shall be nieuwe fonds, te worden genoemd het. Spoorwegen en Ha:ven~ 
styled the Railways and Harbours Superannuatwn Fnnd. Snperannuatiefonds. 
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How servants 25. (1) Notwithstanding anything to the contrary con- 25. (1) Niettegenstaande tegenovergestelde bepalingen Invloed va.n 
~ffe~ date tained in Act No. 32 of 1895 of the Cape of Good Hope,-- van Wet No. 32 van 1895 van de Kaap de Goede Hoop,- ~e bepaalde 

( ) 't h n t be ' tent after the fixed date for any (a) is, na .~e bepa~lde datufi:l geen dim.1!llir, die niet reeds di!~!z:e~: 
a 1 8 

a , no compe . t . een bi]drager IS, gerechtigd een biJdrager te worden 
servant, not already a contributor, to become a con r1- t t h t · 0 .. 1 D' t p · nf d f h t W d 

h C. '1 s . p . F d W'd ' ·0 e lYle e Iens ensiOe on s 0 e > e uwe-butor to t e IVI erviCe enswn un or 1 ows · . f d b d ld · d w t 
Pension Fund mentioned in that Act ; · _pensiOen. on 8 e. oe m genoem e e ; . 

1910 
. 

(b) a servant who entered the department of the Cape (b) l~ gee? dienaar, die na de eerste dag van Januane, 
G t R ·1 · Ha b rs on 0 after the m d1enst trad van het departement van de .Kaapse overnmen a1 ways or r on r S tss f H - ht' d k t 
first day of January, 19iO, shall not be entitled to ta.a poorwegen ° avens, gerec Ig aanspr~a e 
1 · th · hts rta' · t the fi ed establish- maken op de rechten verbonden aan de vaste dienst-

c aim e rig app~ . mmg. 0 x staat van de Kaapse Civiele Dienst. 
ment of the Cape CIVIl ServiCe. - . (2) Geen dienaar kan, na de bepaalde datum, een 

(2) No servant shall, after t~e fixed date, be admitted as a bijdragerworden van bet fonds gesticht ingevolge Wet No. 29 
contributor to the fund established by Act No. 29. of 1897, van 1~97 van Natal. 
of Natal. (3) Alle dienaren, die v66r de bepaa1de datum leden 

(3) Every servant who? before the fixed date was a member waren van een oud superannuatiefonds, worden leden van bet· 
of an old superannuatiOn fund, shall beco~e a mem.ber of nieuwe Fonds en zijn in aile opzichten onderworpen aan deze 
the :Fund, and !~hall fm· all purposes be subJeCt to thiS Act Wet en aan de regu.laties. . 
and any regulatiOn. . (4) Een diena.ar, aan wie toegestaan werd achterstallige 
· (4) Any servant who was permitted to make arrear con- bijdragen tot een oud superannuatiefonds uit krachte van een 

. tributions to any fund under any law hereby r~p~led shall bij deze herroepen wet ·te storten, is gehouden al deze achter
complete the payment of thos~ arrear contnbutwns and stallige bijdragen en rente, die verschuldigd mochten zijn, te 
inter:-'t (if a~y) in manner prov1ded by_ any such law and voldoen op de wijze voorzien bij znlk een wet en niettegen-
notwithstanding the repeal thereo~ ~~ tlns Act. staande haar berroeping bij deze Wet. _ 

Divisions of 26. (1) There shall be two dlV1S10ns of the Fund ac- 26. (1) Het Fonds wordt verdeeld in twee afdelingen, Afdelinll'en 
the Fund. cording to the class of servant• who are members thereof, naar gelang van de klasse van dienaren, die leden daarvan zijn, van Fonds. 

namely :- namelik :-
Division I. For Officers. Afdeling I. ... Voor ambtenaren. 
Division II. ... For Employees. Afdeling II. .. . Voor bedienden. 

(2) Any member transferred from one. division to th~ .other (2) Eez:' lid, die van de ~ne afdeli.ng naar de and~re over
shall rank for purposes of pension as 1f he had or1gmally g~plaatst IS, wor~t voor penswendoeleu~den gerangscbtkt alB ~~ 
entered the division to which he is transferred. hlJ van den beg~nne aan tot de afdelmg toegetreden was biJ 

c ·uee £ 27 A committee of m~magement shall be appointed and welke hij overgeplaatst is. 
m~~~~men~. regul~ted in a manner to be prescribed. The committee shall 27. Een bestuurskomitee wordt aangesteld en geregeld Best"!lurs-

. consist of servants half of whom shall be nominated by the op de wijze te worden voorgeschreven. Het komitee bestaat komitee. 
Administration and half elected from :~p.em bers by ballot of uit dienaren waarvan de helft door de Administratie benoemd 
members in manner prescribed an~ ~here _shall be in addi.tion en d~ helft bij .. geheime stemming van de !eden op .de 
a chairman nominated bytbeAdmimstratwn. The committee voorgescl'l.reven WIJze gekozen wordt, zullende er bovendten 
shall appoint a sub-committee with sue~ po:vers ~s may be een voorzit~er zijn door de Administratis ~e worden benoeJ?d. 
prescribed. The Administra~ioo may at 1ts d1s~ret10n con~er Ret kom.1tee benoemt een sub-kom1tee met ~o?-am~e . 
by r egulation on the comm1ttee such powers m connectiOn bevoegdhe1d als vastgesteld moge worden. De Admm1strat1e 
with the administration of the Fund, as are by this Act w!oted kan te barer beoordeling bij regulatie aan het komitee zulke 
in the Administration. · · bevoegdheden in verband met het beheer van bet Fonds 

. verlenen, als nit krachte van deze Wet aan de Administratie 
Membership oj the Fund. toekomen. 

Membership 28. (1) Save as is provided in sub~sections (3) and (4) Lidmaalschap van F onds. 
of the Fund of this section, membership of the Fund shall be obligatory 28. (1) Behoudens bet bepaalde bij subartikels (3) en (4) Lidmaat

in the case of a servant admitted to ~m·manent employment on ~an dit ar~ikel, is ieder dienaar, die op ~f na ~e bepaalde datum ~:;Js.va.n 
aud after the fixed date. No person m temporary employment m vaste d1enst aangesteld wordt, verphcht hd te worden van 
shall be allowed to become a member while so employed, nor het Fonds. Personeu, die slechts t ijdelik aangesteld zijn, 
shall a member of an old pension fund or a servant who iil kunnen zolang zij aldus aangesteld zijn, niet lid worden 
otherwise qualifying for pension be admitted to membership noch kan een lid van een oud p ensioenfonds of een dienaar 
of the Fund. · die zich. op andere wij ze voor bereidt voor pensioen toegelaten 

(2) If a servan t admitted to membership under sub-section 'vorden als lid van bet Fonds. · 
(1) of this section has had previous · temporary or other (2) Een ingevolge sub-artikel (1) van dit artikel als lid 
continnous employment, he shall _be entitled to date his toegelaten dienaar, die tevoren in tijdelike of andere 
membership back to the date of the commencement of his onafgebroken dienst aangesteld was, is gerechtigd zijn 
continuous employment, but to no earlier date, and the lidmaatsch ap terug te dateren tot de aanvangsdatum van zijn 
servant shall in that event pay cootrilmtions for the onafgebroken dienst, doch niet tot een vroegere datum. In dit 
period of such employment, together with compound geval beta.alt ·ae dienaar bijdragen over bet tijdvak van die 
inter est thereon at the rate of four par cent. per annum, dienst, m et sam engestelde rente daarop tegen vier percent in 't 
calculatt:d quarterly : Provided that the right be exercised jaar, kwartaalsgewijze berekend, zullende bet recht moeten 
within three months after the date on which . his first worden uitgeoefend binnen drie maanden vadat zijn eerste 
contribution is actually collected. · bijdrage werkelik ontvangen wordt. 

(3) Any servant appointed to permanent employment if his (:1) Een dienaar, die in vaste dienst aangesteld is, kan, indien 
age be over forty years, may within three months after the hij onder is dan veertig jaren, binnen drie maanden na de 
date of his appointment., elect to become a m ember of the datum van zijn aanstelling, desverkiezenc.le lid worden van het 
Fund, but it shall not be obligatory u:poo him to do so. A Fonds, doch is daartoe niet verplicht. Zulks verkiezende is hij 
member so electing shall contribute from the date of his gehouden vanaf de datum van zijn aanstelling in vaste dienst 
appointment to permanent ell?-ployment, but he sha:tl h~ve t?e bijdragen te storten, zullende hij echter gerechtigd zijn tot 
same privileges and be subJ.ect ~o the same ob~1gat10n~ m dezelfde voorrechten en onderworpen zijn aan dezelfde ver
regJrd to dating. back contributions to cove: h1s previOus plichtingen ten aanzieu van terugdatering van bijdragen over 
period of employment as are set out in ~ub-sectwn (2). zijn vroegere diensttijd, als in subartikel (2) opgenoemd zijn. 

( 4) No servant, whose agtJ on appomtme~t to perman ent (4) E en dienaar, die op bet tijdstip van zijn aanstelling 
employment is over fifty years sh~ll be admitted ~o. men::ber- in vas"te dienst ouder is dan vijftig jaren, kan slechts m et 
ship of the Fund without t~e. sanction of the ~dm1mstrat10n: vergunning van de Administratie lid worden van bet Fonds. 

(5) Subject to the prov~swns of sub-sectwn (4) of th1~ (5) Behoudens het bepaalde bij sub.artikel (4) van dit 
section a . se:v~nt 'V:ho was m the permanent employm.e~~ of artikel heeft een dienaar die op de oude bepaalde datum in 
the old Admmtstratwn on the old fixed liate and was elig~ble vaste dienst was .. van de oude administr atie en die des-ver
for membership of an old superannuation fund _but did not kiezende lid kan worden van een oud superannuatiefonds doch 
elect to become a m ember t hereof shall, for a penod of three znlks niet verkoos, het r echt gedurende een tijdvak van drie 
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months from the fixed date, be entitled to become a membermaanden na de bepaalde datum om lid te ;vorden van het 
of the Fund unless- Fonds tenzij 

(a) he is a member of an old pension fund or is other- (a) h~j lid is van een ~ud pensioenf~nds of zich anders-
wise qualifying for a pension. zms voor een penswen voorbere1dt; 

(b) he is medically unfit; ' (b) h~~ volgens medies certifikaat on~esch~kt is ; . .. 
(c) he is under the age of eighteen years or serving nuder (c) hiJ or:_de~ de ouderdom van achttren )aar of m zrJn 

articles of apprenticeship. leerbJd IS. 
Wanneer een dienaar verkiest om lid te worden beginnen 

If a servant so elect to become a member his contributions zijn bijdragfm vanaf de bepaalde datum, doch hij heeft de 
shall commence as from the fixed date, but he shall have the keuze om binnen drie maanden na de bepaalde datum 
option of electing within three months from the fixed date ~o achterstallige bijdragen te doen hetzij · 
m::>ke arrear contributions in respect of either (a) over zijn onafgebroker{ dienst vanaf de oude be-

( ') h' · . 1 paald e datum, of a IS contmuous emp oyment from the old fixed date, or (b) d' f b k d' t t t h t t''d 
b) h . . over Ie ona ge ro en Iens ezamen me e IJ -

( sue contmuous employment, together w1th the whole k h 1 f t d 1 · · e e fge . . . . va gf> ee o en e e van ZIJD vroeg r ona -or any portiOn of the perrod of his previous con- b k d' t ' 
tinuous emplovment. ro. en I en~ · . . . 

• (6) Een dienaar d1e gebrmk maakte van ZIJD ~euze van 
(6) A servant who exercised his option of membership of lidmaatschap van een oud superannuatiefonds doch verkoos 

an old superannuation fund but elected to pay arrear contri- om achterstallige bijdragen te doen ovor een dee! slechts en 
butions f~r a portion only and not the whole of his continuous niet over zijn gehele ouafgebroken dienst v66r de oude 
employment prior ·to the old fixed date may, within three bep-aaldE> datum heeft, binnen drie maanden na de vastgestelde 
months :from the fixed date, elect to make arrear contributions datum, de keuze om achterstallige bijdragen te dom ten aan
in respect of imy portion of the balance of such continuous zien van enig deel van de rest van zodanige onafgebroken 
employment. . clienst. 

(7) In calculating the period for which arrear ordinary con- (7) Bij berekening van het tijdvak waarover achterstallige 
tributions may be made by servants to whom the terms ofgewone bijdragen gedaan kunnen worden door dienaren die 
sub-sections (:l) and (6) of this section are applicable, employ- onder.de lermen van subartikels (5) en(~) van dit artikel vallen, 
ment by the Netherlands South African Railway Company, kan dienst onder d~> Nederiandse Zuid Afrikaanse Spoorweg 
the Orange Free State Government Railways and the Pret<>ria- Maatschappij~_de Oranje Vrijstaat Goevernements Spoorwegen 
Pieters burg Railway Company, moy be included in continuous en de Pretoria Pietersburg Spoorw~g Maatschappij begrepen 
employment, bnt in calculating the period in respect uf which worden onder onafgebroken dienst, doch bij berekening van 
arrear additional contributions may be made, only employment het tijdvak ten aanzien waarvan achterstallige bijkomende 
with the Administratiov or the old Administration shall be bijdragen gedaan kunnen worden wordt slechts dienst onder 
included. de Administratie of de oude Administratie inbegrepen. 

(8) The Administration may prescribe the extent to whicl1 (8) De Administratie kan de omvang voorschrijvEn waarin 
breaks in service prior to the old fixed date may be overlooked, onderbrekingtn van de dienst v66r de oude bepaald e datum 
and may prescribe the method of estimating arrear pension- kwijtgescholden l<unnen worden, en kan de methode vast
able emoluments based, so far as practicable, on the method stellen van taksatie van achterstallige pensioenu ragenc1e 
in force in connection with the old superannuation fund ofemolnmenten, gebaseerd, voor zover doenlik, op de methode 
which the sm•yant, prior to the fixed date had the opportunity van kracht ten aanzien van het oude superannuatiefonds 
of becoming a member, so as to place servants taking advan- waat·van de dienaar, v66r de bepaalde datum, de grlegenheid 
tage of the terms of sub-sections (5) avd (6) of this section in had om lid te worden, ten einde dienaren die gebroik maken 
the same position, so nearly as may be, as servants who van de termen van sub-artikels (5) en (6) van dit artikel zoveel 
exercised their option of current or arrear membership of an mogelik in dezelfde positie te plaatsen als dienaren diegebruik 
old superannuation fund. maken van hun keuze van I opend of achterstallig lidmaatschap 

(9) The Administration may, in its discretion, admit to van een oud superannuatiefonds. 
membership of the fund sen' ants (other than medical officers) (9) De Administratie kan naar goedvinden als I eden van het 
employed in the conduct of the sick fund or any otber fonds toelaten dienaren, (niet zijnde gezondheids ambtenaren) 
similar fund connected with the Administration or its staff, in d1enst van het ziekefonds of een ander dergelijk fonds in 
subject to such conditions in regard to contributions and verband met de Administratie of haar personeel, behoudens 
benefits as may be prescribed. zodanige voorwaarden tPn aanzien van bijdragen en voordelen 

(10) Notwithstanding anything to the contrary in tbis orals mogen worden vastgest.eld, 
any other section of this Act contained, no serV'ant admitted (10) Niettegenstaande tegenovergestelde bepalingen van dit 
to membership after the fixed date shall be permitted to con- of een ander artikel van deze Wet, wordt geen dienaar die na 
tribute to the Fund in respect of a period of employment de bepaalde datum tot het lidmaatschap toegelaten is vergund 
before he attained the age of eighteen years. om tot het Fonds bij to dragen ten aanzien van eon tijdvak 

· van dienst voordat hij de ouderdom van achttien jaar 

xciii 

!liembers 29; Subject to !he provisions of section fifty-six a member bereikte. 
~~t~~~e::\~~i~ w~o. accepts e~ployment in any other service, .whetb~r 29. Behoudens het bepaalde bij artikel zes en vijjlig kan Leden di~ in 

. Bnti~h o.r foreign, shall not be allowed to contmue hu; een lid, die een andere dienst, hetzij Bdtse of vreemde, andere d1enst 
contnbutwns to the Fund. aanneemt., niet met zijn bijdragen aan het Fonds doorgaan. overgaan. 

Contributions to the Fund. BiJaragen tot het Fonds. 

Rate of con· . 30. E\·ery member ehall as long as he remains in the 30. Ieder lid betaalt, zolang hij in de Dienst is, het Fonds B."?drag van 
!~~~~~~by service pay to the Fund ordinary contributions at the rate gewono bijdragen tegen drie percent in 't jaar van zijn f:a~~agen van 

of three per cent. per annum on his pensionable emoluments, pensioendragende. emolumenteu, met inachtneming echter · · 
but subject always to the provisions of this Act relating to the altijd van de bepalingen van deze Wet betreffende de betaling 
payment of additional and arrear contributions and interest. van bijkomende en achterstallige bijdragen en rente. 

Astome;l"- 31. A member 'whose age wh0n he was appointed to 31. Een lid die op het tijdstip dat hij aango;-steld werd in Betreffe71de 
bers e~tltled permanent employment or other employment in respect of v:aste dienst of andere dienst, ten opzichte waarvan hij de keuze le~.e~hf·~ 
l~n:~ionsc~~- which be has or had the option of contributing was thirt: heeft of had om bij te dragen, dertig jaren oud of ouder was, ~i'jr;bij~ 
$ecure lddi- years or over, may within three months after the date ofkan, indien hij zulks verkiEst, binnen drie maanden na de dragen te 
t!onal pen- payment of his first contribution to the Fund, elect to make datum van betaling van ziju eerste bijdrage aan het Fonds, bijk~~e~de 
swns. additional contributions at the rate of one-half per cent. or bijkomende bij.dragen storten van een half percent of een pensioenen te 

verkrijgen. 
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hby multiple tbereo£ or his p~ns1onabie emoluments: Providecl "feelv~ud daarvan, van zij~. pensioendr~~ende emolnmentert ! 
that the additional contributions shall not exceecl two per 1.-Iet d1en verstande d,at de biJkomende biJdragen tw~e percent 
cent. of his p€nsionable emoluments. . van zijn pensioendragende emolumenten niet te hoven mogen 

gun. . , 
· · · · · · · (5) (6) d (7) 32. (1) Behoudenshet bepaalde bij subartikels(5), .(6) en Wanneer bii· 

Wh~n contri~ 32 .. (1) Save as.Is prov~ded m su?-se~twns ' . an - (7) art"k 1 a~ht en twintig moeten in bet geval van allo d~agen be= 
pubops com- of secilon twenty-e1.ght ordmny contnbutlons shall, m the case a· van d1 . e d b p ld 'aat le,de· n wo ·den ·gewone gmnen. 
tnP.Y1r.l!. ll b · ,, · ft th fi d d t 1enaren 1e na e e aa e urn · 1 1 . 

of a servants ecomm~ memuersa er e xe a e,commence bi"dra(fe~ worden betaald vanaf de datum, waarop zij in vaste 
from t1Je date of appomtment to perm~nent employment: d.J t' .. a teld. Met dien verstande dat tiJ"delike of 
Provided that tempm·ary or other contmuous employment lens ZI]n aan,es 1 

• • • • · 
1
, "k 

1 b k · d · th · d f · rob sh" subJ"ect to andereonafgebrokend1enst, met machtnemmg van suu•arti e · 
tmhay e.r:c on~ 1

b
0 ct~pe(r2

10) £
0 

mt.e terent1p'e•g1zt (2) van artikel achten twintig,alsdeelvande tijdvan lid~ . e provlSlons o.._ su -sec 1on o sec Ion w y- • ,, • . t •·. t ld k . 
0 

·a · maa scnap ge e an w r en. , 
· · h · t t k (2) Een diena.ar die ingevolge artikel een en dertig v'erkiest 

(2) Any servant electmg under sectiOn t ~r y-one , o ma e b .. k d b .. d. e t doen k n terzelfderthl verkiezen die 
additional contributions mav at the same time elect to ante- 1J omen 8 ~J. Iag n e · a . 

1 
J d t 

date sue~ additional co~tributio~s so a~ to co-ver the whole ~H' b!j~o~e~de1 hlicl~age~ ~:n~~:e~ ·X~~~e~:n c ~~l]~ 0~~fg~~~o~~ any portwn of the perwd of his contmnous employment m em e ,e ee 0 n e . . J .. 
respect of which he has elected to make arrear ordinary dienst te d~kken ten aa~;-1en waarvan hi] verkozen heeft om 

t ·b ·t· 8 . achterstalhge gewone b!Jdragen te doen. 
con n u wn : · 1vr a· ta. d · d t b. ·k d tf · d agen zullen be Provided that additional contributions shall commence as . l.:..et 1en Yers 0 , e a. 1J omen e 1J r . · 
from a date not later than the date of appointm_ent to ~mn_en vanaf ~en da~u~ ~let later dan _de. datum. Va..ll aa~stbe~: 
per·manent employment or, in the case of servants 10 per- ling ID vaste d~enst, of, _m t geval ;an d1enaren die o~. d 
manent employment on the fixed date, a date not later than paalde d_atum, reeds Il1 vaste d1enst aangesteld ZIJn, een 
th fi d d' t datum n1et la,er dan de bepaalde clatum. 8 

xe a 
8

· (3) Tijdvakken van erkende vroe~ere . _dienst, de berc-
. . . . · . kening. van desbetreffende acbterstalhge biJdragen en andere 

· (3) Penods of ad1mtte~ pr_evwu~ employment, the com- vcrbn.ndhoudende aano-ele"'enheden beheffende leden van de 
putation of ~rr~ar cqntTibutwns . 1~ respect thereof and oudesuperannuatiefondsei~\vorden gebouden voor bekrachtigd: 
other matters m~1dental thereto relatmg to members _of the M:et dien verstande dat geen lid in~evolge dit subartikel 
old ~uperannuahon funds shall be regarde~l as confi.rmed: geacht wordt ontheven te zijn van de betaling van rente op 
Prov1ded that n~ memb~r shall unde~ th1s sub-sec~wn be achterstallige bijdragen, waarvoor hij aansprakelik was -uit 
deemed to be r~he~ed of any ?barges m re~pect of mterest krachte van bij deze herroepen wetten. 
on arrear contr1butions for wh1ch be was hable under the - .d· . I'd t h h t F 

1 
A.chter· 

la·ws hereb'v repealed. 33. (1) Het li , w~ens 1 maa sc ap van e or:c s ~tam •e bi"-
J teruggedateerd wordt, 1s gehouden gewone achterstalhge dragfn enJ 

bijdragen te storten berekend tegen drie percent van de rente daarop 
33. (1) Whenever membership of the Fund is antedated, pensioendragende emolumenten door hem gedurende het 

.Arret~·1b11 ot!o the member shall be required to pay arrear ordinary con- betrokken tijdvak genoten, zuUende de Administratie behalve 
con n u 

1 
ns f th · bl ) "k l ht t · t · · d and interest. tribulions at the rate o three per cent. on e penswna e voorzover subartikel (2 van arti e ac en wm tg an ers 

emoluments drawn ,by him during the period to be covered, bepaalt, samengeste1de rente betalen op al zulke achterstallE-n 
and eave as is otherwise providecl in sub-section (2) o£ section ten aanzien van een tijdvak v66r de oude bepaalde 
twenty-eight the Administration shall pay compound interest datum tegen vijf percent in 't jaar vanaf de datum, tot welke 
on any such arrears in respect of a period prior to the old het lidmaatschap van bet Fonds teruggedateerd is tot de oude 
fixed date at the rate of five per cent. per annum from the bepaalde datum. Ten aanzien van een tijdvak tussen de 
date to wnich membership of the Fund has been antedated laatstgenoemde datum en de datum of datums, waarop be
up to the old fixed date. In respect of any period from the talingen op de achterstallen gedaan zijn, tnoet samengestelde 
lastmentioned date up to the date or dates when the pay- interest tegen vier percent in 't · jaar, kwartaalsgewijze 
ments on account of the arrean; are actually made, compound berekend door bet lid worden betaald. . 
interest at the i'ate of four per cent. pe1· annum calculated (2) W~nneer bet lidmaatschap van het fonds teruggeda-
quarterly shall be paid by the member. teerd wordt en h et lid verkozen heeft bijkomende bijdragen 

. ingeve>lge artikel een en dertig te storten, moet samengestelde 
(2) Whenever membership of the Fund is antedated and rente, berekend overeenkomstig subartikel (1) op dP. 

the member bas elected to make additional contributions achterstallen van die bijkomende bijdragen, hetzij ten aanzien 
under· section thirty-one, compound interest, calculated as pro- van bet tijdvak v66r, of het tijdvak na de oude bepaalde 
vided in sub-section (1), on the arrears of such additional datum, in alle gevallen worden betaald door het lid en niet 
contributions, whether in respect of the period before or the door de Administratie. · 
period after the old fixed date, ~h~ll in. all cases be paid by ~ (3) Achter.stullige bijdragen eri rente kunnen in ee? ~om ~f 
the member and not by the Adm1mstratwn. in zulke. paaiementen worden betaald als de AdmmistratH! 

mocht bepalen, in dier voege echter dat de g••zamenlike 
(3) Arrears of contributions and interest may be paid in aewone bijdr·agen van een lid zes percent van zijn pensioen

one amount, or by such instalments as the Administration dragende emolumenten niet te hoven gaan, tenz1j bet lid 
may determine, but so that a member's total ordinary contri- zulks begeert. De door een lid gestorte paaiementen gelden 
butions do not exceed six per cent. of a member's pensionable voor bet tijdvak onmiddellik voorafgaande aan het tijdvak, 
emoluments, unless he so desire. Any instalments paid by a ten aanzien waarvan door hem bijdragen in het Fonds gestort 

·member shall be regarded as applying to the period im- zijn. ·wanneer alle achterstallige paaiementen voormeld ten 
mediately preceding the period in respect of which contribu- aanzien van de pensio~ndragende emolumenten van de 
tions have been made b?r him to the Fund. l:!PO? completing respektieve jaren of maanden voo~~fgaande aan ~ijn toet~.e
the payment of arrear mstalments, as aforesaid, m r espect of ding als lid, ten volle afgedragen Zl:Jn, word~ de tlJd van ZlJU 
the pensionable emoluments, of the respective years or months lidmaatschap vermeerderd met een overeenkomstig aantal 
as the case may be, preceding his admission to membership, jaren of maanden, zullende echter geen zodanige vermeer
the member shall have a corre3ponding number of years ordering plaats vinden ten aanzien van een tijdyak van minder 
months added to his membership, but no such addition shall dan een maand. , 
be made in respect of any period of less than one month. No Niemand is gerechtigd voordelenuit bet Fonds te geriieten 

·person shall be entitled to any benefits from the Fund in ten aanzien van een tijdvak, voor hetwelk, noch hij noch 
respect of any period for which there has been no specific iemand van zijnentwege, een bijdrage bepaaldelik gestort 
contribution by him or on his behalf. heeft. 
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(4) .Notwithstanding anything contai~ed in the laws hereby (4) Niettegen~taande het bepaaicie in bij deze herroepen 
repealed, no ibember, -whether present or past, shall be required wet ten, is geen tegenwoordig of vroeger lid verplicht, ten 
to pay more than three per cent. of his pensionable . emolu- aanzien van een diensttijdvak; dat als pensiocndragend 
ments in current or arrear ordinary contributions in respect erkend is, meer aari lopende of achterstallige gewone bij
of any period of service admitted as pensionable. Repay- dragen te storten dati drie percent van zijn pensioendragende 
nients of contributions shall be made, to members or annuitants emolumenten. . .· 
but only in such cases where the excess contributions deducted Terugbetalingen van bijdragen geschieden slechts aan leden 
cannot be allocated to an admitted period of past employment. of jaargeldtrekkers in gevallen, \\·aar de te veel betaalde 
This sub-section shall apply ouly in the case of previous bijdragen niet kunnen worden toegerekend op een erkende 
employment under a South African rail way or harbour admin- vroegere diensttijd, · 
istration which has been admitted aa pensionable prior to Dit suba.rtikel geldt slechts in geval van vroegere dienst 
the fixed date or under sub-section (7) of section twenty-eight. bij een Zuidafrikaanse Spoorweg en Haven Administratie, die 
In the. cases in '\yhich this sub-section applies the difference v66r de bepaalde datum of ingevolge subartikel (7) van artik el 
between the contributions provided for by the laws hereby acht en twz:ntig als pensioendragend erkend is. In de ge~ 
repealed and the three per cent. contributions provided for by vallen, waar dit subartikel geldt, wordt het verschil tussen de 
this sub-section shall be paid into the Fund from revenue. bijdragen vastgesteld bij hierbij herroepen wetten, en de 

. bijdragen van drie percent vastgesteld bij dit subartikel aan bet 
Contributions 34. All contributions to the Fund (including arrear Fonds uit inkomsten beta~ld. 
~~~~due- and additional contributions made under any law hereby re- 34. Aile bijdragen tot bet Fonds (met inbegrip van Eijdrao-en 
Ralaq or pealed) shall be by dcductioz1s :from the salary or wages (as the achterstallige en bijkomende bijdragen, die ingevolgc cen bij wordffi be-
wages. case may be) of the member, or in such other manner as may deze herroepen wet gest.ort zijn) geschieden door middel van taa14 door . 

be prescribed : Provided that no contribution to the Fund kort,ingen op het salaris of het loon van het lid of op een andere 8;{,!~~~nl~~~ 
shall be ac~epted from- vast te stellen wijze : ]\let dien verstande dat geen bijdrage tot 

(a) a pm·son who has left the Service or has been paid off het Fon~s aangeno.me~.wordt .van: _ . 
on l'esi<Ynation or discharge therefrom; (a) 1e~a~d dte un. de D1enst g~treden IS .of afbetaald 18 

b . • • bJJ ZlJn bedankmg of afdankmg daa ruzt; 
(b) the legal or other representative of a deceased contr1- (b) de wettelike of andere vertegenwoordiger van een 

butor, or fr·om any person on behalf of such a repre- overleden biJ' drao-er of van iemand handelende voor 
t t' b ' sen a IVe. zulk een vertegenwoordiger. 

. 35. (1) De pensioendragende emolumenten ten aanzien p Q . 

11 Pensionable 35. (1) The pensionable emoluments on which contn- waarvan bijdragen tot bet :Fonds betaald worden ziJ'n: . d;~;!~~e-
'emolu~ents butions to the Fund shall be paid shall be- . on lVh!Chcon- < (ct) bet salaris of loon; emolume~ten 
tributions ( ) 1 (b) de geschatte h1uurwaarde van de al dan niet aan de~~.;~ ~e1!" 
shall and a sa ary or wages ; Administratie behorende woning, welke bet lid, bij t~Jhaar en 
;'!:;1~. not be (b) the estimated rental value of quarters, whether wijze van cteel van zijn emolumenten, vri j van huur niet·b~~aal-

belonging to the Administration or not, whenever a bewoont of een in plaats van vrije woning uitge- .baar z•Jn . 
. member is allowed to occupy qual'ters free o£ r~nt, keerde toclagc, zullende bedoclde vrijo woning of 
as a portion of his emoluments, or any allowance toe1age voor het doe] van berekening geschat worden 
granted in lieu of the provision of free quarters, and op een som gelijk aan een zesde van de andere 
the said free quarters or allowance shall for the pur- pensioendragende emolumenten van het lid; 
poses of calculation be assc::sed at a sum equal to one- (c) de geschatte waarde van rantsoenen die deel uitmaken 
sixth of the member's other pensionable emoluments; van de emolumenten van bet lid: 

(c) the assessed value of rations which form a portion of 1\fet dien verstande dat de Administratie in het geval van 
a member's emoluments: een bediende, die op grond van de voorwaarden van zijn 

. . dienst, gekonsolideercl loon trekt, kan voorschrijven dat, ter 
Prov1d.e~ that m ~he case of an employee who ?Y reason of berekening van zijn pen&ioendragende emolumenten, zo

the cond!~l(~l1S o~ his . employme!lt draws consolidated wages, danige korting op zijn gekonsolideerd loon (met inslniting 
the Ad~1ms~rahon. may :prescnbe that for the p~rpose of van loon voor stukwerk) gedaan zal worden als nodig mocht 
calculatmg h1s l?enswna?le emolumen~s sue~ deductwn sl~all zijn om gelijkvormigheid van behandeling met andere klassen 
be m~de from hxs consolidated wages (mcludmg re~unm:atwn van bedienden te verkrijgen. 
for ptece-wo:k) as rnay be necessary to secure umformtty of (2) Bijdragen tot het Fonds zijn niet betaalbaar op, noch 
treatment With ot,her classes of employees. wordt, bij de vaststelling van het pensioen, dat aan een lid 

(2) Contribut-ions to the Fund shall not be payable on, nor toekomt, reke!ling gehouden met-.. . . ·-
in determining the pension payable to any member shall any (a) be!omngen v?or over~?rktiJd, tenmJ. de. gewone tzJd 
account be taken of _ die gewet·kt ts en de tiJd van afwez1ghe1d op verlof 

. ' ' . . . of we gens schorsing niet tezamen zes en twintig dagen 
(a) payments for overt~me, unless the orchnary ttme bedragen in een kalendermaand, in 'welk geval belo"-

\~Orked and any perwd of absence on le?'ve or St;'spen- ningen voor overwerktijd gednrende die maand 
swn do not together ~mou~t to twenty-s~x days many verdiend in aanmerking genomen kunnen worden, 
one calend~r month, m wh~ch case overtu~:te payments doch aileen voor zover benodigd wordt om bijdragen 
earned dm•tng that month ma~ be ta~en mto account, te verzekeren over zes en twintig dagen pensioen-
butonly,and not beyond, what 1srequ1red to secure con- draO'ende emolumenten en niet meer. 
tributi<.nson twenty-six days pensionable emoluments; (b) toel:gen van welke am·d ook, met uitzondering echter 

(b) allowances of whatever character other than those van die genoemd in paragrafen (b) en (c) van sub-
specified in paragraphs (b) and (c) of sub-section (1); artikel (1); . 

(c) fees, honoraria and bonuses of any kind: (c) ~eloningen, honoraria en ~onussen van welkeaard o0k: 
' ' . Met dten verstande dat betahngen voor overwerk gedaan 

Provided that overtime payments to drivers, firemen and aan machinisten, stokers en kondukteurs, die voigens het rit
guards who are employed on the trip system shall be includ~d stelsel te werk gesteld zijn, deel zullen uitmaken van de 
in the pensionable emoluments of such servants as were pensioendragende emolumenten van die dienaren, welke 
entitled to contribute on. overtime earned on the trip .system onmiddellik voor de een en dertigste dag van Mei gerechtigd . 
immediately prior to the thirty-first day of May, 1910, and waren ten aanzien van overwerkverdiensteu volgens h et rit~ 
have remained in continuous employment since that date. stelsel bij te dragen en sedert genoemde datum onafgebroken 

· in dienst gebleven zijn. 
(3) Where the salary or wages of a servant in permanent (3) Wanneer het salaris of loon van een dienaar in vaste 

employment is reduced, the Administration may, in its dis- dienst verlaagd wordt, kan de Administmtie n:tar goedvinden, 
cretion, after taking into consideration all the circumstances na allef' omstand~heden van bet gcval overwogen te hebben, 
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of the case, allow such servant to continue to contribute to zulk een dienaar vergunnen om zijn bijdragen tot bet Fonds 
the Fund on the pensionable emoluments which he enjoyed voort te zetten over de pensioendragende ei1J.olumenten die 
prior w the reduction. . hij vo6r de verlaging ontving. 

. · · 36. (1) Leden, die op verlof zijn met vol of half salaris, Bijdra,!!"en 
Contributions 36. (1) A member shall continue to contribute to the of onder schorsing zijn op half salaris moeten met hun van1 }ooen op 

~~ 'l!:~~rs Fund while on leave with full or half-pay, or under bijdragen tot, bet Fonds voortgaan, wordende de ver 
0 

• 

· suspemion on half-pay, but such contribution shall be bijdragen berekend over de voile pensioendragende emolu
calculated on his full pensionable emoluments an.d not men ten· en niet op het halve salaris, dat feitelik getrokken 
on the half-pay actually drawn. In respect of a period of wordt. Geen bijdrage wordt gestort ten aanzien van een 
suspension without pay no contribution shall be made, and schorsingstijd zonder £alaris, zullende die tijd bij de 
no such period shall be reckoned in calculating his period of berekening van de pensioendragende diensttijd niet in 
pensior.able employment. . aanmerking komen. · 

(2) In respect qf a period of authorised leave without pay (2~ Ten aanzie1~ van een geautoriseerde ve_r]oftijd zonder 
the member shall on application be permitted to c.ontribute\salans_wordt ~~n hd na aanz?ek vergund om biJ te dragen op 
on the basis of his fuU pensionable emoluments for the de basis van ZlJn volle p?nSlOO~drag~nde emolumenten gedu
calendar month immediately preceding the commencement ren~e de k~lendermaand onmid~elhk voorafgdande aan h.~t 
of his leave without pay, and such contributions shall include begm van ZIJn ver!?f zonL1er salans, zullende onder. zu~ke bt]
.compound interest at the rate of four per cent. per annum ?r~~n begrepen ~Jn samengestelde rente tegen vier percent 
calculated monthly ; but such application must be mado and m t )aar maan(lebks be:ekend ; doch dat aan~oek moet gedaan 
the amount due in respect thereof must be actually paid by w:orden_, en het ten aanzwn daarvan :rersc?uldlg,u,e bedrag moet 
the member within one month of his return to duty. Failing w.~rJ>:~hk betaald worden ~?or het hd, bmuen een mand nad~t 
such application and such. payment by the member, no htJ z:Jn werk herva~. BIJ gebreke v~~ dat aauzo~k en die 
contributions shall be collected or be payable in respect of betahng ~oor het li~ worden gee~ b!Jdragen ge_vorderd of 
any period of leave without pay, and no such period shall be verschuld1.~d ten a~nZ1Cn van verloftlJ~. zonder salar_ts, zulle~~e 
reckoned in calculatin(}" the period of his pensionable zulk een ttJ dvak met geteld worden biJ de berekenmg van ZIJU 
employment "' pensioendragende dienst. 

• . . . · (3) Leden, die op ziekeverlof zijn, moeten op de gewone 
. (3) A m~mber shall conti~ue to contrib~Ite to the Fu_nd wijzP. vom·tgaan met de betaling van hun bijdrageri tot het 
In the ordmary m~nner While absent on swk leave: If srck Fonds. Wanneer ziekeverlof met vol of gedeeltelik sa.laris 
leave. b.e gr~nted wlth full o~· part 1;ay (whether pald by ~be toegestaan wordt (om het even of het door de Administratie 
Admims!r~twn ?r out of. a ~:uck or 1~sm:ance fund to whiCh betuald wordt of uit een z\eke- of verzekeringsfonds, waartoe · 
the Admmtstrah?n contributes) contrib~!Ions shall te pay:ble de Administratie bijdraagt), worden de bijdragen berekend 
o~ the _full pens1onable emoluments w_ lch would ave . ee~ o:ver de vo~le pensioendragende emolumenten, die getrokken 
~rawn 1f the mem.ber had not been on s.wk leave . . The PI0 ':1 zouden zijn geworden, indien het lid niet op ziekeverlof was. 
Slons of sub-se.ctro~ (2) s~all m~tat~s mutr;mdts apply ID Het bepaalde bij sub-artikel (2) is mutatis mutandis van 
respect of contnbnnons while on slck leave Without pay. toepassing ten aanzien van bijdragen tijdens ziekeverlof zonder 

Contrib~t~ons 37. As from the fixed date .~he Adminis~ration shall, salS~~-De Administratie is gehouden, van~£ de bepaalde Bijdr ""en 
~l:e1?o~IDl- on the last day of each month, contnbute and pay mto the Fund datum, op de laaiste dag van elke maand, in het Fonds een van ~mini· 

· a su~ e9ual to t~e ag~ega.te of the a;mounts, whe~her of bijdt·age te storten gelijk aan de gezamenlike bedragen, hetzij stratJe. 
contributions oi: m_terest, or both, Which .have durmg the van bijdragen of rente, of beide die gedurende de maand in _J 

mont.h. bee~ pa1d mto the Fund by members, or by the het Fonds ge~tort zijn door leden of door de Administratie ten 
AdmimstratlOn on behalf_ of. members, less such :l;~n~mnts. as behoeve van !eden, onder aftrckvan de bcdrageu die door de 
maY: have been ~lr~ady paid 1~ advance by the ~dm~mstratwn Administratie of haar voorgangers reeds vooruitbetaald zijn -
or 1ts predeceoS0IS as agamst arrear contnbuhons th('.n t.er ve.rrekenina met achterstallige alsdan betaalbare biJ" dr»cren. 
Pavabl~ 

0 
' ' -o . 

J • 38. (1) De . Fondsgelden staan onder het beheer van de Admini-

Administra- 38. (1) 'l'he moneys of the Fund shall be vested in Administ~·atie, en worden door haar, met inachtneming van t~:rt£~~-
tion to retain the Administration and shall be held by it o·n behalf of the de bepalmgen van deze Wet, ten behoeve van de .leden Fonds en be·-
the ~u~ a~d members subject to the provisions of this Act gehoudcn. taaltrente. 
pay_m es · (2) After the fixed date revenue shall be charged with (2) Na de bep3;alde datum_ w~r~en de inkomsten b~z":aard 

interest at the rate of four per cent. per annum on all moneys met rente tegen VIer.p~rcen~ m t Jaar oP, aile gelden,die m de 
standing· to the credit of the Fund in the books of the b_~eken van de Adm~mstrat1e . aan het E on~s goedgeschreven 
Administration. Such interest shall be credited to the Fund z9n. Ret Fonds wordt met d1e rente gekred1teerd als verschul-
as at the last day of each month. digd op de laatste dag van elke maand. · 

J aargelrkn. 
39. Ieder jaargeld wordt berekend op de grondslag Hoe jaar- ·~l 

How annui- · 39. Any annuity shall be based on the aver<~ge pension- van de gemiddelde pensioendragende emolumenten van ge_lden be · 
·~~ calcula~ able emoluments of each member for the whole period het betrokken lid gedurende het . gehele tijdperk van re:edd 

o£ his ordinary contributions and shall vary ~ccording to zijn gewone bijd~gen. . Ret bedrag van bet jaargeld w r en. 
the ·member's age, calculated as from his birthday nearest verschllt riaarmate var. dP. ouderdom van bet lid, berekend 

Annuities. 

to the date from which he has made ordinary contribu- van zijn verjaardag, die het dichtst . is bij de datum, 
tions. The tables set forth in the Second Schedule to this sede:rt welke hij gewone bijdragen gestort heeft. De tafels 
Act and marked I. and II. shall be deemed to show~ in thE> vervat in de Tweede Bijlage tot deze Wet, gemerkt I en II 
case of officers and employees respectively, the percentage of wijzen voor ambtenaren en bedienden respektievelik het 
the a~erage pensionable emoluments which shall be payable pe1·centage aan van de gemiddelde pensioendragende emolu-
as an annuity in respect of ea0h completed year of ordinary menten, dat bij wijze van jaargeld b~taalbaar is ten aanzien 
contributions : Provided that no annuity shall be granted van ieder voltooid jaar van gewone bijdragen : 
.to any person unless ordinary contributions have been Met dien verstande dat geen jaarge1d aan iemand 
.made by him or on his behalf in respect of a period of uitgekeerd wordt, tenzij hij of iemand namens hem gewone 
ten years or more; and provided further that the member is bijdragen ten aanzien van een tijdva.k van tien of meer jaren 
in other respects qualified for such an annuity. · gestort heeft en tenzij voorts bet lid in andere opzichten 

Suppleme~1: · 40. A supplementary annuity may be obtained by a bevoegd is tot het ontvangen van een jaargeld. 
t~ry annUitJes member making additional contributions. The tables 40. Door bet storten van bijkomende bijdragen . ver- A.a.nvu1lende 

SP.t forth ~in the Second Schedule to this Act and krijgteenlidrechtopeenaairvullendjaargeld. Detafelsvervatin jo.a.rgelden. 
marked III. and IV. shall be deemed to show in the case of de 'fweede Bijlage tot deze Wet, gemerkt III.en IV wijzen 
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officers and employees respectively, the supplementary annuity voor ambtenaren en bedienden res'pektievelik het aanvullend 
which may be secured by payment of each additional contri- jaargeld aan, dat een lid zich kao verzekeren door betaling 
bution of one per cent. on a member's pensionable emolu- van elke verdere bijdrage van een percent van zijn 
ments: Provided that no such supplementary annuity shall pensioendragende emolumenten : 1\fet dien verstande 
be paid to any person unless additional contributions have dat geen zodanig aanvullend jaargeld nit het Fonds aan 
been made by him or on -his behalf in respect of a period of iemand betaald wordt, tBnzij hij of iemand namens hem, 
ten years or more. bijkomP.nda bijdr~gen gestort heeft ten aanzien van een 

xcvn 

. . . tijd vak van tien of meerj'aren. -
.dges and Cir- 41. (1) A member who bas attamed the age of Sixty 41 (1) Een lid dia zijn zestigste levensjaar bereikt heeft Ouderdom en 
~Y~~~n~i~~s to yea~ and who has contributed to the Fu~d in respe?t of a en t~t bet Fond~ · ten aanzien van ten minste tien jaren ~z::n~if 
r~~r~~ent on pen~d of at least ten yea_rs, shall ~ave the ri~ht to retlre on bijgedragen heeft, is gerechtigd op pensioen uit dienst te treden aftr~ding- op 
P slo. . penswn, or may be reqmred to retire on penswn. of kan tot uitdiensttreding op pensioen worden verplicht. penstoen kun-

(2) A member who, for at least five years immediately (2) Een lid, die gedurende ten minste vijf jaren o!lmiddellik b~~n!";;;_e-
preceding h1s retirement, has been continuously employed v66r zijn aftreding, als telegrafist, machinist, stoker (behalve "' 
in the position of t.elegraphist, engine-driver, fireman een drijver of stoker van een stationnaire machine) of duiker 
(except a · driver or fireman of a stationary engine), or onafgebroken gediend heeft, is bij of na het bereiken van zijn 
diver shall, on or after attaining the age of fifty years, and vijftigste levensjaar, en mits hij tot bet Fonds ten aanzien van 
provided that he has contributed to the Fund in respect of a ten minste tien jaren hijgedragen heeft, gerecbtigd op pensioen 
period of at least ten years, have the right to retire uit dienst te treden, of hij kan door de Admiuistratie tot uit- · 
on pension, or may be required to retire on pension ; diensttreding op pensioen worden VP.rplicht. In ieder zodanig 
but in calculating an annuity in any such case, a member's geval echter wordt, bij het berekenen van bet jaargeld, de onder-
age at the date in respect of which his first ordinary contri- dom van een lid op de datum ten aanzien waarvan zijn eerste 
. bution to the Fund has been paid shall be deemed to be gewone bijdrage in bet Fonds gestort werd, vermeerderd met 
increased by as many years beyond his actual age at that zovele jaren hoven zijn werkelike ouderdom op die datum, 
date as his age on retiremflnt falls short of sixty years. In als zijn ouderdoril bij uitdiensttreding beneden de zestig jaar 
the cage of serv<tnts employed as aforesaid who become i.s. \Vat betreft dienaren in dienst als voornoemd die leden 
members after the fixed date the age of fifty years mentioned worden na de bepaalde datum, wordt bet vijftigste levensjaar 
in this section shaH be increased and shall read as if fifty-five vermeld in dit artikel vermeerderd en in plaats daarvan 
yeara were mentioned. gelezen vijf en -vijftigste levensjaar. 

(3) A member who, having contributed to the Fund in (3) Et~ lid die, na gedurende ti~n ja:en ?f meer_tot bet 
respect of a period of ten years or more, is compelled to retire Fonds b~Jgedra~en te hebbe~, verpl~cht IS mt de Dienst te 
from the ~ervice by reason of severe bodily injury or treden uit hoofde_ van Z.'V3:ar hchameh~ lets~l ~f voortdurende 
permanent ill-health or physical disability occasioned in either slecbte f!ezond.~eid of fyswke ongesc~Iktheid Ill ~en of an~~r 
case without his own default shall be entitled to receive in geval buiten ZIJn schuld opgedaan, Is, ten aanzien van ZIJn 
respect of his completed years of membership, an ann~ity voltooide jaren van lid~aatsc~ap, gerechtigd tot ~en jaargeld 
calculated as is provided in section thirty-nine, or (as the bere~e_nd. overeenkomstig ~rtike~ mgen en derl~g, of ~nder
case may be) in sections thirty-nine and forty: Provided schei~enhk ov~reenkomstig arh_k_els negen en dertzg en 
that, in the case of permanent ill-health, or physical disability veertzg: 1\fet m:n verst~ncl.e dat, 111 ~eval. va~. voortdurende 
he shall -produce a Satisfactory certificate signed or counter- slec~te gezondheid of fysieke ongesc~~ktheid hiJ een voldoend 
signed by a railway or harbour medical officer or such medical certtfikaa~ overleg~e. houdende _dat z9n yoortdur~nde slechte 
practitioner or board as may be prescribed, that the permanent gezofol-?hEn~ of fys1eke _ongesch1kthe1d m et aan e1gen schuld 
ill-health or physical disability h as been occasioned without te WIJt.~n Is, welk certrfikaat getekend of medeo~dertekend 
the member's own default: Provided further that in every moet ZtJn door een spoorweg of ~aven ge?~~skundige ambte
such case the Administration shall be satisfied on enquiry naar of door zulk een geneeskundig~ praktiziJn of raad als vo~r
that the disablement is permanent, or will become permanent ?eschreven mocht worden: .~et d:en verstande voorts dat m 
if the member continues to perform the duties of his office or I~~er voormeld ge~al d~Admimstrat1e~oor onderzoekverzekerd 
post and is or will be of such a nature as permanently to ZIJ, d~t deongeschiktheid voor~dur~nd IS of zal worden wanneer 

. incapacitate the contributing member from -performing the het JI~_voortgaat !llet de verriChtJng van de_ werkzaamheden 
duties of his office or post. van ZIJn betrekkmg en van zulk een aard IS, of zal worden 

dathet bijdragend lid voorgoed onbekwaam is om zijn bediening 

Benefits other than Annuities.-
waar te nemen. · 

Andere Voordelen behalve JaaTgelden. 
Voluntary 42. If a member retire from the Service voluntarily 
retirement. before superannuation or if he ~ccept employment in 42. Een lid die v66r bet bereiken van de leeftijdgrens Vrijwillige 

another service as described in section twenty-nine, vrijwillig uit _de Dienst treedt, of een betrekking aanneemt 6~~s;agne
he shall be entitled on application to a return of the whole in een dienst bedoeld in .artikel negen en twintig, is op 

1 
., . 

of his contributions, but without interest, and h e shall have no daartoe strekkende aanvrage gerechtigd tot terugbetaling 
further claim upon the Fnnd. van al zijn bijdragen, doch zonder rente, zullende hij alsdan 

· . geen verder verhaal op het Fonds hebben. 
Ite~ir~ment 43. If a memb~r be compelled,. before he has con~n- 43. Een lid die uit hoofde van zwaar Iicha.inelik letsel of Uitdienst
onrl~h;alth, buted to the Fund Ill respe.ct of~ perwd of ten years? to retire voortdurende slechte gezondheid of fysieke on eschiktheid treding . 
~~pir; ~~eten by reas~n of. se:v~re bodil! hlJU~Y 0 7 permanent .Ill-heal~h in bet een of ander geval opgedaan buiten ziju schJd, verplicht ~~~.~66~ekte 
-y~r.s a.fter or phySical disability occasiOned m either case Without hiS is ontslaer te nemen alvorens hij ten aanzien van tien jaren tot afioop van 
1?~~~P' the own de~ault he. sha.ll be e?titled on appl~cation to a return bet Fond~ bijgedragen heeft, is op daartoe strekkende aanvrage t~n l~~fi~ na. 

of all hi~ con_tribut10ns, Wlth compound mterest up to th~ gerechtigd tot terugbetaling van al zijn bijdragen, met samen- ~ifFo~ds.g 
date ?f his reh_rement at the rate of four _per cent. per ann~m · gestelde rente tot de datum van zijn ontslagneming tegen vier 
P~·ovi_d_ed that m the case of perma:r;ent Ill-healt~ or ph!szcal percent in 't jaar: Met dien verstande dat in geval van voort- -
d1sab1hty ~e shall prod~ce a satisfactory cert~ficate Signed durende slechte gezondheid of fysieke ongeschiktheid hij een 
or counte~signed b_Y. a ratlway or harbour mediCal ?fficer, or voldoend certifikaat ove:rlegge, houdende dat zijn voortdurende 
such mediCal pr~ctitwner or board ~may. be p:escribed, that slechte gezondheid of fysieke ongeschiktheid niet aan eigen 
the J!ermane:lt Ill-h:alth or physical d~sabihty has be:n schuld te wijten is, welk certifikaat getekend of medeon
occas~oned Without his own_d~faul~: Provided furth:r that m de~tekend moet zijn door een , spoorweg of haven genees-
every. such case th~ Admrms~ratwn shall be s~hsfied 011 kundige arubtenaar of door zulk een geneeskundige praktizijn 
enqmry th~t the disablement _Is permanent or will be_come of raad als voorgeschreven mocht worden : Met dien verstande 
p~rmanent If the membe; contm~es to perform the duties of voorts dat in hiler voormeld geval de Administratie door · 
his office or post and l s or Will be of such a nature as onderzoek verzekerd zij, dat de ongeschiktheid voortdurend 
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perill.anentiy to incapacit;te the member frorri. performing the is of zai worden wanneer het iid voortgaat met de verrichting 
duties of his office or post or such other duties as the van de werkzaamheden van zijn ambt of post en van zulk een 
Administration may assig11 to him. A member described in aard is of zal worden dat het lid voorgoed onbekwaam is om 
this section shall have no further claim upon the Fund, but zijn bediening waar te nemen of andere diensten te verrichten, 
the Administration shall grant him out of the revenue die de Administratie hem mocht willen opdragen. Een lid 
such sum by way of gratuity as it may think fit but not less bedoeld bij dit artikel heeft geen verder verhaal op het Fonds, 
than the difference between the amount of contributions and zullende echter de Administratie hem uit inkomsten een door 
interest herein before referred to ~and the compensation he haar te bepalen som bij wijze van gratifikatie toestaan 
would have been entitled to had his services been dispensed doch niet minder dan het verschil tussen het vorenbedoelde 
with in accordance with sections nine and ten. bedrag van bijdragen en rente en de schadeloosstelling waartoe 

44 
If b b d f th S . th hij gerechtigd zou zijn geweest indien hij ingevolge artikels 

. a . mem. er e remove rom e erVIc: ~n .. e negen en tien afgedankt was. 
ground of meffimeucy f_rom causes not so~el,Y wr~hm hls 44. Wanneer een lid uit de dienst ontslagen wordt nit Ontslag uit 
control, there shall be pard o;er to the Adm~mstratt?J:l £:-om hoofde van onbekwaamheid, die niet uitsluitend te wijten is hoofde van 
th_e Fund_ a sum equal to twJce the members contributiOns aan oorzaken, die van zijn wil afhankelik zijn, wordt aan de b.~?J."'waam-
wrthout m_terest, and thereafter the member shall have no Administratie uit het Fonds een som betaald gelijk aan twee·· 
fll:rth~r ~la1mupon t~e Fund and the member shall be dealt maal het bedrag van de bijdragen van het lid zonder rente, 
wrth m accordance With Chapter I. zullende alsdan het lid geen verder verhaal op het Fonds 

Retirement 45. If a member in permanent employment leave hebben. Ret lid wordt ?eh~ndeld over:eenkom,s~ig Roofdstu_Jr I. 
from other the Service before superannuation in consequence of his 45. Wan~:er een !1d m . vaste d1enst voor het bererken Ui~ienst
causes. employment being discontinued owing to a reduction in or re- van de l~eftiJd?-rens mt de D1:ns~ afgedaukt ;yordt ten gevolge !;."t~:; om 

organisation of staff, or under the provisions of section ten, ;an een mkortmg of reor~~msa~1e val?- het drenstpersoneel of redenen 
there shall be paid over to the Administration from tbe Fund mgev:ol15e h:t b_epaalde biJ artrkel tten, dan :v:ordt aan de 
a sum equal to twice the amount of the member's contributions Adrnm1stratre mt het Fonds een som betaald gehJk aan twee
without interest and thereafter the member shall have no maal het bedrag van de bijdrageu van het lid, zonder rente, 
further claim o~ the Fund and he shall be dealt with in zullende alsdan het lid geen verder verhaal op het Fonds hebben. 
accordance with Ch'l.pter I. ' Ret lid wordt behandeld overeenkomstig Roofdstuk I. 

. S . . . . . . 46. Behoudens het bepaalde bij artikel tien is een dienaar, Uitdienst-
RetJrement 46. ave as rs provrded m. sectron ten! a servant ~ho die ingevolge subartikel (4) van artikel acht en tw ·ntig t t tJ;eding van 
of ••';"ants has been allowed under sub-sectwn (4) of sectron twenty-etght . . t . 

0 dwnaren d1e 
ente~mg the t b b f th F d h 11 "f l . 1 t b het hdmaatschap van het Fonds toegelaten werd, gerechtrgd tot na vijftigste , 
Serv10e when ° e:ome a mem er 0 ~ un ' s a ' 1 us emp oymen e terugbetalinoo van zijn bijdragen zonder rente indien hij levensjaar '"{ 
over fifty. termmated on superannuatiOn before he has been a member d t h""" d d t" . li I t ' t 1 'indienst · 

for ten years, be entitled to be repaid his contributions voor hat b lJ ¥~ uren ~ 1
1enft~~dren c ~etwd~es twas, tetn gdevo ge treden. 

without interest. van e erm . en v~n e. ee IJ ~reus m rens moe re en. 

Dismissal 
from the 
Service.· 

, 47. Een lid dre mt de dienst ontslagen wordt wegens Ontslag uit 
47. If a member be dismissed from the Ser- bedrog, oneerlikheid of wangedrag,of die uit de dienst treedt ten de Dienst. 

vice for fraud, dishonesty, or misconduct, or retire einde ontslag te voorkomen of die tot uitdiensttreding verplicht 
from the Service in. order to avoid dismissal or wordt wegens wangedrag, wordt het bedrag van zijn bijdr~gen 
be ordered to resign on account of misconduct, he tot het Fonds terugbetaald. Met dien verstande dat, in 't 
shall be refunded the t:mount of his contributions geval van een lid die ontslageu is wegens bedrog of oneerlik-
to the Fund : Provided that in the case of a member dis- heid, de Administratie van bedragen iugevolge dit artikel aau 
missed for fraud or dishones~·, the Administration may deduct zulk een lid verschuldigd het bedrag van verliezen kan 
from any sums payable to such member nuder this section the aftrekkeu die de Administratie geleden mocht hebben uit 
amount of any loss which the Administration may have hoofde van zodanig bedrog of oneerlikheid : Met dien 
sustained by reason of such fraud or dishonesty : Provided ve~·stande voorts dat,wanneer eeu aantal dienaren gedurende de 
ftlrther that if a number of servants during the period which diensttijd waartoe zij zich verbondeu hebben en zonder 
they have engaged to serve, and not being duly discharged behoorlik ontslagen te zijn, weggaan of weigeren te dienen, of 
desert, or refuse to serve, or absent themselves from duti zich van hun werk verwijderen zonder wettige oorzaak of 
without lawful cause or reasonable ex.cuse, or resign without gegronde verontschuldiging, of uit de dienst treden zonder de· 
giving the notice required by any regulation or contract, they bij regulatie of kontrakt gevorderde opzegging, zij worden 
shall be deemed to have retired from the Service and no refund geacht uit de dienst getreden te zijn, zul!ende geen terugbeta-
of contributions shall be made to such servants. ling van bijdragen aan zulke dienaren geschieden. 

• • • • • • 1 48. (1) Behoudens het bepaalde bij artikel viJftig, indien Overlijden 
peath resu_lt: 48. (1). SubJect to the proviSIOns of s~ct1~u. fifty, rf a een lid aan de gevolgen overlijdt van zwaar lichamelik letsel tengevol~e ,. 
mg. ,from m member dre from the effects of severe bodily Ill JUry, occas- door hem buiten ziJ"n Schuld in de uitoefening van zr"J"n vand l~ts.e of 
Junes or . d "th t l . d f l h"l . h d" h f • an erszms otherwise be- IOU~ . WI ou liS own .e au t w I st m t e rsc a:ge o J:lls dienst opgedaan, dan wordt aan de in artikel vijftig geuoemde v6.6r 't be-
fore sul!er· duties, there sball be pard to the person named m sectron persoon een som uitooekeerd geliJ"k aan tweemaal het bedrag reJke~ van de 

. annuatwn. fifty a sum ~q al t t · th t f h" t "b t" . . . " . leeftiJdgrenu . . ~ u o Wlce · e amoun o rs con rr u rons van Z!Jn biJdragen met rente tegen vrer percent in 't jaar. .1... 

Death after 

wrth mterest at the rate of four per cent. per annum. . (2) Behoudens het bepaalde bij artikel vijftig indien een 
(2) Subject to the provisions of section fifty, if a mem-;lid ov~r!ijdt ten gevolge van een andere oorzaak dan de in 

ber die from any other cause than is described in sub-l~ubar~rkel (~) _bedoelde, da~ wordt aan .~e persoon genoemd 
section (1) there shall be paid to the person named in section m art1kel V1,i(~!Y ~~n som mtgekeerd gehJk aau tweemaal het 
fifty a sum equal to twice the amount of his contribu- bedrag van zrJn biJdragen zonder rente. . 
tions without interest 49. Behoudens het bepaalde bij artikel vifftig indien een Overlijd~n na 

· lid in het genot van een jaargeld overlijdt, dan wordt, aan de het ~er!"'~en 
49. Subject to the provisions of section fifty, when a persoon vermeld in dat artikel een som uitgekeerd gelijk aan ~Jdgr;n:." · .~ 

~~~~rannua- person in receipt of an annuity dies, there shall be re- het verschil, dat mocht bestaan tussen tweemaal het bedrag •'i,_ 
t~rned to the person named in that section a sum equal to any van zijn bijdragen, en de gezamenlike bedragen door hem bij 

When 
how contri· 
butions pay
able to a de· 
ceased mem
ber's repre
sentative. 

difference that may remain between twice the amount of his wijze van jaargeld ontvaugen. 
cont;ibutions and the aggregate of amounts which he has 50. De betaling bedoeld in artjkels acht en veertig en negen Wanneer en 
recerved by way of annuity. en veertig wordt slechts gedaan wanneer bet lid nalaat- hoe bijdragen 

( ) d f d ' . . . aan vertegen-
50 Tl t "d d f . . fO • h d a een we uwe o we uwnaar, of kmderen, of st1ef- woordiger 

. . 1e paymen prov1 e or m sectwns_,urty-etg t.an _ kinderen; of vanoverleden 
forty-nme shall only be made when the member leaves- (b) een vader moeder broeder of zuster die ten aanzien lid worden 

( ) · d · d h' · • ' . ' ' betaald. a a WI ow or wr ower, or c 1ldren or step-children ; or van ondersteumng en onderhoud van hem afhanke-
(b) a father, mother, brother or sister dependent upon him lik waren, met uitsluiting van andere nabestaandeu 

for support and maintenance but not any other in de zijlinie of meer verwijderde verwanten. 
collateral or more distant relative : 

• 
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1n aii cas_es. j:laYl?ent shali be made to, or in the discretion of In aiie geva1len geschiedt de betaling aaii voornoemde 
thfe Ad?Jdmlstratwn to some person on behalf of, the persons personen of, t er beoordeling van de Administratie, aan 
a oresa1 . . · . · iemand van hunnentwege. 

Payments shall be made in the following order of preference, D~. b~talingen gcschieden naar de v?lgen.~e .~angordo, 
unless that order of preference be ·varied by the deceased tenZIJ d1e rangorde door bet overleden hd biJ ZIJn leven 
member by notice in his lifetime to the Administration, door ~ennisgeving. aan . de Administratie gewijzigd wordt, . 
namely,- · namehk :- · 

(1) tt> .the widow, or in the case of a deceased female (1) a~n d~ w~du~v~ of? _wa~. betreft een overleden vr?uw~-
m ember if it has been in writing so directed by her hk lt.d! md1en ZIJ blJ haa.r leven aldus scbr1ftehk 

. dufing her lifetime, to the widower ; or · • heschtk~ heeft aan d~ we.duwnaar.; of .. 
(2) to the children ahd step~children in equal shares. or (~) aan de kmderen en st1efkn~deren.'. m gehJke delen; of 
(3) to the father and mother in eq~al proportions ~r to (3) aan de vader en moeder m gellJke delen of aan de 

the survivor of therii; or . 1angstlevende van hen j of_ . . 
(4) to the brothers or sisters in E!(1uai shares, (4) aan de broeders en ~usters m gehJke delen. 

. . . . . ·. Wanneer het overleden hd geen verwanten als voormeld 
. Whe?- the deceased m~mber ieates. ho .. §uch relatives as nalaat, geschiedt betaling alleen van zijn eigen bijdragen aan 

aforesaid, payment of h1s own, c.6ntr~bub~ns only shall be de persoon die wettig zijn boedel beheert. 
made to the person lawfully admzlllsterihg h1s estate. Voor de doeleinden van dit artikel heeft de moeder van 

For the purposes of this section the rnother of an een onwettig kind van het overleden lid of een onwettig 
illegitimate child of the deceased member ot• an illegitimate of geadopteo.rd kind, indien er geen weduwe of wettig kind 
or adopted child shall, where there is no widow or legitimate is, onderscheidenlik dezelfde r echten als een weduwe en een 
child, have respectively the same rights as a widow and a wettig kind. 
legitimate child. 51. WanneAr de bedragen bedoeld in aTtikels acht u·tk . 

t
. . .. . 1 ermgen 

en vee?' tg, negen en veerttg en vtjjtzy aan een of meer aan ver-
!'eiiti::Stsa~ 51. When the amounts referred. to in sections forty- van de daarin genoemde personen niet zijnde de wettelike 'vanten . . 
excluded eight, forty-nine and (ijty have been paid to any person vertegenwoordiger uitgekeerd zijn, zijn de Administratie en ~~e,!t ~~;;In 
from ~e- mentioned therein other than the legalt·epresentative the Ad- het Fonds ontslagen van a ile verdere vordering ten aanzien overledene. 
ceased sestate ministration and the 1<-.und shall be exempt from any further ~an het alzo betaald bedrag. Dergelijke bedragen vall en niet 

claim in respect of an amount so paid and no such aniount Ill de boedel van de overledene. 
shall be deemed to form part of the estate of the deceased. 52: (1) Wan~eer de uitdrukki?g " onafgebroken dienst "Onafge-

gebezigd wordt lll verband met hdmaatschap van het Fonds broken dienst 
Continuity of 52. (1) When the expression " continuous employment" is daaronder, benevens de betekenis aan die ui tdrukking X00fi?e~sioen· 
employment is used in connection with membership of the Fund ii verbonden in artikel twee, niede begrepen de ti].d door de oe em en. 
for pension 1 d. d b h b purposes. sha l, in addition to the meaning assigned to the expression in 1enaar oorge rae t ij overgang van ene betrekking naar 

section two, include the time spent by the servant in transit een andere in de Dienst of uit of naar de Dienst, in geval van 
from one appointment to another in the Service or from or to overplaatsing op bevoegd gezag uit of bij de dienst van een 
thfd Service, when transferred under competent authority andere Administratio of Rcgering, of, onder coedkeuring van 
from or to the service of another Administration or Govern- de Administratie, in geval hij aan de dienst van zodanige andere 
ment, or if approved by the Administration when seconded to Administratie of Regering afgestaan wordt voor een tijd van 
1he service of such other Admi'Jistration or Government for a ten hoogste een jaar. . 
period not exceeding one year. (2) Een onafgebroken dienst wordt niet geacht gestuit te 

9 
• . ziju door dienstonderbrekingen gevolgd door h ervatting van 

. ( .... ) Cuntmuous em~loyme~t shall not . be regarded as aienst ingevo1ge artikel een en tacht-ig. . 
mterrupted. by breaks m serviCe ~ue .~o . 1·etlrement followed (3) . Indie~ een dienaar in vaste dienst, die t en gevolge van 
by r esumphon of duty under sechon etghty-one. een mkortmg van personeel of uit hoofde van zwakke 

(3) If a servant in permanent employment who bas been gezondheid . on.tslagen werd, bin.nen. twaalf maanden na de 
discharged owing to a reduction in staff or on the ground of dag van. z?dan~g ontslag, . weer m d1enst gesteld ~ordt, kan 
illhealth be re-employed within twelve months after the date de J\.dm1m~trat1e desverkiez.ende toestaan, dat de dlenstonder
of his discharge, the Administration may in. its discretion brekmg die het gevolg IS v_an dat on~lag, aangemerkt 
authorize t.he break in employment dne. to such discharge W:?rde als verlof zonder salar1s ten aanzren waarvan geen 
to be regarded as leave without pay in respect of brJdragen gedaan beho~':en te worden voor het 
which no contributions are to be made for the doe1 :an onafgebroken lwmaatschap van h et Fonds: 
purpose of continuous membership of the :Fund : Provided Met. die I? vels~ande dat, wan!leer . zulk een dien~ar een 
that · if such servant has been paid a gratuity or a g~tlfikat1e ontv1ng, of een grati.fi~at1e en terug.b~talm~ van 
gratuity and refnnd of contributions, with or without inter est, biJdl>agen met ~f zond~r rente, hiJ aan de Admm1s~rabe h et 
he · shall refund to the Administratiou the amount of s uch bed.rag van d1e betalingen moet terugbetalen m zulke 
payments in such instalments . as may be determined paa1~.entell: als vastgesteld mochten wor~en en mits d e 
and provided the Adminish·<ltion shall pay into tl1e Fund th~ ~~lniDistratre het bedrag . _van de d~armt .terugbetaalde 
amount of the contributions refunded therefrom pins interest ~IJdragen p lus . rente tegen v1er percent m 't Jaa1·, maa.nde-
at the rate of four per cent. per annwn compounded monthly. hks berekend m ~let Fonds stort. . 

.. 53. Geen penswen .wordt a~n een hd toegekend, zolang Led~n, die, !n 
P ensionno" 53. No pension shall be granted to any member so hiJ een ambt of post m de D1enst bekleedt, niet zijnde een tde kdikenst ZIJn 

'" 1 . . · e bt f t · re en geen 
granted to ong as he holds any office or post m the Servlf!e other ream . o erepos • peosioen. 
me~be~s than an honorary office or post ' 54. Wordt een lid, aan wie een jaargeld ingevolge deze v . . 
whilst m the • . W t t taa . d h d . 1 D" f . oorzJenmg sery_ice. e oeges n IS, na er an m c e Ienst o In een auder in g-eval ge· 
P.rJ;i;ion in 54. If any member be gra-?-ted au annuity_ under this departemeut. van de openbarc d~en~t van de _Unie of in de n.ensioneerd 
case pen· Act and be thereafter employed m the Service or m any other open bare d1enst van een ProviDClale Regermg aangesteld, hd ti~er a~f." 
sian~ mem- department of t he public service of the Union or in the public dan wordt de uitkeringvan het jaargeld gestaakt gedurende een ges e wor 

1
-

!:pfo;:d. service ~f any Provin~ial Government, the annuity shall cease of ander tijd na de ~nvang van zulk een dienst, indien bet 
to be pa1d for any perrod subsequent to the commencement of bedrag van de penswendragEHde emolumenten door het l id 
any such employm ent if the amount of the pensionable daardoor ontvangen gelijk is aan, of boger is dan de emolu
emoluments thereby r eceived by the member be equal to menten van zijn vroeger amht of pos~ ten tijde van zijn 
or more than the emoluments of his former office or po::t. at uittreding nit de Dienst. In hettegenovergestelde geval wordt 
the time of his retirement from the Service, or if not, then het jaargeld zov~r ingekort, uat het be<lmg daarvan t ezamen 
the annuity shall be r educed until the amount thereof when :net de alz() ontvangen pensioendragende emolumenten, gelijk 
added to the pensionable emoluments so received, becomes IS aan de pensioendragende emolumenten van zijn vroeger 
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equivalent to the pensionable emoluments of his former office ambt of post . . Bij beiHndiging van zijn dienst wordt de 
or post. On the termination of the employment the annuity uitkering hervat van het jaa.rgeld dat v66r de aanstelling 
granted prior thereto shall again become payable. toegekend werd. · . 

Wanneer bet lid in rle Dienst. aangesteld wordt, is hij 
If the employment be in the Service the m~mber shall be gerechtigd tot het Fonds bij te dragen ten aanzien van de 

. entitled to contribute to the Fund on the pensionable emolu- pensioendragende emolumenten (met inbegrip voor dat doel 
ments (including for the purpose the reduced annuity afore- van bet verminderd jaargeld voormeld) dbor hem getrokken 
said) drawn by him · during the period he has been so again gedurende het tijdvak, dat hij weer alzo aa.ngesteld is, 
employed, and on his ultimate retirement shall be entitled to a zullende hij, wanneer hij uiteindelik uit dienst · treedt, 
separate annuity in respect of such further period of employ- gerechtigd zijn tot een afzonderlik jaargeld ten aanzien van 
ment.calculated in the same manner as if he had first entered the die verdere diensttijd, berekend op dezelfde wijze also£ hij 
Service at the date when he commenced to be again employed. voor het eerst in de Dienst getreden was op de datum tOen hij 

· zijn nieuwe dienst aanvaardde. · 
Fersons re-employed at the nge of fifty years or upwards Ret pensioen van personen, die op hun vijftigste levensjaar 

shall in respect of such period cf · re-employment have their of daarboven weer in dienst gesteld · worden, wordt door de 
pensions fixed by the actuary in on equitable manner and, so aktuaris naar billikheid vastgesteld en zover doenlik vol
far as practicable, upon the basis of the scale set out in the gens de maatstaf aa.ngegeven in de Tweede Bijlage tot deze 
Second Schedule to this Act. Wet. · ~t· 

55. Pensioenen worden berekend bij het jaar en bij de Berekening 
~ow per 55. Pensions shall be calculated by the year and by maand ingaande met de eerste dag ten aanzien waarvan ~~~n~:n-
51ons ca cula- the month as from the first day in resptlct of .which con- biJ"dragen gestort zijn. Onderdelen van een maand worden · . ted. 

tributions have , been paid, but fractional parts of a month verwaarloosd. Bij 't berekenen van voordelen of rente in 
shall be disregarded. For the purpose of calculatin gbenefits verband met zaken betreffende bet Fonds :wordt een maand 
or interest in· connection with any matters relating to the Fund gerekend als een twa.alfde van een jaar. 
a month shall be taken as one-twelfth part of a year. 

56. (1) Ieder lid van het fonds die uit de Dienst overgeplaatst Overplaatsin· 
· is naa.r de Publieke Dienst van de Unie en vergund wordt lid te gen na~r en 

Tra.n~fers to 56. (1) ~ny me~ber of the Fll:nd who has been t~ansferre_d worden van een superannuatie- of pensioenfonds van de n~:~e~re 
anthd frDom rt- to the Pubhc Serv1ce of the Umon from the ServiCe and IS Publieke Dienst heeft biJ. ziJ·n uiteindelike uitdiensttreilin"' menten van 0 er epa. •tt d t b b f t· · ' ' · 0 d P bl' k ments . perm1 e o ecol?-e a m~m er O a SU1:-"€r~nnua IOn .or pe~swn het recht op een pensioen berekend over zijn gehele onaf- D~en~t ~:ne .. 
S!~~e~f~~~ fu~d of the Pnbhc .servlc~, shall be entJtled on hlS ulbma~e gebroken pensioendragende dienst onder de Administratie en de Unie, t 
Union. retlr~meDt to haye hiS penswn calculated upon the w~~le of ?-Is in de Publieke Dienst, mits de Administrat:e met inacht

conti_nuous pensi~mable ~mploym.ent under the Adm.m~strat~OD neming van subartikel (3) van dit artikel, aan de :Minister 
"nd m th.e Pubhc Serv1_ce, provided that the Admn~Is_tratwn van Financien tweemaal het bedrag betaalt van de bijdragen 
s~all, subJe?t to sub-sect10n (3) hereof, P~Y to t~e ~hmster of van zulk een persoon tot het Fonds, tezamen met samenge:.. 
Fmance tw1ce thP; amount of su<:h persons contnbntwns to the stelde rente jaarlik:; berekend tegen vijf percent, zullende 
Fund together w1th compound mterest compounded annua~ly zo iemand geen verdere vordering op het Fonds hebben. 
at five per cent., and such member shall have no further cla1m (2) Wanneer een lid van een superannuatie- of pensioen
upon the Fund. fonds van de Publieke Dienst overgeplaatst is uit de Publieke 
- (2) When a member of any superannuation or pension fund Dienst van de Unie naar de Dienst en vergund wordt li~. te 
of the Pllblic Service is transferred from the Public . Service worden van het Fonds wordt hem, met bet oog op de leeftlJd
of the Union to the Service and is permitted to become a, ~·ens, ~eroorloofd ,om he_t tijdvak.van zij11 pensioe~dragen~~ 
member of the Fund he shall be pemlitted to reckon his d1enst m ~-e Publt~ke Dienst te re_kene~ als aan~lmtende blJ 
period of pensionable employment in the Public Service as dat v:a~ ZIJ~ penswendragende d1enst m de d_1:nst __ van de 
continuous with that of his pensionable employment in the Admm1strat1e, zullen?e tweemaal_het bedrag van ZIJn biJdr~gen 
service of the Administration for superannuation purposes, and to~ het super~nnu~_he- of · pens10enfonds van de Pubheke 
twice the amount of his contributions to tbe superannuation or D1enst waar~u t ~lJ overgeplaatst we!,d, ben evens saJ?ei'ge
pension fund of the Public Service from which he is trans- st.eld_e rente, JaarhJk_s ber~kend teg~n v1~f percent, met l~a;cht
ferred, together with compound interest compounded annually ~emm.g va~, subartlkel (3). v:an ~t art1kel, door de Mm1ster 
at five per cent., shall, subject to sub-section (3) hereof, be van J!1naucien aan de Admn~Istratie betaald worden; en z~lk 
paid by the Minister of E'inance to the AdmiDistration, and een hd .geen verdere vorderm~ heb~n op bet superannuatJe
such member shall have no further claim upon the superannua- of penswenfonds -yan de Pu bheke D~~nst. 
tion or peDsion fund of the Public Service. (3) ~anneer emg bedrag ~an de biJdragen te worden afge-

dragen m termen van de be1de voorgaande subartikels over~ 
(3) If the1·e be any amount of the contributions so . to blijft n~dat voldaan is aan de verseiten van hct _superannuatie

be handed over in terms of the two preceding sub-sections in of penswenfonds waa~v~n zul~ een persoo~ ltd zal worden; 
excess of the requirements of the superannuation or pension dan wordt het verschil m geltJke verhondmgen betaald aan 
fund of which such person is to become a member the differ- zulk een persoon en aan de autoriteit uit wiens dienst zulk 
ence shsll be paid in equal proportions to such per~on and the!een pers_oon ove~epla~~t is, en in geval er een tekort is 
authority from whose service such person is transferred, and wordt d1t op gehJ.Ke WIJZe gedekt. 
should there be a deficiency it shall be I?et in like mauner. 

57. In 't geval van overplaatsingen van personen naar Over-. · 
Transfer to 57. In .the case of transfers of perso~s to or from the of ui_t de ~ienst van een ~rov~ciaal Bestuu:r: ';lit of naa.r ~~~~itde 
and from the Service of a Provinc1al Government from or to the Service de D1enst 1s het bepaalde brJ art1kel zes en vvfttg mutat~s dienst va.n de 
spervi~o.flthe the provisions· of section fi.'~'ty-six shall mutatis mutand~ mutandis van toepassing. PBrovincia~e . rovmcllt :r' · estnrer. \ · 
Governments. apply. . . . . ~ -

58. Vrouwebke drenaren van de Administratie zijn Vrouw~n zii_n 
. . . gerechtigd I eden te worden van het. ~onds, onderworpen aan e~~~~::. hd 

FeJllales en- · 58. Female servants of the Admimstrahon shall dezelfde voorwaarden, schalen van blJdragen en onder genot 
titled to become members of the Fund subject to the same conditions van betzelfde pensioen als mannelike dienaren van de Admi-
memberahip, and scales of contributions and pensions as male servants of nistratie, zullende de Administratie echter het recht hebben 

the Administration, but the Administration shall have the te eniger tijd in de toekomst, doch zonder ve1·korting van 
right at any future time, but without prejudice to any rights verkregen rechten, biezondere door een aktnaris goedge;: 
acquired, to cause special scales of contributions and pensions keurde schalen van bijdragen en pensioenen op haar van 
approved by an actuary to apply to them. · toepass:ing te maken .. 
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Financ1"al. Financiele Bepalingen. 

59. (1) The chief accountant of the Administration 59. (1) De hoofdrekenmeester Yan de Administratie moet F!Jndsreke· 
shall cause full and true accounts to be kept showing sepa- volledige ·en ware rekeningen doen houden, waarin afwn- nmgen 
rately for each division (,f the Fund- derlik voor el.Ke afdeling van bet Fonds worden aangewezen-

(a) all sums of money received or due and disbursed or 
payable in respect of members and particulars of the. 
matters and thinga for which those sums of money 
have been received or disbursed; 

(b) the time of commencement of membership and 
amounts and dates ·of payment of all contributions 
together with all chronological and other particulars 
necessary to admit of proper accounts of the divisions 
of the Fund being kept in accordance with this Act 
and the regulations, and to admit of an actuarial 
valuation of the Fund being made at any time ; 

(c) all sums of money due to or from other administrations 
in respect of pensions partly payable by any other 
adminisb~ation or Government ; 

(d) all amounts due to or from the Administration in 
connection with the Fund ; 

(e) all other matters of account provided for or contem
plated in this Act and the regulations. 

(a) alle geldsommen, die ontvangen of verschuldigd en 
uitgegeven of betaalbaar zijn ten aanzien van leden 
alsmede biezonderheden van de zaken en aangelegen
he.den, waarvoor die geldsommen ontvangen en uit-
gegeven zijn ; . ) 

(b) de tijd van aanvang van lidmaatschap en de bedragen 
en datums van betaling van alle bijdragen alsmede 
aile chronologiese en ander biezonderheden, die vereist 
zijn voor het houden, overeenkomstig deze Wet en 
de regulaties, van bl,hoorlike rekeningen van de 
afdelingen van het Fonds en voor het maken te 
eniger tijd van een aktuariele waardering van het 
Fonds. 

(c) aile geldsommen, verschuldigd 
administraties ten aanzien van 
deeltelik betaalbaar zijn door 
stratie:::of Regering; 

aan of door andere 
pensioenen, die ge
een andere admini-

(d) alle bedragen verschu1digd aan of door de Admini
stratie in verband met het Fonds ; 

(e) alle andere tot rekeningen betrekkelike aangelegen
heden, geregeld of beoogd bij deze Wet en de 
regulaties. 

For· the purposes of the said accounts, when a member is Wanneer een lid uit ene afdeling van bet Fonds bij de andere 
transferred from one division of the Fund to the other, twice overgeplaatst wordt, moet voor de doeleinden van voormelde 
the amount of his contributions accumulated at five per cent., rekeningen tweemaal het bedrag van zijn opgelopen bijdragen 
~ompound interest and calculated annually as at .t~e. t_hirtieth tegen vijf 'percent samengest.elde rente, berekend jaarliks 
day of June shall be transferred from the one diVISIOn to the als op de dertigste dag van Junie, van de ene afdeling 
other and thereafter any contributions shall b_e paid into the naar de andere worden overgedragen, zullende daarna 
other division. aile bijaragen in de andere afdeling worden gl'stort. 

. (2) De hoofdrekenmeester moet de boeken en rekeningen 
(2) The chief accountant shall cam;e. the books and accounts van ?et Fonds op de dertigste dag van ~~nie in elk jaar . 

of the Fund to be balanced up to the thirtieth day of June in afslmten en een balans opmaken, aanWIJzende de baten 
every year and a balance sheet to be made up showing the en lasten ~an bet . Fonds op de datum waarop de balans 
assets and liabilities of the Fund at the dat~ ·when the balance opgemaakt Is. 
sheet is framed. (3) De balans wordt getekend door de hoofd-

rekenmeester en geauditeerd, · en daarna medeondertekend 
(3) The balance sheet shall be signed by the chitf accounta~t door de persoon, die belast is met het auditeren van de 

and audited, and thereafter countersigned by the person audit- rekeningen van de Administratie. Mechriften van de 
ing the Administration's accounts, and copies shall be distri- balans worden onder aile ]eden verdeeld. 
buted among all the members. 

60. (1) Het Fonds wordt, als op de dertigste dag van Periodie~e 
Junie, 1914, en daarna om de vijf jaren, gewaardeerd :a_a_;rg:{mgen 

60. (1) The Fund shall be valued as at the thirtieth door een aktuaris, die door de Minister aangesteld wordt. De Fonds. 
day of June, 1914, and every five years thereafter, by an actuary aktuaris zendt zijn vers!ag rechtstreeks aan de Minister en 
appointed by the Minister. The actuary shall report direct to vermeldt daarin de gegevens en methoden, die hij bij zijn 
the Minister, and shall in his report state the data and onderzoek en waardering gebruikt en toegepast heeft, zul
processes used in his investigation and valuation ; a copy of lende een afschrift van dit verslag onverwijld aan de kommissie 
the said report shall be forthwith transmitted to the van beheer gezonden worden. De baten en lasten van de twee 
committee of management. The actuary shall separately afdelingen van het Fonds worden door de aktuaris 
value the assets and liabilities of the two divisions afzonderlik gewaardeerd, zullende hij het bedrag van het 
of the Fund and shall declare . what surplus or deficiency overschot of tekort moeten bepalen, dat beide respek
appears on the same respectively, and shall state bow such tievelik aanwijzen, alsmede aangeven waaraan dat over
surplus or deficiency respectively appears to have arisen, and schot of tekort toe te schrijven is en hoe ten aanzien daarvan 
shall advise how the same respectively should be dealt with. respektievelik gehandeld moet worden. 

(2) Wanneer de waardering van de aktuaris een over-
. , . . schot aanwijst, dat niet vereist is om vorderingen te 

(2~ If the ac_tuary s va~uatwn discl?se a surplus ~eyond the voldoen, die ingevolge deze Wet of een wijziging daarvan of 
reqUirements likely to .ar.se under this Act or any .amendment ingevolge de regulaties zouden kunnen ontstaan, dan worden 
thereof o: th~ regula.twns, the benefi.ts shall be mcr~ased or de voordelen verhoogd of de bijdragen verlaagd op een door 
the C()ntrrbutiOns sha.ll be reduced m such mann~r a:'\ the de Minister en bet bestuurskomitee voormeld te bepalen wijze. 
:Minister and t~e committee of manageme?t aforesaid agree : Wanneer de Minister en het bestuurskomitee voormeld zich te 
Pt?~ided that lf no s\lch ~greement be arrived at betwe_en the dien aanzien niet kunnen verstaan, wordt gene verandering 
J'II!mster and the committe.e of. management ~foresaid,. no gemaakt v66r de volgende waardering door een aktuaris. 
change shall be mad,e pendm_g the. next actuanal. valuatiOn. Doch wanneer de waardering- van de aktuaris een tekort 
But if the actuary s vah::atlOn disclose. a deficien~y' the aanwijst· dan wordt het tekort zo nodi()' gedekt op een 
defi~iency shall be met, 1f necessary, 1ll s~c~ fair and wijze, die naar het oorJeel van de l\liniste~'redelik en billik 
eqUltable manner as may appear to ~-!Ie · Mmll!ter to be is, zullende echter een pensioen dat toegekend is, niet mogen 
reasonable, but no person to whom a penslOn has heen granted worden ingekort noch iemand, aan wie een pensioen uitbetaald 
shall have the same _reduced, or be called upon to repay any is, verplicht kunnen woril"'" enig bedrag daarvan terug te 
amount already recmved. betalen. 
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(3) The wishes of all the members s~all be ascertained_ by (3) De gevoelens van al~e _leden worden bit ballotage in~e
ballot in such manner as the · Mimster may deternune, wonnen op een door de Mm1ster te bepalen WIJze, wanneer m 
whenever any question arises in connection with the Fund verband met het J!o?-ds een ~we.~tie ontstaa~, die naar het 
which if'l, in the opinion of the Minister, of sufficient oordrel van ue Mm1ster belangriJk genoeg IS om zulk een 
importance to just.ify such action being taken. stap te wettigen. · · .. 

61. The business of the Fund shall be conducted by 61. De '~·erkzaamheden in verband met he~ . Fon?s :~:!r ~. 
means of the staff 0f the Administration and the cost of ad min- worden verricht doer het personeel van de, AdmimstratJe, fonds. en val 
istering the Fund and of any actuarial investigations ~.nd zullen?.?. de kosten •. van beheer .van het J•onds · en van ~~ta~~~a:au 
matters incidental thereto shall be borne by the Adminis- akturu.·Iele onderzo~k~nge~ ei~ .uaarmede verbandhou.dende beheer. 
tration out of revenue. zaken door d.e Admmtstrahe mt mkomsten worden gedekt. 

CHAPTER IV. HOOFDSTUK IV. 
NIETJW PENSIOENFONDS EN NIEUW WEDUWE-

NEW PENSION FUND AND NEW WIDOWS' PENSION PENSIOENFONDS. 

FUND. 62. (1) Te r(>kenen van de een en dertigste Mei 1910 is ~~~ufo pdn-
62. (1) As from the thirty-first day of. l\lay, 1910, een nieuw fonds gesticht, genaamd het Spoorwegen en Havens lfd:aafsc~ae;} 

there shall be constituted a new pension fund, to be called Pensioenfonds, dat . door de Administratie bestuurd en ~rvan en 
the Rail ways and Harbours Pension Fund, which shall be hieronder genoemd 'vordt "het uieuwe pensioenfonds." ~aarg~lden: 
controlled by the Administration and which is herein referred (2) Iedet· .:.\atalse dienanr en iE:>der ander persoon in de aa.rm · 
t,) as the "new pension fuud." · Dienst, die op de een en dertigste Mei 1910 lid was van een 

(2) Any Natal servant or any person in the Service who, on oud pensioenfonds wordt met ingang van voormelde 
the thh1y-first day of )lay, 1910, was a member of an old datum, lid van het nieuwe pensioenfonds. 
pension fund, shall, as from that date, be a member of the new Een overgepl::Jat.<;te dienaar, die op de datum van zijn over
per.sion fund. plaatsing e1-n bij dr::~ger was tot het Kaapse Civiele Dienst 

A transferred servant who, at the date of his transfer, was a Pensioenfonds en die zijn bijdragen tot pensioen is blijven 
contributor to the Cape Civil Service Pension Fund- and has storten, is teveus lid van het nieuwe pensioenfonds. 
continued to make contributions toward.s pension shall also be (3) De volgende personen worden beschouwd als jaargf;lld
a member of the new pension fund. trekkers van het nieuwe pensioenfonds te rekenen van _de 

(3) The following shall be deemed to be annuitants of the een en dertigste Mei 1910, namPlik, ieder, geweest zijnde 
new p~nsion fund as from the thirty-first day of May, 1910, (a) een lid van een oud pensioenfonds; . 
namely, any person who was- · (b) _een overplaatste dienaar; en 

(a) a member of an old pension fund; (c) een Natalse dienaar, _ 
(b) a transfened servant; and . die in het geno~ is van een jaargeld en die op de datum van 
(c) a Natal servant~ zijn uitdiensttreding aangesteld was bij de Spoorweg of Haven-

who is in receipt of an annuity and who at the date of his dienst van een Regering, waarvan de Unie Regel'ing de 
retirement was in the Railway, Harbour or Port service of a opvolgstt>r is. 
Government whereof the Union Government is the successor. 63. (1) Ret nieuwe pensioenfonds wordt gekrediteerd B~ten vanhet 

lk d l d b t d . f d l n1euwe pen· 
63 (1) Th h ll b d ·t d t tb . . m P-t zu een ee van e a en van een on penswen on s, as sioenfonds. 

Asse~s of new _ • ere ~ a e ere 1 e 0 · e Ib:V pension een aktuaris na een benaderingsgewijze waardering van dat 
pensiOn fund. fund such proportiOn of the assets of any old p iOlUSlOU fund as d f . d d l"k e b'll"k acht · · f · · on e on s re e 1 n I 1 • 

may. be dete:m~ned by an _actuary to be air and r easonable (2) Aan het nieuwe pensioenfonds wordt tevens uit in-
after an applOXImate valuat1?n of such old fun~. . komsten in jaarlikse paaiementen lopende over een tijdvak 

(2) Th~re shall als~ b~ paid to the ne'': pens:o~ fund. from vau niet meer dan tien jareu na de invoering van deze Wet, 
·revenue m annual mstalm:nts extt>ndmg ,0' et a perwd ~f een bedrag betaald, da.t naar het oordeel van de aktuaris 
not more than ten years ~ror? the c0::rn;nvncement of t lns toereikend is om het geschatte tekort van dat fonds op de 
Act such an amount as Will, m the opmwn of the actuary, d t' ~t "~~f · 1910 te d kken · 

' · · d d fi · f tl t f d t th er ·lgt; e .1.• ei, e · . . 
make good the estimate e Clency o la un a · e (3) De Administratie is gt>houden te rekenen van de een 
thirtieth day of May, 1910. d · d · 1\K • 1910 · h t '· · f d 11 

(3) Th Ad · · t t' h 11 f th th' t fi t d . f en ert.Igste ag van ;uel, , m e meuwe penswen on sa e 
e mmis ra 1011 8 a ' as JOm_ e Ir ·Y- rs ay 0 gelden te storten, die van leden ter zake van pensioenfonds

May! 1910, pay over to the new penswn. fund all mm~eys bijdragen ontvangen zijn en is tevens gehouden nit haar 
r~ceived from membera on acc~unt of pensiOn fund contn~m- inkomsten zulke bijdragen in het nieuwe pensioenfonds te 
hons and shall a~so r;nake from Its revenue to t~~ new pens tOn storten, als nit open bare inkomsten betaald of betaalbaar 
fund such C(lntr_Ibntwns as •:roul~ have been pald or ?e pay- zomlen ziju, indien deze - Wet niet ingevoerd was : 
able ~rom pubhc revenu.es 1~ this Act had 1: 0t. ~ee~ passed : Met dien verstande, dat die bijdragen van de Administratie 
~rovJded that such contributiOns by the AdmilllSLratJo~ shall in <Teen neval minder zullen zijn -dan een pond voor elk 
m no case be less than one pound for every pound contt·1bnted doo~ de l~den bijgedragen pond. 
by the members. . . . (4) Er zal verder rriaandeliks uit inkomsten in het nieuwe 

(4) There shall f~rther be pmd monthly 111~ the new pensw~ pensioenfonds rente worden gestort. tegen vier percent in het 
fund. from revenue wtereston the monthly b"lances of the ne"\'1 ·aar o de maandelikse saldo'l:l van het nieuwe pensioenfonds. 
pens10n f und at four per cent. per annum. .The revenue de- be in~omsten door bdeagin"' van het nieuwe pensioenfonds 
ri~ed from any inves~Ill;ents ?f the new penswn fund shall be verkregen, wo~·den aan d~ Administratie betaald. 
paid over to the Adm1mstrahon. 64. Wanneer een lid van het nienwe pensioenfonds uit de Overpla.at· 

64 If h . n-.· b f tl · . Dienst overgeplaatst wordt bij de open bare dienst van de singen na:~.dr 
Tr f t any person w o IS a .lilem er o 1e new penswn U . f p . . 1 n . f · ,1 en van an a·,} 

ans ers 0 f d:. t f d f th S · to th ubl' c er . _, f me o van een rov1?Cia e negermg o wanne~r 1emanu depa.rte- _ 
and from un IS. rans erre ro~ .e ervJCe e P. I 8 VIC ~ 0 die pensioenrechten gemet overeenkomende met die van een menten y~ 
~~;~s d~f~~; the Um~n or. o~ a Provmcml ~overnment, or If ~ person who lid van het nieu we pensioenfonds uit genoemde open- d~ Openba.i'e
public service has penswn n~nts corrcspondmg to those of an) m.ember ?f barE! dienst overgeplaat::;t wordt bij de Dienst, dan wordt ~~~st van de 
of the Union. the .new pensiOn ~und IS transferred from the s<nd pul~hc zodanio- persoon alzo overgeplaatst met behoud van alle pen- . 

serv1ce to the Service, sueh person shall be so transferred w1th . o ht l. ht ' G 
1 

. _,t d 1 ts' . . _ .· .· h d · bl' . t ' ~ swenrec en eP verp 1c -Ingen.. :xesc neu e overp aa 1ng· 
contmmt,y of all p~nswn ng ts an . 0 1ga ton::s. . . nit de die:Dst; dan wordt uit het nieuwe pensioenfonds aan de 

If the transfer IS from the SerVIce there shall be patd over ~Iinister van Financien een som betaali van tweemaal het 
from the new pension fund to the Mini~ter of Finan?e a sui? bedrag van de door de overgeplaatste gedane bijdragen ten aan
equal to twice the amount of the tran~ferred p_erson s _contn- zien van het gehele t-ijdvak van zijn pensioend.ragende dienst
butions in respect of the '~hole penod of his pens10nable tijd met samengestelde rente daarop tegen vijf percent in het 
employment and comp~und mterest thereon at the rate of five jaar. Gelijke l;etalingen worden in het omgekeerde geval 
per cent. per annum. ~Ike payments shall be ~ade conv~rsely door de Minister van Finaneien gedaan aan het nieuwe 
b y the Minister of Fmance to the new pens1011 fund 1f the pensioenfonds, wanpe13r (Je overplaat-sing geschiedt naar de 
transfer is to the Serv~ce: . Dieust

1 
• 
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Any person transferred from the Service who was, on the Ieder uit _de Dienst overgeplaatste persoon, die op de 
thirtieth day of May, 1910, a member Of an old pension fund, dertigste dagvan Mei 1910, lid was van een oud pensioenfonds, 
shall from the date of his transfer become a member of the wordt vanaf de datum van zijn overplaatsing lid van de 
public service section of such old pension fund. Any person openbare dienstafdeling van zodanig oud pensioenfonds. 
so. transferred to the Service shall, as from the date of his Ieder alzo bij de Dienst over·geplaatst persoon wordt, vanaf de 
transfer, become a member of the new pension fund. datum van zijn overplaatsing Hd van bet nieuwe pensioen-

-~~~[~~t~o~or 65. If, within five years after the sevent~enth day of fo~~: Indien binnen vijf jaren na de zeventiende dag van Toevoeging 
of employ- May, 1910, t~e employment 0~ any officer who IS a mmnb~I: of Mei 1910, een ambtenaar, die lid is V<m bet nieuwe pensioen- yan tijdvak 
n;tent, aboli- the new pensiOn fund be termmated by reason of the abolitiOn fonds afO'edankt wordt uit hoofde van de opheffing van ziJ'n of m geval van 
t10n of offices, f h' th ffi b eas · f d t' f ' o · ' ontslag ten etc. o IS ~wn. or ~no . er o ce or Y r on ° a re uc IOn ° or van een · and~r ambt of uit hoofde van een inkorting of gevolge van 

. reorgamza~wu m his departm_ent, the~·e s~all be added ~0 the reorgariisatie van zijn depal·tement, dan wordt aan bet werkelik opheffing van 
.. actual period c~vered by hiS contributions such penod_ as tijdvak, waarover zijn bijdrageil lopen, zodanigtijdvak toege- ambt. enz. 

he may be entitled. to under the Act or Ac~ . governmg voegd, als waartoe hij gerechtigd is ingevolge de. wet of wetten, 
the old fund of wh.I~h he was a m ember, . bu~ 111 any .case die toepasselik zijn op het oude fonds, waarvan hij lid was, 
~here shall ?e an addition of.not le~s than the per~od _descnbed zullende echter in geen geval een Ideiner tijdvak worden 
m sub-sectiOn (7) of sect~on mne . . No contn~mtiOns shall toegevoegd dan het tijdvak bedoeld in subartikel (7) van 
be payable by the officer m respect of any periOd so added. artikel neqen. Geen bijdragen zijn door de ambtenaar ver-

~~ew. widows 66. (1) As from the thirty-first day of May, 1910, schuldigd ten aanzienvan zulk een toegevoegd t~jdvak. . 
pensiOn fund there shall be constitut.ed a new widows' pension fund to be 66. (1) Te rekenen van de een en dertigste dag van Nieuw 
and member- . u . . · . ... .. e. 191C b ta · t . · . d · f d d weduwepen· 
ship thereof called the Rallways and Harbours rhdows' Pensron Fund, whiCh ~u I '• es a een meuw we uwepen~wen on s, genaam sioenfonds en 
a!J.d annui- shall be controlled by the Administration and which is herein het Rpoo:~f'gen.en H avens WeduwepensH~enfonds, dat door 1idmaatschap 
ties there- referred to as the "new widows' pension fund." de Adnumstrat1e bestuurd wordt en h1eronder geuoemd ~aarvan en 
from. . . . . ,r1t h t " · , , i · f d , Jaargelden (2) An persons m the Service who, priOr to the commence- WOI•l e meu\\e "'~1 uwep~ns10et~ on.~- . . daaruit. 

mentof this Act, had been admitted to membership of the Cape (2) Alle personen m de Dienst dw, voor de mvo:rm~ van 
Widows' Pension Fund or who may hereafter be admitted to dez~ ·wet, 1eden waren van bet Kaaps~ Weduwepensroenf;mds 
the new widows' pension fund, by virtue of rights accrued on of die n~ deze leden worden van het meuwe weduwepensi.oen-
the thirtieth day of May, 1910, or accruing tbereaft€'r, shall be fon.ds lllt krachte van rechten aan~.ekomen op de de~tigste 
members of the new widows' pension fund. Me1 1910 of. daarna aankomendfl, ZJJn leden van bet meuwe 

(3) Any person in receipt of an annuity from the Cape we~uwepens1~enfond~. . . . 
Widows' Pension Fund by virtue of relationship to a person who (3~ Ieder d1e. een Jaargeld gemet mt het Kaapse Weduwe
at the date of that person's death was in the Service, or in the p~nswenfonds lllt hoofde. ~an ver~ant~hap m~t . een persoo~1, 
Railwav Harbour or Port ~ervice of a Government whereof die op de datum van ZlJn overhilen m de D1enst was, of m 
the Uni~n 'Government is the successor shall as from the de Spoorweg- of Havendienst van een Regering waarvan de 
thirty.first day of May, 1910, be deemed t~ be a1; annuitant of Un~e Regering de opvolgster is :vordt, vanaf de een en de1:tigste 
the new widows' pension fund. Me1 1910, aa_ngemerkt als een Jaargeldtrekker van het meuwe 

· · · weduwepens10enfonds. 
A~ets of new 67. (1) There shall be credited to the new widows' pension 67. (1) Het nieuwe wedu wepensioenfonds wordt Eaten van 
'!'1dofws 'dpen- fund such proportions of the assets of the Cape Widows' gekrediteerd met zulke delen van de baten van het Kaapse nieduw 
SJon lin · P · F d b d t · d b t t b f · 'u d · f d l · l t · b · · · we uwepen-ensiOn un as may e e ermme y an ac uary o e air n e uwepemnoen on s a s een a { nariS na een enaderlngsge- sioenfonds. 

and .reasonable after an approximate valuation of the Cape wijze wmu·dering van het Kaapse Wednwepensioen:fonds 
Widows' Pension Fund. r·edelik en billik acht. 

(2) The Administration shall, as from the thirty-first day of (2) De Administratie is gehonden, te rekenen van de een 
May, 1910, pay over to the new widows' pension fund all moneys en dertigste Mei 1910, in het nieuwe weduwepensioenfonds 
received from members on account of contributions, and shall alle gelden te storten, die van leden als bijdragen ontvangen 
also make from its revenue such contributions as would have zijn en is tevens gehouden uit haar inkomsten zulke bijdragen 
~een paid or be payable from public revenues into any other te storten, als aan een ander fonds nit openbare inkomsten 
fund if the new widows' pension fund had not been constituted. betaald of ~etaalbaar zouden zijn, indien bet nieuwe weduwe-

(3) As from the thirty-first day of May, 1910, there shall pensioenfonds niet gesticht was. 
further be paid monthly from revenue interest on the monthly (3) Te rekenen :van de een en dertigste Mei 1910, moet 
balances of the new widows' penSion fund, at the rate of five tev~ns maandeliks uit inkomsten rente tegen vijf percent in 't 
per cent. per annum. The revenue derived . from any invest- jaar ·worden betaald op de maandelikse sal do's van het nienwe 
ments o£ the new widows' pension fund shall be paid over to weduwepensioenfonds. De inkotnsten, door de belegging van 
the Administration. het nieuwe weduwepensioenfonds verkregen worden aan de 

. . , Administratie betaald. . · 
Tra.n~fers to 68. If any person who IS a member of the new Widows 68. Een lid van bet· niemve weduwepensioe•1J'ond<> d1'e o er 1 t-
and from · f ·d b sf d f th S · t tl · ~ ~, · · v P aa 
&er depart- .pensiOn un e tran . erre . rom e ~rYICe 0 any 0 ler nit de Dienst oyergeplaatst wor.dt bij een ander ~epa_rternent van slU~en bij en 
~n~s of tpe department of the public s~rVIce,of th~ Umon he shall cease to de openbare d1enet van de Ume verYalt Yan ZIJn hdmaatschap d:~~~e:re 
gf~t;TJ~j~<;; be a mb embfertohf the nbel:V Wid~ws pent.swn ffutnhd aCncl bec?dme ~van het nieuwe weduwepensioenfonds en wordt lid van de menten van 

· mem er o e pu lC servtce sec IOU o · e ape WI ows open bare dienstafdeling van bet Kaapse \Vedu wepensioen-· d~ Open bare 
p~nsion, fund. and there shall be J?aid ov.er fron: the new fonds. In dit ge\•al wordt uit de nienwe dienstafdeling van het ~~~t van de 
wzdows. pens~on fu_nd to such pubhc servlCe sectw.n of th.e Kaapse Weduwepensioenfonds, een bedrag betaald, gelijk aan 
Ca~e Wl~ows pensiOn fund an amou~t equal to. hiS contn- zijn bijdragen ten aanzien van het gehele tijdvak waarover 
butiO~S, m respect of. the whole p_eriOd for whiCh he _basi hij bijg-edragen heeft, tezamen met samengestelde rente op 
c.ontr1buted, together With compound mterest on t~ose contr1bu- deze · bijdragen tegen vijf percent in 't . jaar. Gelijke be-
twns at the rate of five pe1: cent. per annum. L~ke payments talingen worden omgeke:srd gemaakt in het geval van eeu 
shall co~vers~ly be. made m the case of a contributo; to t.he bijdrager tot het Kaapse vVeduwepensioenfonds, die uit de 
Cape Widow~ pensiOn fund transferred from the public serviCe open bare dienst overgeplar.tst is bij de Dienst, zullende zo-
to the . Serv1ce, and sn~h pe~son s~all thereu.pon bec?me a danig persoon alsdan lid worden van het nieuwe weduwe-
m~mber of t~e n:w w!dows pensiOn fund w1th. continuous pensioensfonds met dool'lopende "·eduwepensioenrechten ten 
w1do.ws' pen.siOn. rights m respect of the whole penod covered aanzien van het gehele door zijn bijdragen gedekte tijdvak. 
by hiS contributiOns. 69. De rekeningen van het nienwe pensioenfonds en Houden van 

Keeping of 69. The accounts of the new pension fund and the new van bet nieuwe weduwepensioenfo?~S w~rden gehouden. door ~~~e~1~~~~ 
accounts of widows' pensi(ln fund shall be kept by the chief accountant of d~ _hoofdrekenme_ester van de Admmistt-J.tie. ~~~ze reke~mgen fondsen. . 
new funds. the Administration. Those accounts shall show separately all W)JZ~n afzonderhk alle ontvangsten en beta,mgen _aan ten 

the receipts and payments in respect of the following classes aanzien van de volg~nde klassen .van p ersonen, nan:.ehk :-
of persons, namely,- (a) personen, .die leden of Jaargeldtrekke~f! Z1Jn van een 

(a) persons who are members or annuitants of either or of vat~ beide de genoemdc fo~dsen _m_t krac.hte van 
both of the said funds by virtue of their membership hun hdmaats?hap van ~et Kaapse OJVIele Dlenst en 
pf the Cape Civil Service and W~dows' Pension Funds; Weduwepensioenfollds ~ 
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(b) persons who are members or annuitants of either or 
both of the 8aid funds by virtue of their being 
or having been ~nsferred servants; 

(c) persons who are members or annuitants of the new 
pension fund by virtue of their being or having been 
Natal servants; . 

(d) persons who are members or annuitants of the new 
pension fund by virtue of their membership of the 
Natal Public Employees Superannuation Fund estab
lished in terms of Act No. 29 of 1897, including the 
Railway Superannuation Fund in corp orated there
with. 

(e) persons who are members or annuitants of the new 
widows' pension fmid. 

(b) personen, die }eden of jaargeldtrekkers zijn van een 
of beide genoemde fondscm . uit krachte dat zij 
overgeplaatste dienaren zijn of gewoost zijn ; 

(c) personen die leden of jaargeldtrekkers zijn van het 
nieuwe pensfoenfonds nit krachte dat zij Natalse 
dienaren zijn of geweest zijn ; 

(d) personen, die leden of jaargeldtrekkers zijn van 
het nieuwe pensioenfonds, uit krachte• van hun lid
maatschap van bet N atalse Staatsdienaren Super- · 
annuatiefonds, gesticht in termen van Wet No. 29 
van 1897 met inbegrip van het daarbij ingelijfde 
superannuatiefonds~ 

(e) personen, die leden of jaargeldtrekkers zijn van bet 
· nieuwe weduwepensioenfonds. . . 

70. (1) Ret nieuwe pensioenfonrl.s en bet nieuwe we- Periodie~e 
d . . f d dt d kt . . d d waarderiil"' 'i'O. {1) The new pension fund and the new widows' . uwepens10en on s wm· oor een . a uans . gewaar eer van de '"' 

pension fund shall be valued by an actuary as on the thirtieth met mgang van de dertigste dag van Junie 1914, en daarna nieuwe fond 
day of June, 1914, and every five years thereafter. . om(Zd)e

1
vij£ ja

1
renh. kt . 

1 
d. · . . !kt:a~l~ een 

(2) In the event of the actuarial examination of either or ngeva et a uar1e e on erzoek. :van een of be~ de . • 
both Of th sa'd fu -"·~ d" l · d fi 't ft t ha de genoemde fondsen een tekort aanW1JSt na verrekenmg e 1 . nu;; 1sc os1no a e m a er accoun s d b · · · 
b 

t k f h ? · van e edragen, die mt krachte van subartlkel {2) van 
een a en o t e amounts pa1d or payable under sub- artikel dri e t · "t · k te b t ld f b · t 1 

section ( 2 ) of section sixty-three from revenue the . . . ~ n zes ~rJ. .u1 ~n oms n e aa o. e aa -
Adm1·01

·strat
1
•
00 

shall ·ak 
8 

h 
8 

• 1 1 t 'b baar Z1Jn, 1s de .Admtmstratle gehouden zulke b1ezondere .. 
.t:\. m e rJc peCia annua con n u- b" 'd · f b 'd d · d f ,1 t 1 · 
tions to either or both of the said funds as will, in the l.} ragen m een ° el e e gen?em e .onusen.~e 8 Orten, as 
opinion of the actuary, be adequate to secure to members naar bet oordeel van de aktuariS toermkend ZIJ.~ om aan. de 
all the benefits to which they be t"tl d leden al .de voordelen te verzekeren, waartoe ziJ .gerechtigd 

may en 1 e · · mochten zijn. · 
~dministra- 'i'l. Notwithstanding anything to the contrary contained 71. De Administratie kan, niettegenstaande tegenover- Administratie 
tml~nkema.cyert m" in the law constituting any old pension fund or in any gestelde bepalingen van de wet waarbij een oud pensioenfonds kan :net?ode 
~ a. h ·· l h .Ad · · t' ht dt f d t+~ d · k .van n:mmg ~lterations ot er awt e m1mstration may make changes in the direction ges 1C wor o van . an ere we =n, veran ermgen ma en enz., in zekere 

Jn ie~hod of of assimilating the methods of collectino and computing contri- strekkende om de methoden van de inning en berekening van op.~i~hten 
. ~~~-ectmg, butions, paying pensions, method of keeping accounts, treat- bijdragen, van_ de betaling van pen;;lioenen van de method en WlJZtgen. 

ment of breaks in service, and other like matters to those van boekhoudmg, de behandeling van onderbrekingen van de · · · 
followed in the case. of the Fund constitute<l under Chapter dienstt.ijd en andere soortg~lijke onderwerpeil in ove~een-
III., and any regulat10ns applicable thereto : Provided that no stemmmg t~ br~ngen met d1e, welke gevolgd worden blJ het 
change shall prejudicially affect the right of any person who Fonds gest1cht mgevolge Hoofdstuk III, en desbetrekkelike 
was on the thirtieth day of May, 1910, a membE:r or regqlatie~: M_et dien verstande. dat door een dergelijke 
annuitant of any of the old pension funds or a transferred ser- verandermg met wordt verkort bet recht van een persoon, die 
vant or the rate of contribution payable by him, or the amount op de dertigste M~i 1910, ·lid of _jaargeldtrekker was va:n een 
of any pension or any other benefit to which he is entitled. van de oude penswenfondsen of een overgeplaatste chenaar 

. . of het bedrag van de door hem verscbuldigde bijdrage, of bet 
M~mb~rsoon- 'i'2. (1) Members of the new pension fund and of the bedrag van een hem toekomend pensioen of ander voordeel. 
tr::~u~!d ~ew 'Yidows' pension fund shall be ~ubj~ct to the same ob~iga- 'i'2: (1) Leden van ?et nieuwe peilsioenfonds en :van Leden blij.':en 
and rights twns m regard to payments of contr1butwns and shall contmue bet meuwe weduwepens10enfonds hebben . dezelfde verphch.: dezelfde btJ
and privi~eges to enjoy the same rights and privileges in regard to pensions tingen ten aanzien van de storting van bijdragen eti blijven trigen bb 
:o.~edmam- and other pension benefits as they enjoyed pi-ior to the in het genot van dezelfde rechten en voorrechten ten aanzien h~!de~1hu~ 
at e · commencement of this .Act. van pensioen en andere pensioenvoordelen door hen genoten recb.ten en 

'' d · · d \V t · voorrechter. 
(2) The new pension fund aud the new widow~;~' pension voor e mvo_ermg van ~ze e · . . 

fund shall take over all the liabilities relating to pensions (2~ Het meuwe penswenfo_nds ~n het m~uwe ~eduwe
payable to members of the. said funds. pens~oenfonds neemt .alle verbmtemssen _over m verband met 

pens10enen verschuld1gd aan leden van d1e genoemde fondsen. 

Committee of 'i'3. The Administration may delegate to the committee 73. De Adroinistratie kan aan het bestuurskorriitee aan Bestuurs
managcment. of management appointPd under section twenty-seven, such gesteld ingevolge artikel zeven en twintig zulke machten en be- komitee. 

powers and authority to deal with matters affecting the new voegdheden betreffende de behandeling van aangelegenheden 
pension fund and the new widows' pension fund as it may think in verband met bet nieuwe pensioenfonds en het nieuwe 
fit, and for the better administration thereof shall nominate two weduwepensioenfonds opdragen als zij raadzaam oordeelt; 
additional members to that committee and the members of Voor bet. beter beheer daarvan voegt zij twee verdere !eden · 
the new pension fund and the new widows' pension fund shall, aan dat komi tee toe, znllende de leden van bet nieuwe 
from their number, elect an equal number of additional pensioenfonds, en van bet nieuwe weduwepensioenfonds uit 
members to that committee to f)it thereon when, and only hun midden, een gelijk aantal bijkomende leden kiezen, die in 
when, any matters relating to the new pension fund or the het komitee zitting zullen nemen wanneer en slechts dan wan-
new widows' pension fund may be under consideration. neer aangelegenhed~n tot het nieuwe pensioenfonds of nieuwe 

weduwepensioenfonds betrekkelik onder bespreking zijn. 

CHAPTER V. 
HOOFDSTUK V. 

PENSIONS PAYABLE FROM REVENUE. PENSIOENEN BETAALBAAR UIT !NKOMSTEN. 

Pensions! etc. 74. Save as is provided in Chapter IV. and anything to 74. Behoudens bet bepaalde in Hoofds~uk IV. en niet- p . rxo: th:ld the contrary notwithstanding in the laws constituting the old tegenstaande tegenovergestelde bepalingen van de •vetten e::,~~~~j~ 
A.dministra- pension funds or any other law, any contributions towarde~ waarbij de oude pensioenfondsen gesticht werden ·of andere ~etaald nit 
tion's revenue pension made to the Consolidated Revenue Fund by wetten,moetenallepensioenbijdragen, die in bet Gekonsolideerd ~~0~J~fni· 

persons who, on the thirty-Jirst day of May, 1910, were Tnkomstefonds gestort werden door personen, die op de een str~ttie. 
in the Service, shall from that date be paid to revenue en dertigste :Mei 1910 in de Dienst waren, vanaf die datum in 
and any pensions or proportions of pensions paid from de inkomsten worden gestort. De pensioenen of pensioenaan-
the Consolidated Revenue Fund to persons who, at dehm, die nit het Gekonsolideerd Inkomstefonds betaald 
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the date of their . retirement, were in a railway or harbour wer.:len aan personen, diP ten tijue van hun ontslagnetning in 
service under a Government, whereof the Union Governmf>nt een spoorweg of bavendienst waren van een Regering, waar
is the successor, shall as from the thirty-first day of May van de Unie Regerin~ de opvolgster is, worden, ... anaf de· 
1!.110, be paid from revenue. Elen en dertigste iUei 1910, betaald uit inkomscen. 

CV 

75. Ten aanzi{'n van iemand, die pensioenrechtm. bezit Bijdragen ten 
Contributions 7 5. In the case of any person who has pensionable ten opzichte van een tijdvak, voor hetwelk hij niet tot een pen- f$e~v:v;:,.~. 
on be~alf of rights in respect of any p.-riod for which he did not contribute sioenfonds bijdroeg, en <lie, op of v66r de een en dertigste Mei plaa.M nw 
~::sfe~ed to to any pension ftmd, and who has, on and after the thirty-first 1910, met doorlopende pensioenrechten bij eeu ande1· departe~ andere d~
other depart- d~y of l\fay, 1910, been transferred with cont~nuity ?f pension ~ent va~ de openbare dien~t van de ~nie overgepl~t~t we:d ~;~:;~b~~e
menbl~ of . nghts to any oth{'r department of the pubhc service of the urt de Dienst of omgekeerd, IS de Regel'lng of de Admtmstrat1e, dienst. 
pu •c F>ervwe U · f th S . · · th G I I I · f d R · 'f d Ad · · · . mon t·om e ervrce or mce versct, e overnment or t 1e a naar ge ang o e egermg o e mm1strahe het over· 

Re01ervation 
of special 
pension 
rightaof cet· 
tain office:ts. 

Adminisfration according as the Government or the Adminis· plaatsend lichaam is, gehouden uit haar inkomsten een som uit 
tration was the transferring body, shall pay over, from it~ te betalen, gelijk aan zes percent van de pensioendragende 
revenue, a sum equal to six per cent. on the pensionable emolumenten, die aan de bP.trokken persoon gedurencle ieder 
emoluments paid to the said pernon during each year of such jaar van zodanige pensioendragende dienst tot op de datum van 
pensionable service, up to the date of his-transfer, together :zijn overplaatsing uitgekeerd zijn, tezamen met samengtdStelde 
with compound interest on that sum at the rate of five per rente op die som tegen vijf percent in 't jaar. De Regering of 
cent. per annum. The Government or the Administration, de Administratie, uaar gelang de betrokken persoon over
according as the said person was transferred to another geplaatst werd bij een ande:r departement .van de openbarc 
department of the public service of the Union or to the dienst van de Unie of bij de Dienst, wordt en blijft alsdan 
Service, shall thereupon become and remain responsible for aansprakelik voor alle verbintenissen van bet overplaatsend 

·any obligations of the transferring body in regard to the lichaam ten aanzien van de pensioenrechten van de · alzo 
pension right:o~ of the person so transfetred and shall also be overgeplaatste persoon en treedt tevens in alle rechten en 
invested with any rights or claims which the Administration vorderingen ter zake van bijdragen tot het pensioen van de 
or the Government may have against the Imperial or any betrokken persoon, welke de Administratie o£ de Regering 
other Government for any · contribution t'>wards the pension tegen de Rijk's- of een andere Regering mocht hebben, doch 
of the said person, but only in so far as his service under the slechts voorzover zijn dienst bij de Rijks~ of andere Regering_ 
Imperial or other Government has been excluded in calculat- niet in aanmerking kwam bij de berekening van de betaling 
ing the said payment. · voormeld. 

76_. ~1) ~here shall be paid ou~ of t~e reven~e of thf 76. (1) Uit d_e inko_.r:nsten. va~ ,d~ Administratie wordt a~n !~1;i!~illg
Admtmstt-atiOn to the officer who, lmmedtately prwr to the de ambtenaar, d1e onmrddelhk voor de tweede dag van Jume, zondere pen
second day of June, 1908, was Auditor to the Inter-Colonial 1908, auditeur wa.s van de Interkoloniale Raad van de Transvaal sioenrecht~n 
Council of the Transvaal and Orange Tiiver Colonies which en Oranje Rivier Kolonies, die op genoemde datum opgeheven vanb~ekere 
terminated on that day, on the retirPment for any cause of such werd, bij zijn uittreding uit de Dienst, om Welke redenen ook, am naran. 
officer from the Servic{', a pension on t,he same scale and und~r een pensioen uitgekeerd . volgens dezelfde schaal en onder 
the l"ame conditions as would have been paid to him in such dezelfde voorwaarden, dat hij in die onderscheidene omstandig
several circumstances if be had remained in the Civil Servic{' heden genoten zou hebben-, indien hij in de Civiele Dienst van 
of the Unitea Kingdom· but had been drawing on retirement het Verenigd Koninkrijk gebleven was, doch bij zijn ontslag~ 
therefrom annual emoluments equal in nmount to those neming daaruit jaarlikse emolumenten getrokken had vati een 
actnally drawn by him on retirement from the Service : Pro- g~lijk bedrag als die door hem genoten bij zijn uittreding uit de 
vided that he shall be entitled to reckon, for purposes of DienSt : . 
pension, as portion of his period of employment in the said Met dien verstande dat hij gerechtigd is, voor pensioen
Service, any continuous period of employment in the said doeleinden, als deel van zijn diensttijd in de Dienst elke 
Civil Service together with any continuous period of employ- onafgebroken diensttijd in de voormelde Civiele Dienst alsmede 
ment under the said Council or the old Administration or in elke onafgebroken diensttijd bij de vorenvermelde Raad of de 
the public service of the Transvaal. oude Administratie of in de openbare dienst van Transvaal in 

(2) The Administration shall take all steps (in accordance with rekening te br~n?en. . . . . 
law) necessary for the recovery from the Imperial (2) De Admm1strati~. neemt,. overeenkomstig wet de 1!0d1ge 
Government and from the Consolidated Revenue Fund of any stappen om van de ~I]ksregermg en van het Gekon~ohdtlerd 
sums which should be contributed towards the said pension Inko.mstefonds beta~mg. te e~lang~~l van sommen, dl€ tot de 
and shall pay such sums when recovered into revenue. penswenen vermeld m d1t art1kel biJgedragen moeten worden. 

· ' ' De ingevorderde sommen worden in de inkomsten gestort. 

HOOFDSTUK VI. 

CHAPTER VI. AJ,GEMENE BEPALINGEN. 

GENERAL. 77. (1) Door deze Wet wordt geen inbreuk gemaakt op Het recht 'tot 
. . . . . . het recht tot scha~elo~~telling, aan een ~icl of aan p<::rsonen, die :~l~~l~~n 

bfembers 77. (1) Nothmg m th1s Act contamed shall .m any way van hem afhankelik ZlJn, toekomende Uit krachte van een wet 1eden !nder 
rights to.com· affect the rights w.uich any member or his dependents may haw betreffende schadeloosstelling of vergoeding aan werklieden, Werklieden 
~:~w~~k~ un- to claim compensation under any law governing compensation die gekwetst worden of hun lev en verliezen door een . ongeval st~tll:deloo'Y. 
men'~c;Jom- or damages -to workmen injured or dying from any accident voortspruitendeuit, of in de wa:.trneming van hun dienst. Het tm, ~~~"'·· 
~e~t~n t arisiug out of or in the course of their employment, and the bedrag, uit krachte van zulk een wet verschuldigd, worrlt wordt niet 
'affect~d:' no amount payable under any such law shall not be reduced by niettegenstaande tegenovergestelde bepalingen van zulk een verkort. 

reason of any payment that may be made under this Act, wet, niet verminderd uit hoofde van een betaling, die ingevolge 
anything to the contrary in any such law notwithstanding. deze Wet mocht worden gedaan. 
· . . . (2) In een Provincie waar geen wet bestaat betreffende 

(2) The Ad:ministratiotJ msy, in a Province where thoro ie schadeloosstelling of vergoe.ding aan werklieden die gehwct.st 
no law, goveming the payment of compensation for damages to worden of het leven verliezen door een ongeval voortspruitende 
workmen injured or dying from any accident arising out of or uit of in de waarneming van hun dienst, kan de Administ1·atie 
in the course of their employment, pay h its w"rkmen or their :tan haar 'verklieden of aan person en die van hen afhankelik 
dependents such amouDts as may seem ~qui table in respect of ~ijn zulke bedragen betalen als billik geacht mochten worden 
injuries arising from accident 011t of and ju the course of their Len aanzten van letsel voortspruitende ·uit ongeva.llen buiten 
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emploJment; and such payment shall not be in a.Iiy way hun dienst of in de waa1·neming daarvan, zullende zodanige 
affected by any other payment made to such workmen under betaling op generlei wijze be'illvloed wo1•den door andere 
this Act. · · betalingen ingevoJge deze Wet aan zulke werklieden gedaan. ,, 

78. Een pensioen of pensioenrecht kan niet door of ten Pensioen enz. 
Pensi~~s, et;.. 78. No pension, or right to a pension, shall be capable behoeve van een lid worden gecedeerd of overgedragen of niet va.thaa.r 
~~~~~d~ta~~e of being assigned or transferred, or otherwise ceded, or of being anderszins worden afgestaan, of worden verpand of met ver- vkor :e~}ag o:f 

· · pledged 01; hypothecated, nor shall the same or any contl'ilm- band bezwaard, en is even min vatbaar voor beslag of ekse-. e se u ,e. 
tions made by a member or on his behalf be liable to be attached kutie, in welke vorm ook, nit krachte van een vonnis of order 
or subjected to any form of execution under a juclgment or orcler van een gerechtshof. 
of a court of law, and in the event of the beneficiary attempting Wanneer de rechthebbende een pensioen of recht tracht te 
to as;;ign, transfer, or otherwise cede or to pledge o1· hypothecate cederen, over te dragen of anderszins af te staan, of te ver
a pension or right, payment of the same may be withheld, panden of met verband te bezwar·en, kau de betaling daarvan 
suspended, or entirely discontinued, if the Administration so worden ingehouden, geschorst of, zo de Administratie zulks 
determine. goedvindt, geheel worden gestaakt. 

,. . 79. (1) Wanr"leer de onlvanger van een jaargeld insol~ ~nvloed v:an 
How pensions· 79. (1) If any person in receipt of an annuity be declared vent verk!aard wordt, vervalt bet jaargeld dadelik. Met dien msol_ventieop 
affected by insolvent, the annuity shall forthwith determine : Provided verstande dat in ieder zodanig geva1 het gehele jaargeld of pensloen. 
insoh·cncy. that in any such case all or any part of the annuity enig deel daarvan betaald wordt aan of ten behocve van 

fjhall be paid to or for the benefit of all or any of cen of meei· van do volgende personen, namelik, aan do · 
the following persons, namely, the insolvent, his wife insolvent, zijn vrouw of minderjarige kinderP-n of, bij gebreke 
or any minor children, or failing a wife or minor children, van een vrou w of minderjarige kinderen, aai1 de moeder van 
to the mother of illegitimate children or any children onwettige ldnderen. of aan kinderen, zonder aanzien of zU 
whether legitimate or adopted . or illegitimate or other wettige, onwettige of geadopteerde kinderen zijn, of aan 
relatives uependent on him for maintenance. If the paymeni andere verwanten, die ten aarizien van oU<lerhoud van hem 
he to the insolvent, it shall be for his own personal use .and afhankelik zijn. Wanneer het jaargeld aan de insolvent 
may not in any way be attached or approp1·iateC.l by the trustee betaald wordt, geschiedt zulks voor zijn eigen gebruik, 
in insolvency or by his creditors, anything to Lhe contrary zullende, niettegenstaande tegenovergestel<le bepalingen van 
notwithstanding in any law relating to insolvency. de insolventiewet, noch de kurator noch zijn schnldeisers 

(2) Whenever an annuity has determined under this section, hetzelve mogen aantasten of zich mogen toeeigenen. 
it shall be revived on rehabilitation o£ the insolvent, and (2) De uitkering van een jaargelcl, dat ingevolge <lit 
he shall receive an annuity at the same rate and under the artikel vervallen is, moet bij rehabilitatie van de insolvent 
same conditions as before insolvency, togetber with any arrears worden hervat, zullende hij een jaargeld volgens dezelfde 
that may be due. schaal en onder dezelfde voorwaarden ontvangen als v66r , 

, · zijn insolventie, tezamen met alle achterstallen, die verschul-
Commutation 80. If an annuity not exceeding twenty-five pounds be digd mochten zijn. · 
~~~~l{i~s. granted to a member of the Fund, the Administration may 80. Wanneer een jaargeld van ten hoogste vijf en twin big Omzetting 

at the request of the recipient, and before the first payment pond aan een lid van het Fonds toegestaan wordt, kan de yan kleine 
thereof has been made, commute the annuity by a single cash Administratie, ten verzoeke van de ontvanger en voordat met Jaargelden. 
}niymenf calculated actuarially according to the period fot de betaling daarvan begonnen is, het jaru·geld vervangeu door 
which the recipient may be expected to draw the annuity. een enkele gerede som, waarvan het bedrag op aktuariele 

grondslag berekend wordt tiaar gelang van de tijd gedurende 
Reca-ll to the 81. Any servant to whom an annuity has been· granted wel~e de ontvanger vermoedelik het jam·geld zal kunnen 
Service after before ·superannuation may be given the option of resuming trekken. . · -
pension. his duties in his former office or post or an office or 81. Een dienaar, aan wie pensioen v66r het bereiken Oproeping 

post of a rank equal to or higher than that previously van de leeftijdgrens toegestaan is, kan de keus krijgen tot her- v.a-n gepen
held by hl.m and with emoluments not less than those enjoyed vatting van .zijn dienst in zijn vorig ambt of post ot tot waar- a·~neerd~ t 
by him at the date of leaving the Service. neming van een ander ambt of andere post van gelijke of h~r~~~in~ 

hogere rang dan het ambt of de post vroeger door hem bekleed. van die:nst. 

CerW.in 
periods of 
employment 
to be deemed 
continuous. 

Saving- a! to 
existing 
rights. 

82. Any periods of employment of any servant- 82. De diensttijden van een dienaar- Zekeredienst-
( a) bij de Administratie ; tijden worden 

(a) under the Administration; '(b) bij de oude Administratie; ~ngefer~t 
(b) under the old Administration; (c) in de openbare dienst van een Zuidafrikaause bro~~!.l{ 
(c) in the pub1ic service of any South African Govern- Regering waarvan de Unie Regering de opvolgsteris; 

ment of which the Union Go"\'ernment is the successor; (d) in de Zuidafrikaanse Konstabelmacht; ' 
(d) in the South African Constabulary; (e) in een departement beheerd door of met advies van 
(e) in any department administered by or on the advice de Interkoloniale Raad van Transvaal en de Oranje 

of the Inter-Colonial Council of the Transvaal and Uivier Kolonie ; _ • 
Orange River Colonies; . (f) in de Spoorwegpolitie van de Kolonie Transvaal en 

(f) in the railway police of the Transvaal and Orange de Oranje Rivier Kolonie; · 
River Colonies ; - (g) in een andere dienst ten aanzien van dat gedeelte van 

(g) fn any other service to the extent of any portion of zoda~ige dienst, die voor pensioendoeleinden in 
such employment admitted for pension purposes; . aanmerking komt ; 

shall, if unintE-rrupted, be deemed to be one period of wordt, . indien zij onafgebroken zijn, aangemerkt als een onaf~ 
continuous employment. gebroken diensttijd. ' 

83. Wanneer een Kaapse bijdrager, een Kaapse vaste Ha.ndhaving 
83. Where in any provision of this Act any person being dicnststaat dienaar, eon N atalse dienaar, of een overgeplaatste van bestaa-nd~ 

a Cape contributor, a Cape fixed establishment servant, a dienaar bij een bepaling van deze Wet uitdrukkelik ontheven rechten. 
Natal servant or a tranferred servant, is specially excepted is van de toepassirig daarvan of wanneer aan een persoon 
from its operation or where under any provision of this Actvoormeld ingevolge een bepaling van deze Wet rechten zoude:p. 
any such person would .be deprived of any rights secured to worden ontnomen, die bij artikel honderd vier en veertig van 

-him by .section one hundred and forty-four of the South de Zuid Afrika Wet, 1909, aan hem·verzekerd zijn, worden 
Afl'ica Act, 1909, the rights of that person in regard to th~ de rccMen van bodoelde p ersoon ten opzichte van de zaken 
matters contained in the sahl provision of this Act shall be vervat in vorenvermelde bepaling van deze Wet geacht die 
deemed to be those accrued or accruing ~s at the thirtieth day te zijn, welke verkregen waren of aankwamen op de · dertigst.e 
of ~ay, 1910, under the laws then governing the service ofdag van Mei, 1910, nit krach.te van de wettcn, toen geldenqe 
whlCh such person wae a member, voor de dien~>t waarvan Zll.lk een persoonlid wa~, 
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84. Nothing in this Act shall apply to the staff engaged 84. Deze Wet is niet van toepassing op de staf be last Voorbehoud 
in the stJ.t~tory audit of th~ _accounts of_ the Adm~n!stt"ation, met de wett~li~ vo~rgescbreven opne~ing van de r~keningen ~te;fe~;:de de 
who shall~ m respect to cond1twns of service and privilege;:~ he van de Admimstratte, welke ten aanz1en van de d1enstvoor~ Auditeur. 
subject, in so far as the same are capable of being applied, to waarden en voorrechten voorzover die kunnen worden toe-
the laws and regulations governing the other departments of gepast, onderworpen zijn aan de wetten en regulaties betref-
the public service of the Union : Provided that a member of fende de andere departementen van de openbare dienst van 
such staff shall not be prejudiced by this section in his de Unie : Met dien verstande dat een lid van zulk een staf 
rights (if any) under this Act so far as it relates to the superan- door dit artikel niet zal worden verkort in eventuele rechten 
nuation of railway and harbour servants. onder deze Wet, voorzover dezelve betrekking heeft op de 

T • • • • • leeftijdgrens van spoorweg en havendienaren. 
85. Notw1thstandmg anythmg ~ontamed m Act N?· 31. of 85. Nietteo-enstaande het bepaalde bij Wet No. 37 van 1909 Biezondt:re 

1909 of ~h; Cape o~ Good _Rope, If any_ ~Prvant adr~ntted t~ van de Kaap de Goede Hoop, wanneor eon dienaar, die tot het ~~~~z~~k:~ 
member .. h~p of an 01~ pens10n fund hy vn_tue of sectiOn jow lidmaatschap van een oud pensioenfonds toegelaten is uit Haven-
of the smd Act retires on superan~uat~on before h? h~s krach to van artikel vier van bedoelde Wet, op pensioen aftreedt, dienaren. 
completed tl~e payu:ent of an·€ar contnb~t ons _due by him. 111 voordat hij de achterstallige bijdrilgen afbetaald heeft, die . 
1espect of Ius contrnuou~ ap~roved serv1ce prwr to th~ fir;;t door hem verschuldigd zijn'teu aanzien van zijnonafgebroken 
day of ·January, 1909, for whiCh h? has el•·ctcd_ to contl'lb.ute, goedgekeurde dienst v66r de eerste dag van Januarie, 100D, 
there s~all be ad.decl ~o tbe per1od of serviCe taket~ mto waarvoor hij verkoos bij te dragon, dan wordt aan zijn di<mst
acco~nt m calculatmg hts ~nnmty. one half of su~h perwd of tijd, die bij de berekening van zijn jaargeld in aanmerking 
contn;mous a_ppro_ved servrce as JS not at th~ tune covered komt, de helft toegevoegd van zodanige ·doorlopende goeclge
hy ~IS contr1butwns a11d there shall be pmd to the ~1ew keurde dienst, die alsdan niot door zijn bijdragen geclekt is, 
~enswn f~nd from revenue an amount equal to the contr:IL?- zullende aan het nieuwe pen!!ioenfonds uit inkomsten een 
t.IOns wh1Ch woul~ .. ·have been payable from revenue m bedrag worden betaald gelijk aan de bijdragen, die uit inkom
respect of ~uch service had_ the servan~ ?om~)leted the paJment stan ten aanzien van zodanige dienst betaalbaar "zouden zijn, 
of arrears m respect of which the add1t10n IS made.· . indian de dienaar de achterstallen afbetaald had, ten aanzien 

86 .. All gratuities to persons .who on the thirty-first day of waarvan de toevoeging geschiedt. . . 
May 1910 were in the permanent employment of the Admin- 86. Aile gratifikaties aan personen d1e op de een en B.ekrP-chtr
istration a'nct whose service3 have bee1i dispensed with prior derti[!ste Mei 1910 in vaste dienst van de Administratie waren ~~~!ti~a: van 
to the commencement of this Act owing to a reduction in or en die v66r de inwerkingtreding van deze Wet afgedankt zeke~e grati-

. . ' I · t" f · t" fikat1es n re-organization of, staff or for other g,JOd c;mse, are hereby wert1en tf-nf gevo ge van eend mkdor mg o dreorg~tntsda 1e vban voordel:n. 
confirmed and approved : Provided that all such gratuitie~ person~el o om andere goe e .re en; wor e~ m1 s .e~e . e-
shall have been duly authorised by the Administration be.fort l~·~chtigd. en goedgeke~rd, mits ~lie. zodamge gm_ti~katu;s 
being paid or a warded : Provided further. that returns of ail voor bet~lmg of toekenm!lg behoorbk door de Adnum~ti·atte 
payments under this section shall be laid upon the Tables of gemacht.Igd werden en mtts verder opgaven van aile betalmgen 
both Houses of Parliament within fourteen days after th~ ingevolge dit artikel ter 'fafel van beide Huizen van 't 
commencement of the next,ensuing session. · Parlement gelegd worden binnen veertien dagen na de aan-

. . . . . .. vang van de eerstvolgende zitting. . . 
Confirm.ation 87. A}l appomtments an~ removal of s~rvants to or f_ro_m 8 7. Elke aanstelling in, en ontslag uit, de Dienst vanB~kr~chti 
of ce~tatm t the Servxce made by and with the authority of the Admtms- dienaren op gezag van de Administratie op of sedert de een en gmg van 
Jl-J!POID men 3 t t" b t t th th" t fi t d· f ·M 11110 b t · · · ' ' · · d · zekfire aan-and removals ra IOn on or su sequen o e 1_r y- rs .ty o ay, " ' u dertigste dag van ·Mei1910, doch voor de mwerkmgtre mg van stellinJien eu 
o~ serva.n.ts befcre the commencement of this Act, are hereby confirmed deze Wet worden mits deze bekrachtigd ·en goedgakeurd hoe- afdanking-en 
smce Umon. and .approved, although they may, in some cases, have been wei dezelve in sommige gevallen mogelik geschiedden v66r van dien~ren 

ff · l · t th t f th G G l b. · · · - sedert Ume. e e~tec prior o ~ consen o e overnor- enera emg toestemmmg van de Goeverneur-generaal verkregen wercl of . 
obtamed, or even without such consent. Z9lfs zonder die toestemming. 

Regulations. 88. (1) The Administration may, subject to the approval 8~. (1) De Administratie kan, onder. nad~re goed- Reg-ulaties 
of the Governor-General, make regulations, not inconsistent keurmg va~ de Goeverneur-generaal, regulaties, met onbe- . 
with this Act with respect to all or any of the following staanbaar ZlJnde met deze Wet, vaststellen, betreffende een of 

att rs ' . meer van de volgende onderwerpen : 
m e :- (a) de dienstvoorwaarden in de onderscheidene departe-

(a) the conditions of employment in the several depart- menten, kantoren of takken van de Dienst; 
ments, offices or branches of the Service; , (b) de zekerheid door ambtenaren en bedienden te 

(b) the security to be given by officers and employe~s and · . . worden gesteld en de vorm en het bedrag ervan ; . 
the form and amount thereof; .(c) de installing van een ziekefunds en de inrichting 

daarvan en de vorm en wijze .waarop de rekeningen 
(c) the establishment of a sick fund and the working of da:trvan moeten worden genouden, de schaal van 

the same and the form and manner in which the bijdragen en de wijze waarop door dienaren bijdragen 
accounts thereof shall be kept, the scale of· contribu- tot zulk een fonds zullen worden gemaakt : 
tions and the manner in which contributions shall be (d) de instelling :van een geneeskundige raad belast 
made to any such fund by servants ; met hat do en van onderzoek en het uitbrengen van ver-

(d) the establishment of a medical board to examine slag ingovallen waarin een geneeskundig certifikaat bij 
and report upon any case in which a medical certificate . deze Wet gevorderd wordt, de inrichting van genees-
is under this Act required, the form of medical certifi- kundige certifikaten en de procedure en voorwaarden, 
cates and the procedure and the conditions to be die door dienaren in acht moeten worden genomen 
observed by servan~ in furnishing the same, in the bij het leveren daarvan, in de onderscheidene om-
seTeral circumstances in which they are required ; standigheden, waarin zij vereist zijn ; 

(e) the educational qualifications necessary to qualify (e) de opvoedkundi~e vereisten,. die .een tijd~like 
a temporary servant for becoming a permanent servant; dienaar moat beZltten om een dienaar m vaste dwnst 

te worden; 
(f) the procedure to be followed in investigating and (/) de procedure die bij het onderzoeken en behan-

dealing with charges of inefficiency or mi!lconduct, delen van klachten wegens onbekwaamheid of 
and the officers by whom the prescribed penalties wangedi-ag gevolgd moet worden, en de ambtenaren, 
may be imposed ; die de voorgeschreven straffen mogen opleggen ; . 

(g) the mode of administering any fund and the form (g) de wijze van beheer van een fonds en de vorm en 
a1id manner in which the accounts thereof shall wijze, waarin en waarop de rekeningen daarvan 
be kept ; :J:llOe~en worden ~ehouden ; 
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(h) the manner in which contributions shall be made 
. to any fU:nd by its members ; . · 

(i) the method of · calculating ante-dated, arre-ar or 
current contributions to any fund and interest thereon 
and the arrear instalments thereof ; 

(j) the method of. assessing the value of rations, for the 
purpose of determining pensionable emoluments ; 

(k) the forms and periods of notice to be given by 
members of any fund who. are entitled to or claim 
pensions; 

(l) the mode of payment of contributions and ·pensions ; 

( m) evidence of age or marriage to be required from 
any person or the evidence that may be required as to a 
servant's death before any such benefits may be claimed 
in respect of that servant from any fund ; 

(n) the method of calculating arrear or current pensionable 
emoluments and· interest thereon ; 

(o) what shaJl be regarded as overtime; . 

(p) the l_>reaks in the ccntinuity of employment w?-ich 
shall be condoned for the purpose of membership of 
the Fund in terms of sub-section (8) of section 
twenty-eight. · 

(h) d~ wijze waarop d~ bijdragm in een·. fonds door 
de leden daarvan. moeten worden gestort ; 

(i) de. methode ''an berekening van vroegt>r geda
t('erde, achterstallige of lopende bijdragen tot een 
fonds en van rente daarop en de ·achterstallige paaie-
mei1 ten daarvan ; . 

(j) de methode van begroting van de waarde van 
rantsoenen, ten einde pensioendragende emolumenten 
te kunnen vaststellen ; · 

(k) de vormen en tijdvakken, waarin kennis moet 
,\rorden gegeven door ]eden van een fonds, die .gerech
tigd zijn tot pensioen of aam-praak maken op pensioen ; 

(l) de wijze van beti:J.ling van bijdragen en p«:msioenen ; 
(m) het bcwijs van ouderdom of huwelik, dat een 

persoon moet levcrcn, of bet bewijs van· overlijden 
van een diemiar, dilt nodig mocht zijn, alvoreris zulke 
voordelen ten aanzien van die dienaar uit een fonds 
gevcu:derd kurinen worden; 

(n) de methode · van . berekening• van achterstallige 
of lopende pensioendragende emolumenten en rente 
daarop; . · . 

(o) wat als overwerktijd zal worden beschouwd; . 
(p) de 6nderbrekingen van dienst welke kwijtgescholden 

worden met het oog op lidmaatschap van bet Fonds 
in termen van sub-ar.iktl (8) van artikel acht en 
twintig; · 

(q) de omstandigheden waaronder, en de persoon bij 
wie in beroep kan worden gekomen, en de wijze 

(q) the circumstances inwhich and the· person to who~ waarop dat be.roep moet worden ingesteld; 
an appeal shall lie, and the manner in which such an (r) de procedure te worden ge_volgd bij de verkiezing 
appeal shall be prosecuted, . door I eden V;ln het fonds van vertegenwoordigers als 

(r) the procedure to be followed in the election by mem- leden -van het bestuurskomitee; 
bers of the fund of representatives to be members of en in 't algemeen betreffende de beban<leling van zulke 

. the committee pf management. · . aangelegenhedPn, als hiezonderlik voorgeschreven worden en 
and generally for dealing with such matters as are spec1ally ''oor de betere uitvoerin., van bet doel en de strekking van deze 
to be prescribed, and for the better carrying out of the objects wet. "' · ·· 
and purposes of this Act. (2) Eksemplaren van alle · zodanige regula ties worden 

· . - . . . binnen veertien dagen na publil~atie daarvan in de Staats-
(2) Copte3 of all such regulahons shall be latd upon the koerant ter Tafel van beide Huizen van 't Parlement gel€gd 

Tables of ·both Houses of Parliament. within fourteen days wanneer het Parlement dan in zitting is of zo het Parlement 
after the publication thereof i? the · Gazette if Parliament dan niet in zitting is binnen veertien dagen na de aanvang 
be then in session,· or if "Parliament be not then in. session van zijn eerstvolgende zitth1g. · 
within fourteen: days after the ,~ommencement of its next . 
ensuin()' session 89. Deze Wet kan voor alle doelemden · worden KorteTitelcn 15 

• aangebaald als De Spoorweg en Havend.ienst Wet, 1912, ~atum.van 
t dt · k' d d G · I b". mvoermgvan Sb.ort title 89. This Act may be cited for all purposes as the en ree m wer mg op een oor. e oeverneur-generaa lJ Wet. 

and date Railways and Harbours Service Act, 1912, and shall com- proklamatie in de Staatslcoerant te bepalen dag. 
~e;~~fl~~~ mence and come into operation on a date to be Hxed.by the 

Governor-General by proclamation in the Gazette. 
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FIRST SCHEDULE 

LAWS REPEALED. 

Province. I No. and Year of 
Law. Title or Sub~ect of Law. t Extent of 

R~pea.1. 

Cape of ! Act No. 38 of 1908 
G:ood Hope 

The Harbours (Table 
Bay, Port Elizabeth, 
East London, and 
Mossel . Bay) Control 

S n b-section (1) 
of section three. 

" 
Sntal •.. 

" 

Act, 1908 
Act No. 41 of 19C9 The -Railway Superan- The whole. 

nuation Fund Act, 1909 
Law No. 9 of 1882 .Management and Work- Sections thirty· 

ing of the Nata.! llrr-ea.ndthirly· 
GovernmPnt Railways jour, except in 

[so far as they 

Act No; 1 of 1910 The · Public Servants 
Superannuation Act, 
1909. . . 

!relate to Natal 
!servants. 
In so far as it 
affects servants 
under this Act. 

Provincie. 

Kaap de 
Goede Hoop. 

, 
Natal. ... 

" 

Transvaal. .. Act No. 13 of 1908 The Railway Regulation 
Act, 1908 

Sections thirty· Transvaal. 
fire tofirrty-lMt 
inclusive. I 

" 
Act No. 20 of 1908 The Railway Service and The whole, ex· 

Pensions Act, .1908 cept Chapters 
;IV. and V. and 
any other pro· 
vision of the 

Oxange I Act No. 29ofl908 TheRailwaysRegulatioo 
Free State Act, 1908 

Act relating to 
tranafened 
servant!!. 

Sections thirt'!f• 
ji'l!e to forty-on~ 
inclusive. 

, 

Act No. 3i of 1908 The Railway Service ani! 1he whole ex- Oranje 
Pensions Act, ll!08 cept Chapters Vrijstaat ... 

IV. and V. and 
any other pro· 
vision of the 
Act relating to 
transferred 
aervants. 

'' ·· 

EERSTE BIJLAGE. 

HERROEPEN WEI'TEN. 

No. en Jaar 
van Wet. 

Wet 'No. 38 van 
- 1908. 
·. , 

Wet No. 41 van 
1909. 

Wet No. 9 van 
1882. 

Wet No. 1 van 
. 1910. 

Wet No. 13 van 
1908. 

Titel of Oncferwerp 
van Wet. 

Wet1908 op het Be8tuar 
van Ha.-ens (Tafelbaai, 
Port Elizabeth, Oost 
Londen en M, sselbaai). 

Het Spoorweg Superan
nuat .efondR Wet, 1909. 

BPstuur en Exploitatie 
van de Nata1Pe S•aats
spoorwegen. · 

I 
I De Staatsnienaren Su

peranmia.tie Wet, 1909. 

De Spoorwe~ Reglement 
Wet, 1908. 

Wet No. 20 van Dt' SpoorWf'!r Dienst en 
1908. Pensioenwet, 1908. : 

Wet No. 29 van De Spoorweg Reglemt-~t 
1908. Wet, 1908. 

Wet No. 37 van De Sp0orweg Dienst en 
1908. Pensioeriwet, 1908. . .. 

I Om van g . . v_ lln 
.Rerroeping. 

Subariikei (I) 
\'8U artiktl d1'i~ 

Geheel. 

Artikels drie 
en derti,q en 
t--ier en deTtig 
beha1ve voor 
zover zij Na· 
talse dienaren 
betreffen. 

Voor zovPr :tij 
be trekking 
heeft op die
naren onder 
deze Wet. 

Artikels vijf en 
dertig tot en 
met un tm 
t·eertig. 

Gehcel met uit
zondering van 
H oofdstukken 
IV. en V. en 
e1ke andere be· 
palinl!', die be· 
trekking heeft 
op overge
p1aatste die
naren. 

Artike!s r U/ eu 
d.Jrtig : tot en 
m"t · een tm 
reedig,_ 

Geheel met nit
zondering van 
Hoofdstukken 
IV. en V. en 
aile andere be· 

palingen·, die be
trekking heb
ben op overge
plaatste die · 
Daren. 

cix 
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SECOND SCHEDULE. TWEEDE .BIJLAGE. 

TABLE :i:. TAFEL L 

Applicable to Officers. Toepassehk op A mbtenaren. 

Table showing the percentage of average pensionable· emolu- Tafel aanwijzende bet percentage van gemiddelde pensioen~ 
merits payable as pension to members of the Fund in dragende emolumenten die als pensioen aan leden van het 
respect of each completed year of contribution. Fonds voor ieder voltooid bijdragejaar nitgekeerd worden. 

Age at birthday nearest to date 
from which. contributions 
paid. 

Percentage. 
Ouderdorn op verjaa.rdag die het 

dichtst is bij da.tum, va.naf welke 
bijdragen betaald worden. 

20 and under 
21 
22 
23 
2{ 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34, 
35 
36 
37 
38 
39 

~ .. 

2.00 of average pensionable emoluments. 20 en onder 
1'97 
1.92 " " 21 •.• 
1•87 , " 22 .. . 
1•82 ,; " 23 .. . 
1'77 " " 24 .. . 
1'72 " ',' 25 •.• 

::: 1'67 ~: :: 26 •.• 
••• 1•62 " " 27 •. . 
.. • 1•57 " " 28 ... 
•.. 1'53 " ,, 29 ... 
... .1·49 " " 30 •.• 

1•45 , " . :~ .. . 
1•41 , " 33 .. . 
1•38 n n ~4 ··· 
1'34 ., ..• 
1•31 " " 35 •.. 
1'28 :: :: 36 .. . 
1'25 " " 37 .. . 
1'23 " " 38 .. . 

Percentage. 

2·00 ~an gerniddelde pensioendrag-ende 
emolumentcn. 

1•97 
1'92 
1•87 
1•82 
1;77 
1·72 
1•67 
1'62 
! •57 
1'53 
1•49 
1•45 
1'41 
1'38 . 
1•34 
1 ·31 
1 '28 
1'25 
1'23 

" , 
" 
" ,, 
, 
" 
" ,, 
, 

" 
" , 
, 
" ,., 

·· u 

, 
,. 
, 
'' .... ,, 
, 
" 
" ,, ,, 
, 
,, 
" 
" 
" 
" ,, 
" 

~0 
H 

1•20 " '·' :g .. . 
1•18 " ... .. . ... 1'20 

" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 

. 42 . 
43 
H 
45 and over 

1•15 " , !; .. .. 
1•13 ~, tl . .. 

1'11 " li 43 .. . 
1•09 44 ... 

" " 45 en daarboven ... 

1'18 
1.15 
1•13 
1.11 
1•09 

" , 

TABLE II. 
TAFEL II. 

Applicable to Employees. Toepasselik op Bedienden. 

Table showing the percentage of average pensionable emolu- Tafel aanwijzende het percet;ttage van .gemiddelde pensioen-
ments payable as pension to members of the Fund in dragend~ emolumenten d1e als pens10en aa~1 le~~n van. het 
respect of each completed year of contribution. Fonds mtgckeerd worden voor Iedervoltooid biJdrageJaar. 

Age at birthday nearest to date 
from which contributions 
paid. 

24 and under 
25 
26 
27 
28 

Percentage. 

Oude~dom op verjaa.rdag die het 
dichtst is bij datum, vanafwelke 
bijdragen betaald worden. 

24 en onder 
2·00 of average pensionable emoluments. 
1'94 " " 25 .. . 
1 •87 " ,, 26 .. . 
1·80 , , 27 ... 

29 
1•74 " " 28 .. . 

... "1•68 " " 29 .. . 
1•62 " " 30 .. . 30 

31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 and over 

1•56 .. , 31 ... 
1•51 " " 32 ... 
1'46 " , 33 ... 
1'42 " " 34 ... 
1•38 " , 35 .•. 
1.34 , " 36 ... 
1•30 " , 37 .. . 
1•27· " " 38 .. . 
1 '24 ,, " 39. .. . 
1·21 " . " 40 .. . 
1'19 " " 41 .. . 
1•16 " " 42 .. . 
1•14 .. " 43 .. . 
1·11 , , H .. . 
1·09 , , 45 en daarboven .. . 

Percentag'e. 

2·00 van gemidde1de pensioendra.gende 
emolumenten 

1•94 
1•87 
1'80 
1•74 
1•68 
1•62 
1'56 
1•51 
1'46 
1•42 
1•38 
l 'H 
1'30 
1•27 
1'24; 
1•21 
1'19 
1•16 
1•14 
1•11 
1•09 

" 
" 
" , 
" 
" , 
" 
" .. 
" 
" 
" , 
" 
" 
" 
" 
" ., 
" 

h ,, 
•• 
h 

" " 
" 
" 
" 
" .. , 
" 
" 
" , 
" 
" 

" " 
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TABLE III. TAFEL III. 

Applicable to Officers. Toepasselik op Ambtenaren. 

Table showing the percentage of average pensionable emolu- Tafel aanwijzende het percentage van gemiddelde pensioen-
ments payable as pension to members of the Fund in dragende emolumenten, die als pensioen aan led en van het 
respect of each completed year of contribution under this Fonds worden uitgekeerd voor ieder voltooid bijdrage-
Table for each additional contribution of one per cent. jaar onder deze tafel voor ieder bijkomende bijdrage van 

een per cent. 

Age at birthday nearest to date 
from which contributions 
paid. 

30 
31 
32 
33 
3l 
3.'j 
36 
37 
38 
39 
~0 
41 
42 
43 
H 
15 and over 

Percentage. 
Ouderdom op verjaa:rdag, die het· 

dichtstis blj datum vanaf Welke 
bijdragen betaald worden. 

·51 of average pensionable emoluments. 30 
•50 
•48 
•48 
•46 
•46 
·H 
•44 
•42 
•41 
•41 
•39 
•39 
•38 
·36 
•36 

, 

" 
" , 
" 
" , 
, 
" 
" , 
, 

" 

, 
" 31 ... 
,. 32 .. . 
, 33 .. . 
, 31 .. . 

35 .. . 
, 36 ... 

37 .. . 

" 38 .. . 

" 39 ... 

" 40 .. . 

" 41 .. . , 42 .. . 
, 43 ..• 
, 41 ..• 

------------~----------....... --- 45 en daarboven ... 

Percentage. 

·51 van gemiddelde penaioendragende 
emolumenten. 

, 
" 
, 
, 
" , 
" 
" , 
, 
, 
, 
" , 

" 
" 
" ,, 
" , 
, 
, 
" 
" , 
, 
, 
, 

TABLE IV. TAFEL IV. 

Appl£cable to Employees. Toepctsselik op Bcdiende1~. 

Table showing the percentage of average pensionable emolu- Tafel aanwijzende het percentage van gemiddelde pensioen· 
ments payable as pension to members of the Fnnd in dragende emolumenten, die als pensioen worden 
respect o£ each completed year of contribution under this uitgekeerd aan I eden van het Fonds voor ieder voltooid 
Table for each additional contribution of one per cent. bijdragejaar onder .deze tafel voor ieder bijkomende bij

drage van een per cent. 

Age at bitthda.y nearest to da.te 
from which contribution~ 
paid. 

30 
31 
32 
33 
3{ 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
4i 
45 and over 

Percentage. 
· Ouderdom op verjaardag, die bet 

dichtst is bij datum vanaf welke 
bijdra.gen betaald worden. 

·54 of averttge pensionable emoluments. 30 
•52 
'50 
•50 
•48 
•46 
'45 
•44 
•43 
•41 
•41 
•39 
·~9 

•38 
·36 
'36 

" , 
" 
" , 
" 
" 
" 
" 
" 
" " 
" 
" 

" , 
, 
" ,. 
" 
" 
" , 
,, 
, 
, 
, ,, 
" 

31 ... 
32 ... 
33 ... 
34 ... 
35 .. . 
36 .. . 
37 ... 
38 .. . 
39 .. . 
40 ... 
41 .. . 
42 .. . 
43 .. . 
44 ... 
45 en daarboven ... ..1 

Percentage. 

•54 van gemiddelde pensioendragende 
emolumenten. 

" , 
, 
·" 
" 
" , 
, 
, 
" , 
, , 
, 
" 

,. 
, 
" , 
, 
, 
, 
, 
, 
" , 
" , 

cx:i 

Estelleg
Rectangle




