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(Vir die tweede maal gelees te word op Dinsdag, 20 Maart 1956.) 

WETSONTWERP 

Tot wysiging van die "Wet tot Regeliog van Immigratie, 1913". 

Wysiging van 
artikel 2 van 
Wet 22 van 1913 
so os gewysig by 
artikel 1 van 
Wet 37 van 1927 
en artikel 1 van 
Wet 15 van 
1931. 

Vervanging van 
artikel 8 van 
Wet 22 van 1913. 

Vervanging van 
artikel 14 van 
Wet 22 van 1913 
soos gewysig by 
artikel 7 van 
Wet 37 van 1927. 

Wysiging van 
artikel 15 van 
Wet 22 van 1913. 

Wysiging van 
artikel 22 van 
Wet 22 van 1913 
soos vervang 
deur artikel 4 
van Wet 15 van 
1931. 

(Ingedien deur die MINISTER VAN BumELANDSE SAKE.) 

DIT WORD BEP AAL deur Haar Majesteit die Koningin, die 
Senaat en die Volksraad van die Vnie van Suid-Afrika, 

soos volg:

1. Artikel twee van die "Wet tot Regeling van Immigratie, 
1913" (hieronder die Hoofwet genoem) word hierby gewysig- 5 

(a) 	deur in sub-artikel (2) die woorde "een jaar" deur die 
woorde "twee jaar" te vervang; 

(b) 	deur in sub-artikel (3) die woorde "indien mogelik" 
te skrap en deur in bedoelde sub-artikel die woorde 
"kiezen de leden van de raad een uit hun midden tot 10 
voorzitter" deur die woorde "treedt de magistraat 
die in zijn plaats waarneemt als voorzitter op" te 
vervang; 

(c) 	deur in sub-artikel (7) na die woord "verschijnen", 
die woorde "zodanige kosten in verband met het 15 
verhoor van het appel opgelopen als de raad mocht 
gelasten," in te voeg. 

2. Artikel agt van die Hoofwet word hierby deur die volgende 
artikel vervang: 
"Verboden 8. (1) Niemand die een verboden immigrant 20 
immigrant ten opzichte van de Vnie of een provincie is en die 
~anl~en f niet wettiglik tot de Vnie of die provincie, naar 
b!~o:p~~ 0 gelang van het geval, voor verblijf erin is toegelaten, 
licentie is bevoegd om een licentie of ander vergunning 
verkrijgen. ingevolge een of ander wetsbepaling vereist voor 25 

het drijven van handel of het uitoefenen van een 
professie of beroep in de Vnie of die provincie, 
naar gelang van het geval, te verkrijgen. 

(2) Een licentie of ander vergunning die door 
een verboden immigrant in stryd met de bepalingen 30 
van sub-artikel (1) verkregen is, is nietig.". 

3. Prtikel veertien van die Hoofwet word hierby deur die 
volgende artikel vervang: 
"Aansprake- 14. Indien een schip in een Vnie-haven aankomt 
li.kheid van met een passagier aan boord voor een bestemming 35 
elgenaar en buiten de Vnie en die passagier niet aan boord is
gezagvoerder ' . 	 .
van schip wanneer het schip vertrekt en met door een 
ten opzigte immigratiebeambte toegelaten is te landen, ver
van i,! beurt de gezagvoerder of eigenaar een door de 
transztc? immigratiebeambte te bepalen som van ten hoogste 40 
passagIers. h d d d . d . ."on er pon ten aanzlen van zo aruge passagler. . 

4. Artikel vyftien van die Hoofwet word hierby gewysig
(a) 	 deur in sub-artikel (1) die woorde "en na de eerste 

monstering een lijst op hem dienen van die leden 
van de bemanning tegen wie vermoeden bestaat dat 45 
zij verboden immigranten zijn" te skrap; 

(b) deur sub-artikel (2) deur die volgende sub-artikel 
te vervang: 

,,(2) Indien iemand wiens naam op de in _paragraaf 
(c) van artikel twaalf bedoeld lijst voorkomt niet 50 
aan boord is wanneer het schip gereed is te vertrekken, 
kan de gezagvoerder of eigenaar van het schip ver
plicht worden v66r het vertrek van het schip in hand en 
van de immigratiebeambte een som van ten hoogste 
honderd pond te deponeren ten opzichte van die 55 
persoon, tenzij het ten genoegen van de immigratie
beambte bewezen wordt dat bedoelde persoon iemand 
is zo als in sub-artikel (1) van artikel viffbeschreven.". 

5. Artikel twee-en-twintig van die Hoofwet word hierby 
gewysig deur die woorde "geboren in een deel van Zuid- 60 
Afrika dat in de Vnie opgenomen is" te vervang deur die woorde 
"die een Zuid-Afrikaanse burger door geboorte of afkomst is" 

[VW.43-'56.] 



(To be read a Second Time on Tuesday, 20th March, 1956.) 

BILL 

To amend the Immigrants Regulation Act, 1913. 

Introduced by the MINISTER OF THE INTERIOR, 

BE IT ENACTED by the Queen's Most Excellent Majesty, 
the Senate and the House of Assembly of the Union of 

South Africa, as follows:

I. Section two of the Immigrants Regulation Act, 1913 Am~ndment or 
5 (hereinafter referred to as the principal Act) is hereby amended- ~ectJ~~ 2f~f913 

(a) 	 by the substitution in sub-section (2) for the words asc~me~ded by 
• "one year" of the words "two years"; 	 section 1 of 
(b) 	 by the deletion is sub-section (3) of the words "when- Act 37 ~f 1927 

ever possible" and by the substitution in the said afisec~~on f I 
10 	 sub-section for the words "the members of the board ?931~t 0 

shall choose one of its members to" of the words 
"the magistrate acting in his place shall"; 

(c) 	 by the insertion in sub-section (7) after the word 
"personally," of the words "such costs incurred in 

15 	 connection with the hearing of the appeal as the board 
may direct", 

2. The following section is hereby substituted for section Substit,utioo 
eight of the principal Act: of section 8 

' hObo ed " of Act 22 of
"Prohibited 8• (I) N 0 person w h0 IS a pro 1 It ImmIgrant 1913 

20 immigrant in respect of the Union or any province and who has ' 
may.not not been lawfully admitted to the Union or that 
acqUire 	 . . h b r 'd h'licence to provmce, as t e case may e, lor resl ence t erem, 
carry on shall be capable of acquiring any licence or other 
trade 0: authority under any law for the purpose of carrying 

25 professIOn. 	 on any trade, profession or occupation in · the 
Union or that province, as the case may be, 

(2) Any licence or other authority acquired by a 
prohibited immigrant in contravention of the 
prQvisions of sub-section (I) shall be void.". 

30 	 3. The following section is hereby substituted for section Substi~ution ' 
fourteen of the principal Act: of sectIOn 14 

, U . . h of Act 22 ofh · 
"Responsi- 14• If a s Ir arrIves at a mon port WIt a pas- 1913 as amended 
bilityof senger on board bound for a destination outside by section 7 of 
owner afd the Union and such passenger is not on board when Act 37 of 1927. 

35 	~~~t~~ 0 the ship sails and has not been permitted by an 
respect of immigration officer to land, the master or the owner 
in transit of this ship shall forfeit a sum to be fixed by the 
passengers. immigration officer, but not exceeding one hundred 

pounds, in respect of such passenger.". 

40 	 4. Section fifteen of the principal Act is hereby amended- Am~ndment of 
by the deletion in sub-section (1) of the 'Yords ~'and, ~ectJ~~ Ii 10:13(a) 
after the first muster, may serve upon hIm a list of ct 0 . 

such of the crew as are suspected of being prohibited 
immigrants" ; 

45 (b) by the substitution for sub-section (2) of the following 
sub-section: 

"(2) If any person whose name appears on the 
list referred to in paragraph (c) of section twelve is 
not on board when the ship is ready to sail, the master 

50 or the owner of the ship may be required before the 
ship sails to deposit with the immigration officer a 
sum not exceeding one hundred pounds in respect of 
that person, unless it is proved to the satisfaction of 
the immigration officer that the said person is such a 

55 person as is described in sub-section (1) of section 
five.". 

5. Section twenty-two of the principal Act is hereby amended Am~nd~~ntfof 
by the substitution for the words "born in any part of South ~~~1~~ of 1913 
Africa which has been included in the Union" of the words as substituted 

60 	"who is a South African citizen by birth or descent" and by the by section 4 
of Act 15 of 
1931.

[A.B. 43-'56.] 
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Wysiging van 
artikel 25 van 
Wet 22 van 1913 
soos gewysig by 
artikel 4 van 
Wet 27 van 1937. 

Kort tite!' 

en 	deur die volgende sub-artikels daarby te voeg terwyl die 
bestaande artikel sub-artikel (1) word: 

,,(2) Iemand die niet een Zuid-Afrikaanse burger door 
geboorte of afkomst is en die veroordeeld wordt wegens een 
misdaad door hem in de unie gepleegd nadat hij tot de 5 
Unie toegelaten is en voordat hij domicilie erin verkregen 
heeft, en die uit hoofde van de omstandigheden van die 
misdaad volgens het oordeel van de Minister een ongewenste 
ingezetene van de Unie is, kan, ondanks andersluidende 
bepalingen van deze Wet, ingevolge een lastbrief uit de IO 
Unie· worden gezet, enkan, in afwagting van zijn uit
zetting, in bij regulatie voorgeschreven bewaring worden 
gehouden. 

(3) Ondanks. die bepallngen van deze Wet, of de ,Wet 
op Vreemdelinge, 1937' (Wet No. I van 1937), of een 15 
ander wetsbepaling, kan de Minister, indien hij het in 
het openbaar belang acht, bij lastbrief onder zijn handteken
ing de uitzetting uit de Unie bevelen van een persoon die 
niet een Zuid-Afrikaanse burger is, en daarop kan bedoelde 
persoon, in afwachting van zijn uitzetting, in bij regulatie 2() 
voorgeschreven bewaring worden gehouden. 

(4) (a) 	Indien krachtens een of ander bepaling van dit 
artikel een lastbrief uitgereikt wordt voor de uit
zetting uit de Unie van een persoon die het hoofd 
van een gezin is, kan enig afhanklik lid van dat 25 
gezin, niet zijnde een Zuid-Afrikaanse burger, bij 
dat lastbrief inbegrepen en uit krachte daarvan uit 
de Unie gezet worden . 

(b) 	 Bij de toepassing van paragraaf (a), betekent
,gezin' de vader en de moeder en enig kind dat, ten 3() 

gevolge van zijn leeftijd of ongeskiktheid naar het 
oordeel van de Minister voor zijn onderhoud 
hoofdsakelik van het hoofd van het gezin af
hankelik is; 

,hoofd van het gezin' de persoon in het gezin van wie 	35 
die andere led en van het gezin hoofdsakelik voor 
onderhoud afhankelik zijn. 

(5) De Minister kan de tenuitvoerlegging van een 
krachtens dit artikel uitgereikte lastbrief op de voorwaarden 
die hij voorschrijft, opschorten.". 46 

6. Artikel vJ?f-en-lw;nt;g van die Hoofwet word hierby 
gewysig

(a) 	deur in sub-artikel (I) na die woord "beoordeling" 
die woorde "en in de bij regulatie voorgeschreven 
vorm" in te voeg; 45 

(b) 	deur na sub-artikel (l) die volgende sub-artikel in 
te voeg: 

,,( Obis. Een vrijstelling krachtens sub-artikel (l) ver
valt, in het geval waar de vrijgestelde persoon domicilie 
in de Unie verkregen heeft, wanneer hij zijn domicilie 50 
in de Unie verliest, en in het geval waar de vrijgestelde 
persoon geen domicilie in de Unie verkregen heeft, wanneer 
hij uit de Unie vertrekt." . . 

7. Hierdie Wet heet die Wysigingswet op Immigrasie, 1956. 
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addition thereto of the following sub-sections, the existing 
section becoming sub-section (1): 

"(2) Any person who is not a South African citizen by 
birth or descent and who is convicted of any offence com
mitted by him in the Union after he has been admitted to 
the Union and before he has acquired a domicile therein, 
and who by reason of the circumstances of such offence is 
deemed by the Minister to be an undesirable inhabitant 
of the Union may, notwithstanding anything to the con
trary in this Act contained, be removed from the Union 
under a warrant and, pending removal, may be detained 
in such custody as may be prescribed by regulation. 

(3) Notwithstanding anything contained in this Act or 

the Aliens Act, 1937 (Act No.1 of 1937) or any other law, 

the Minister may, if he considers it to be in the public 

interest, by warrant under his hand order the removal from 

the Union of any person who is not a South African 

citizen, and thereupon such person may, pending his 

removal, be detained in such custody as may be prescribed 

by regulation. 


(4) 	(a) If a warrant is issued under any provision of this 

section for the removal from the Union of a person 

who is the head of a family, any dependent member 

of that family who is not a South African citizen, may 

be included in such warrant and removed from the 

Union under the authority thereof. 


(b) 	 For the purposes of paragraph (a)
'family' means the father and the mother and any 

child who by reason of age or disability is, in the 
opinion of the Minister, mainly dependent upon 
the head of the family for support; 

'head 	of the family' means the person in the family 
upon whom the other members of the family are 
mainly dependent for support. 

(5) The Minister may, on such conditions as he may 

prescribe, suspend the execution ofany warrant issued under 

this section.". 


6. Section twenty-five of the principal Act is hereby Am~ndment of 
section 2S of 

amended-	 Act 22 of 1913 
(a) 	 by the insertion in sub-section (1) after the word as amended by 

"discretion" of the words "and in the form prescribed section 4 of 
by regulation"; Act 27 of 1937. 

(b) 	 by the insertion after sub-section (1) of the following 

new sub-section: 


"(l)bis. Any exemption under sub-section (1) shall 
lapse, in the case where the person exempted has 
acquired a domicile in the Union, when he loses his 
domicile in the Union, and in the case where the 
person exempted has not acquired a domicile in the 
Union, when he departs from the Union.". 

7. This Act shall be called the Immigration Amendment Short title. 

Act, 1956. 



