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AFDELING EEN 

 
1. INLEIDING 
 
1.1 DOEL VAN DIE HANDLEIDING INGEVOLGE DIE PAIA: 

 
Artikel 32(1)(a) van die Grondwet bepaal dat elkeen die reg tot toegang het tot ''enige 
inligting wat deur die staat gehou word'' en artikel 32(2) van die Grondwet plaas 'n 
verpligting op die staat om nasionale wetgewing te verorden om uitvoering aan hierdie 
reg te verleen. 
 
In ooreenstemming met artikel 32(2) van die Grondwet is die Wet op die Bevordering 
van Toegang tot Inligting, 2000 (Wet nr. van 2000) (hierna ''die Wet'') uitgevaardig ten 
einde uitvoering te gee aan die grondwetlike reg tot inligting. 
 
Aetikel 14 van die Wet maak dit noodsaaklik vir elke regeringsentiteit om 'n handleiding 
daar te stel wat leiding aan lede van die publiek kan gee oor hoe hulle toegang tot 
rekords kan kry wat deur die entiteite gehou word. 
 
Hierdie handleiding is opgestel in ooreenstemming met bepalings van artikel 14 van die 
Wet ten einde leiding aan die lede van die publiek te gee oor hoe hulle toegang tot 
inligting kan bekom wat deur die Departement van Landbou en Landelike Ontwikkeling 
(hierna ''die Departement'') om sodoende te verseker dat die Departement sy 
werksaamhede op 'n deursigtige wyse doen en om die publiek in staat te stel om die 
besluite van die Departement te betrag.  
 
Inligting bemagting gewone burgers.  Hulle behoort te weet watter dienste die 
Department bied en hoe hulle toegang daartoe kan verkry. Dit is die enigste manier hoe 
die demokrasie versterk en gekoester kan word. 
 

1.2 MANDAAT VAN DIE DEPARTEMENT 
 

Visie 
 
'n Verenigde, volhoubare en lewendige landbousektor met vooruitstrewende 
gemeenskappe in balans met die natuur.  
 
Missie 
Om deur middel van vennootskappe gesonde landboupraktyke te bevorder wat 
ekonomiese groei, voedselsekuriteit en die bevordering van landelike gemeenskappe in 
KwaZulu-Natal stimuleer. 
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1.3        STRATEGIESE DOELWITTE EN OOGMERKE: 
 
Die Departement het vier doelwitte geïdentifiseer ten einde sy strategie uit te voer en 
aan sy mandaat te voldoen. Dit word hieronder gelys: 
 

STRATEGIESE 
UITKOMSGEORIëNTEERDE- 

DOELWIT 

DOELWITSTELLING 

1. Samewerkende regering en 
geïntegreerde dienslewering. 

Lewering van gesonde en deursigtige korporatiewe en 
finansiële bestuurstelsels. 

2. Loslasting van die 
landboupotensiaal van die 
provinsie. 

Maksimaliseeer landbou-ontwikkeling en uitset in die 
provinsie. 

3. Volhoubare natuurlike 
omgewingsbestuur. 

Bevordering van omgewingsvolhoubare landbou-
ontwikkeling. 

4. Die bevordering van volhoubare 
landelike bestaan. 

Verbeter toegang tot dienste in landelike gebiede deur 
koördinering. 

 
1.4 STRATEGIESE PROGRAMME: 
 

Die Departement het drie kernprogramme geïdentifiseer waarop hy gaan fokus. Hierdie 
programme is in lyn met die heersende kwessies in die provinsie en die beleidsrigting 
van die regering.  Hierdie programme is: 
 

 Administrasie 

 Landbou 

 Landelike ontwikkeling 
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1.4.1 PROGRAM- EN SUBPROGRAM-PLAN: 

 
 

Program-
nommer 

Naam van 
Program 

Doel van program Dienste gelewer (subprogramme) 
 
 

1 Administrasie Program 1 verleen steun 
aan die 
lynfunksiekomponente 
van die department ten 
einde hul te help om hul 
doelwitte te bereik.  Die 
fokus van program 1 is die 
lewering van finansiële, 
korporatiewe en 
strategiese steundienste 
aan die Departement. Dit 
sluit in, maar is nie beperk 
nie, tot finansiële bestuur, 
menshulpbronbestuur, 
beleidsformulering, 
monitoring en evaluering, 
inligtingbestuur en 
inligtingkommunikasie-
tegnologie, regsdienste, 
data- en kennisbestuur, 
arbeidsverhoudinge, 
asook sekuriteit en 
beroeps- en 
gesondheidsveiligheid. 

1.1 Kantoor van die Lid van die 
Uitvoerende Raad (LUR) en Hoof van 
die Departement (HvD) 

1.2 Senior Bestuur 
1.3 Korporatiewe Dienste 
1.4 Finansiële Bestuur 
1.5 Kommunikasiedienste 
 

2 Landbouontwikke-
lingsdienste 

Om om ons 
gemeenskappe betrokke 
te kry, te bemagtig en te 
transformeer om deel te 
neem aan volhoubare 
landbou- en 
omgewingspraktyke ten 
einde ekonomiese 
ontwikkeling en 

2.1 Volhoubare Hulpbronbestuur 
2.2 Landbouersteun en -ontwikkeling 
2.3 Veeartsenykundige Dienste 
2.4 Lanbou-ekonomie  
2.5 Navorsing- en Tegnologie-
ontwikkeling 
2.6 Gestruktureerde Landboukundige 
Opleiding 
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voedselsekuriteit in die 
provinsie te realiser. 

3 Landelike 
Ontwikkeling 

Om die koördinering van  
lewenskragtige en  billike 
regeringsdienste aan die 
landelike gemeenskappe 
van KwaZulu-Natal te 
verseker. 

3.1 Landelike Koördinering 
3.2 Maatskaplike Koördinering 

      
1.5 STRUKTUUR VAN DIE DEPARTEMENT:  SIEN AANHANGSEL 1 
 
1.6 SUID-AFRIKAANSE MENSREGTEKOMMISSIE (''SAMRK'') SE GIDS MET BETREKKING TOT 

DIE WET: 
 

Hierdie gids met betrekking tot die Wet en die reg van aansoekers is by die SAMRK of op 
hulle webtuiste: www.sahrc.org.za. beskibaar. 
 
Indien u enige navrae het, kontak asseblief die SAMRK direk by:  Die Suid-Afrikaanse 
Menseregtekommissie, PAIA-eenheid; die Navorsings en Dokumentasie-departement;  
posadres:  Privaasak X2700, Houghton, 2041; telefoon: +27 11 484-8300; faks:  +27 11 
484-0582; webtuiste:  www.sahrc.org.za; e-pos:  paia@sahrc.org.za 
 

1.7 OORSIG VAN REKORDS WAT DEUR DIE DEPARTEMENT GEHOU WORD: 
 

Die Departement van Lanbou en Landelike Ontwikkeling gebruik twee eenvormige 
papiergebaseerde lêerstelselsels, naamlik 'n Algemene Lêerstelsel en 'n 
Personeellêerstelsel. Die stelsels word regdeur die Department gebruik. 
 
Rekords wat voor 1994 deur die voormalige Departement van Landbou en Bosbou 
(KwaZulu) en Landbou (RSA) gehou is, is beëindig en die wegdoeningmagtigingsnommer 
31-B3NA is deur die Provinsiale Argiewe uitgereik. 
 
Die Departement is stadig besig om 'n elektroniese rekordstelsel te implementer. Die 
rekords van die Departement word soos volg geklassifiseer:- 

 
1.7.1 ALGEMENE LêERSTELSEL: 

 
 (i) Wetgewing en prosedures 
 

- Beleid 
- Roetine en navrae 
- Promulgering van wette en regulasies 
- Interpretasies en regsmenings 
- Magtiging 

http://www.sahrc.org.za/
http://www.sahrc.org.za/
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(ii) Organisasie en beheer 

 
- Funksies 
- Delegasie en magtiging 
- Vestiging van nuwe afdelings en kantore 
- Kantoorprosedures en Instruksies 
- Bestuursadviesdienste (doeltreffendheidsnavorsing) 
- Navorsing, verslae en implementering 
- Rekordbestuur 
- Beskikking oor rekords 
- Sekuriteitsmaatreëls 

 
(iii) Finansiële aangeleenthede 

 
- Beramings 
- Aanspreeklikheidsverantwoordelikheid 
- Uitgawe 
- Inkomste 
- Magtiging 
- KZN-tenderraadvrystellings 
- Logis-stelsel 
- Finansiële vooruitskattings 
- Begrotingsbeplanning 
- Begrotingsbeplanning – bedryfsuitgawes 
- Roerend batebestuur (inventarisbeheer) 
- Rekonsiliasies 
- Joernaalbewyse 
- Kwitansies 
- Finansiële state 
- Vastelling van tariewe 
- Finansiële verslae 
- Debiteursrekeninge 
- Diverse debiteure 
- Kliëntenavrae 
- Krediteurbetalings 
- Krediteurstate 
- Betaallys en wysigings 
- Administrasie van betaallysaftrekkings 
- Aankope (van goedere en dienste) 
- Kontrakadministrasie 
- Serwituut-administrasie 
- Mikrobesighede  
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- Inventarisbeheer 
- Eiendomadministrasie 
- Korporatiewe versekering 
- Individuele versekeringseise 
- Kommunikasie en skryfbehoeftedienste 
- Kantoor-, gebou- en tuindienste 
- Vlootbestuurdienste 
- Regsrekords (ooreenkomste, kontrakte) 
- Regsrisikobestuur 
- Strategiese beplanning 
- Jaarverslae 
- Jaarlikes Prestasieplan 
- Verslae oor Prestasieinligting 

 
(iv) Akkommodasie 

 
- Verkryging van persele en oprigting van geboue 
- Kantoorakkommodasie 
- Veranderinge aan en herstel van geboue 
- Geboue en gronde 

 
(v) Voorraad, toerusting en dienste 

 
- Verkryging van skryfbehoeftes, meubels, abeidbesparende toerusting, 

ens. 
- Inspeksies en verslae 
- Opnameraad 
- Dienste 
- Drukwerk 

 
(vi) Vervoer, reise en groot aanlegte 

 
- Aansoek en verskaffing van motorvoertuie 
- Ongelukke 
- Gesubsidieerde voertuie 
- Groot aanlegte 
- Onderhoud 
- Reisbestellings 

 
(vii) Publikasies en publisiteit 

 
- Media  
- Toesprake 
- Kommunikasie 
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- Persvrystellings 
 
(vii) Samestelling en vergaderings van liggame, komitees, konferensies en ander 

saamtrekke 
 

- Notule en verslae 
 
(viii) Verslae en statistiese opgawes 

 
- Verslae en Opgawes 
- Vorderingsverslae en Strategiese Beplanning 

 
(x) Interne kontrole 

 
- Korporatiewe beleid en prosedure 
- Interne oudit-manifes 
- Ouditprosedurehandleiding 
- Ouditprogramme 
- Ouditondersoeke 
 

1.7.2 PERSONEELLêERSTELSEL: 
 

Lys van hoofreeks 
 

- Wetgewing en prosedures 
- Post-instelling en beheer 
- Voorwaardes en dienste 
- Menshulpbronbeplanning en voorsiening 
- Opleiding en vaardigheidsontwikkeling 
- Prestasie-evaluering 
- Arbeidsverhoudinge 
- Spesiale programme 
- Finansies 
- Voorsieningsketting en akkommodasie 
- Samestelling van vergaderings en ander saamtrekke 
- Verslae, opgawes en statistiek 
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AFDELING TWEE 
 
2. KANTAKINLIGTING (Artikel 14 (1)(b)) 
 
2.1 Inligtingsbeampte:   Mnr Siza Sibande–  Hoof van  Departement                                                                              
 
2.1.1 Fisiese adres    Departement van Landbou en Landelike  

Ontwikkeling, Cedara                            
 
       Posadres    Privaatsak X9059  
                                    PIETERMARITZBURG 
                                                             3200 
 
 E-pos     HODPA.HODPA@kzndard.gov.za           
 

Tel. No.                                      (033) 355 9108 
 
 
       Faks No.                                     (033) 355 9293   
 
 
2.2 Adjunk-inligtingsbeampte:  Me. Nishee Seegobin - Senior Bestuurder:  

Regsdienste 
 
2.2.1 Fisiese adres    Departement van Landbou en Landelike  

Ontwikkeling Cedara 
      
 Posadres    Privaatsak X9059 
      PIETERMARITZBURG 
      3200 
      
 Tel. No.    (033) 355 9118 
 
 Faks No.    (033) 355 9370 
  

E-pos     Nishi.Seegobin@kzndard.gov.za 
 
EN 

 
2.3 Adjunk-inligtingsbeampte:  Mnr. Rezaan Cassim (Senior Regsbeampte) 
 
2.3.1 Fisiese adres    Departement van Landbou en Landelike  

Ontwikkeling Cedara 
                                                                                                                      

mailto:Nishi.Seegobin@kzndard.gov.za
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  Posadres    Privaatsak X9059 
                                          PIETERMARITZBURG 
                                                                3200  
 
        Tel. No.                                      (033) 343 8005 
    
        Faks No.                                     (033) 355 9370 
 
       E-pos                                     Rezaan.Cassim@kzndard.gov.za 
 
 
2.4 Adjunk-inligtingsbeampte:  Me. Nonhlanhla Mthethwa 
 
2.4.1 Fisiese adres    Departement van Landbou en Landelike  

Ontwikkeling Cedara 
                                                                                                                      
  Posadres    Privaatsak X9059 
                                          PIETERMARITZBURG 
                                                                3200  
 
        Tel. No.                                      (033) 355 9402 
    
        Faks No.                                     (033) 355 9370 
 
       E-pos                                     Nonhlanhla.Mthethwa@kzndard.gov.za 
 
 
2.5 Adjunk-inligtingsbeampte:  Mnr. Raymond Ngema 
 
2.5.1 Fisiese adres    Departement van Landbou en Landelike  

Ontwikkeling Cedara 
                                                                                                                      
  Posadres    Privaatsak X9059 
                                          PIETERMARITZBURG 
                                                                3200  
 
        Tel. No.                                      (033) 355 9187 
    
        Faks No.                                     (033) 355 9370 
 
       E-pos                                     zakhele.ngema@kzndard.gov.za 
 
 

mailto:Rezaan.Cassim@kzndard.gov.za
mailto:Nonhlanhla.Mthethwa@kzndard.gov.za
mailto:zakhele.ngema@kzndard.gov.za
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AFDELING DRIE 
 
3. TOEGANG TOT REKORDS WAT DEUR DIE DEPARTEMENT VAN LANDBOU EN LANDELIKE 

ONTWIKKELING GEHOU WORD (Artikel 14 (1)(d)) 
 
3.1 OUTOMATIESE OPENBAARMAKING VAN REKORDS: 
 

Artikel 15 van die PAIA bepaal dat die Departement by wyse van 'n kennisgewing in die 
Staatskoerant 'n skedule (lys) van rekords publiseer wat vrylik beskibaar is sonder dat die 
aansoeker toegang daartoe ingevolge die Wet hoef te versoek. Daar word nie van die 
aansoeker verwag om die voorgeskrewe Vorm wat vir inligting gebruik word, te voltooi 
nie. Daar is ook geen aansoekgelde betaalbaar vir hierdie rekords nie. Gelde is slegs 
betaalbaar indien kopieë, ongeag die formaat (harde kopie, laserskyf, stiffie of 
bandopname, ens) verlang word.  



 

Bladsy 13 van 36 
 
 

13 

 
Die volgende tabel bevat die lys van sodanige rekords:  

 

 
REKORDS VRYLIK BESKIKBAAR 

 
WYSE VAN TOEGANG 

 

 Strategiese Plan en Jaarlikse 
Prestasieplanne 

 Departementele Missie, Visie en Strategiese 
Doelwitte 

 Waardes van die Departement 

 Wetgewende mandaat van die 
Departement 

 Diensverbintenishandves 

 Diensleweringverbeteringsplan 

 Kwartaallikse uitgaweverslae 

 Beleid aangaande interne praktyke 

 Begrotingsrede van die LUR en ander 
toesprake 

 Departementele publikasies 

 Jaarverslae 

 GIS-kartering 

 Middeltermynverslae 

 Wetgewing  

 Delegasies  

 Omsendskrywes 

 KZN-biblioteeknuusbriewe  

 Interne nuusbriewe  

 Persvrystellings (Umvelo, daaglikse 
mediamonitering) 

 

 Beskikbaar by www.kzndard.gov.za 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Brosjures (Ulwandle) 
 

 Vrye toegang deur middel van die 
streekkantore van die Departement. 

Archavalia  Vrye toegang deur middel van die 
argiefbewaarplekke van die 
Departement 

 
3.2 TOEGANG TOT ANDER REKORDS: 
 

3.2.1 Indiening van versoek vir toegang tot inligting / Rekordversoekprosedures 
 
3.2.1.1 'n Versoek vir toegang tot 'n rekord gehou deur die Departement moet aan 

die volgende vereistes voldoen:  

http://www.kzndard.gov.za/
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(a) dit moet op die voorgeskrewe vorm ingedien word (wat by hierdie 
handleiding aangeheg is as Vorm A in Bylae 2); 

(b) dit moet by die Inligtingsbeampte of die Adjunk-inligtingsbeampte 
van die Departement ingedien word – hulle kontakbesonderhede 
word in paragraaf 2.1 van hierdie handleiding verskaf; 

(c) dit moet voldoende besonderhede bevat om die beampte van die 
Departement in staat te stel om die rekord of rekords wat versoek is 
en die identiteit van die aansoeker te identifiseer; 

(d) dit moet meld of die betrokke rekord in 'n bepaalde taal verlang 
word; 

(e) dit moet die posadres of die faksnommer van die aansoeker 
spesifiseer; 

(f) indien benewens 'n skriftelike antwoord die aansoeker op enige 
ander wyse oor die antwoord ingelig wil word, moet daardie wyse 
vermeld word en die nodige besonderhede verskaf word; en; 

(g) indien die versoek namens 'n persoon gemaak word, moet bewys 
van die hoedanigheid waarin die aansoeker die versoek maak tot die 
redelike bevrediging van die Inligtingsbeampte verskaf word. 

 
3.2.1.2 Ondanks subartikel 3.2.1.1 van hierdie handleiding sal die Inligtingsbeampte 

van die Departement op enige moontlike manier poog om die aansoeker by 
te staan om te verseker dat die aansoeker aan die vereistes vermeld in 
paragraaf 3.2.1.1 hierbo voldoen deur – 
(a) die mondelingse versoek in 'n skriftelike versoek te omsekep namens 

daardie aansoekers wat, weens ongeletterdeheid of 'n gestremdheid, nie 
daartoe in staat is om hulle versoek skriftelik in die voorgeskrewe formaat 
in te dien nie;  

(b) die aansoeker van inligting te voorsien wat die aansoeker in staat sal stel 
om 'n behoorlike versoek in te dien; 

(c) die aansoeker by te staan om sy aansoek by die tersaaklike liggaam in te 
dien indien dit duidelik vir die Inligtingsbemapte blyk dat die versoek wat 
ontvang is by 'n ander openbare liggaam ingedien moes word; en  

(d) die versoek oor te dra aan die tersaaklike openbare liggaam of aan enige 
van die Departement se openbare entiteite.  

 
3.2.2 Validering en erkenning 

 
Sodra die Inligtingsbeampte haar- of homself vergewis het dat die versoek aan 
die vereistes vermeld in 3.2.1.1 hierbo voldoen, moet hy of sy binne 'n redelike 
tyd by wyse van 'n kennisgewing aan die aansoeker ontvangs erken van die 
aansoek en aandui dat daar van die aansoeker verwag sal word om die 
voorgeskrewe gelde te betaal, naamlik – 
(a) 'n versoekfooi van R35,00 ('n standaardfooi van toepassing op alle 

versoeke vir toegang tot inligting; dit kan egter kwytgeskel word indien 
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die inligting wat versoek word verband hou met die aansoeker se 
persoonlike inligting); en  

(b) 'n toegangsfooi (Dis 'n gelde bestaande uit reproduksie- en 
adminstratiewe koste. Die bedrag betaalbaar as toegangsfooi sal verskil 
van een versoek tot 'n ander afhangende van die volume van die inligting 
en die tyd wat spandeer is om sodanige inligting voor te berei. Sien 
Aanhangsel 1 vir lys van voorgeskrewe gelde). 

 
3.2.3. Prosessering van versoeke  
 

Na die versoek vermeld in paragraaf 3.2.2 hierbo, sal die Inligtingsbeampte die 
prosessering van 'n versoek so gou as wat dit redelik moontlik is finaliseer maar 
nie later as 30 dae na ontvangs van die gemelde versoek nie. Die 
Inligtingsbeampte kan, afhangende van die omstandighede van elke aansoek – 

    
(a) die versoek na 'n ander openbare liggaam oorplaas; 

   (b) toegang tot 'n rekord uitstel;  
   (c) die tydperk vir die hantering van die versoek verleng;  
   (d) vertoë deur derde partye versoek; 
   (e) toegang tot die versoek verleen; of  
   (f) toegang tot die versoek weier. 
 
3.2.3.1  Oordrag van versoek aan 'n ander openbare liggaam 
 

(a) 'n Versoek vir toegang tot inligting wat aan die Inligtingsbeampte gerig is, 
kan aan 'n ander openbare liggaam oorgedra word indien een van die 
volgende van toepassing is: 
(i) indien die rekord wat versoek word nie in die besit of onder 

beheer van die Departement is nie maar in die besit van 'n ander 
regeringsdepartement of -entiteit; 

(ii)     indien die inligting wat versoek word nouer verband hou met die 
werksaamhede van 'n ander regeringsdepartement as die 
werksaamhede van die Departement; of 

(iii) indien die inligting wat versoek word kommersiële inligting 
(waartoe toegang verbode is ingevolge artikel 42 van die Wet) 
bevat waarin enige ander regeringsdepartement 'n groter belang 
het. 

(b) Indien die inligting wat versoek word binne die bestek van paragraaf (a) 
hierbo val, sal die Inligtingsbeampte – 
(i) die versoek  aan die relevante staatsdepartement oordra so gou as 

wat dit redelik moontlik is maar nie later as 14 dae na ontvangs 
van die versoek nie; en  
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(ii) die versoekte inligting of rekord na die oordragdepartement 
aanstuur indien die Inlingtingsbeampte in besit van die dokument 
is en indien hy of sy van mening is dat dit sal help om dit te doen.  

 
(c) By oordrag van die versoek, sal die Inligtinsgbeampte die aansoeker 

onmiddellik in kennis moet stel van – 
(i) die oordrag, met inbegrip van die identiteit en 

kontakbesonderhede van die Inligtingtingsbeampte aan wie die 
versoek oorgedra is;  

(ii) die redes vir die oordrag; en 
     (iii) die tydperk waarbinne daar met die versoek gehandel moet word. 
 
 3.2.3.2      Uitstel van toegang tot inligting 
 

(a) Indien die Inligtingsbeampte besluit om toegang tot inligting te verleen 
wat – 
(i) binne 90 dae na die ontvangs van 'n versoek gepubliseer gaan 

word; 
(ii) volgens wet gepubliseer moet word maar nog nie gepubliseer is 

nie; of  
(iii) voorberei is vir voorlegging aan die die wetgewer of 'n spesifieke 

persoon maar nog voorgelê moet word, kan hy of sy toegang tot 
die betrokke rekord uitstel vir 'n redelike tydperk.  

(b) Indien toegang tot 'n rekord uitgestel is, moet die Inligtingsbeampte 'n 
kennisgewing aan die betrokke aansoeker gee waarin die aansoeker in 
kennis gestel word –  
(i) dat die aansoeker binne 30 dae na ontvangs van die betrokke 

kennisgewing vertoë aan die Inligtingsbeampte mag rig oor 
waarom die inligting benodig word voor die hangende voorlegging 
of publikasie; en  

   (ii) van die waarskynlike tydperk waarvoor toegang uitgestel word.  
(c) Die Inligtingsbeampte mag toegang tot 'n uitgestelde rekord verleen 

indien hy of sy, na oorweging van die vertoë deur die aansoeker, van 
mening is dat die aansoeker aansienlik benadeel sal word indien toegang 
tot 'n rekord uitgestel word.    

 
 3.2.3.3   Verlenging van 'n tydperk om met 'n versoek te handel 
 

(a) Die Inligtingsbeampte kan die voorgeskrewe tydperk van 30 dae om met 
'n versoek te handel verleng met 'n verdere tydperk van hoogstens 30 dae 
indien die volgende omstandighede van toepassing is: 
(i) indien dit 'n versoek vir 'n groot aantal rekords is of die versoek 

behels dat 'n groot aantal rekords deurgegaan moet word en 
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voldoening aan die oorspronklike tydperk op 'n onredelike wyse 
met die werksaamhede van die Departement sal inmeng; 

(ii) indien die versoek 'n soektog na rekords behels, of die afhaal 
daarvan, by 'n kantoor van die Departement wat nie in dieselfde 
dorp of stad as die kantoor van die Inligtingsbeampte geleë is nie, 
en derhalwe nie binne die oorspronklike tydperk afgehandel kan 
word nie; 

(iii) indien konsultasie tussen afdelings van die Departement of met 'n 
ander staatsdepartement of regeringsentiteit nodig is om oor die 
versoek te besluit wat nie redelikerwys binne die oorspronklike 
tydperk afgehandel kan word nie;  

(iv) indien meer as een van die bogenoemde bedoelde omstandighede 
bestaan wat nakoming van die oorspronklike tydperk nie 
rederlikwys moontlik maak nie; of 

   (v) indien die aansoeker tot die verlenging instem. 
 
(b) Indien enige van die omstandighede bedoel in paragraaf hierbo van 

toepassing is en daar gevolglik 'n behoefte is om die oorspronklike 30 
dae-tydperk te verleng, moet die Inligtingsbeampte so gou as wat dit 
rederlikwys moontlik is, maar binne 30 dae nadat die versoek ontvang is, 
'n kennisgewing aan die aansoeker stuur waarin hy of sy meegedeel word 
– 

    (i) wat die verlengingstydperk is; 
    (ii) en voldoende redes vir die verlenging gegee word; en 

(iii) dat die aansoeker 'n interne appèl mag aanteken of 'n 
aansoek by 'n hof, na gelang van die geval, teen die 
verlenging, asook die prosedure vir die aantekening van die 
appèl of die aansoek. 

 
3.2.3.4 Aanvrae van vertoë van derde partye 
 
Die Inligtingsbeampte moet by die oorweging van 'n versoek vir toegang tot 'n rekord met 
betrekking tot die – 

(a) privaatheid van derde partye; 
(b) sekere rekords van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens; 
(c) kommersiële inligting aangaande derde partye; 
(d) vertroulike inligting aangaande derde partye; of 
(e) navorsingsinligting aangaande derde partye of van 'n openbare liggaam die derde party 

waaroor die inligting handel inlig en die derde party versoek om skriftelike vertoë aan 
die Inligtingsbeampte oor enige van die volgende te rig: 

(i) waarom die versoek geweier moet word; of 
(ii) skriftelike toestemming gee vir die openbaarmaking van die 

rekord aan die betrokke aansoeker. 
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3.3. TOESTAAN OF WEIERING VAN AANSOEKE: 
 

3.3.1 Indien toegang tot inligting verleen is, sal die aansoeker in kennis gestel word – 
   (a) dat die versoek toegestaan is; 
   (b) van enige uitstaande toegangsfooi wat betaal moet word; en   
   (c) van die vorm waarin die toegang verleen sal word; en   

(d)      dat hy of sy 'n interne appèl aanhangig mag maak teen die gelde 
wat betaalbaar is of die vorm van die toegang verleen en die 
prosedure en tydperk vir die indiening van sodanige appèl. 

3.3.2 'n Versoek vir toegang tot inligting wat deur die Departement gehou word kan 
geweier word indien die versoekte inligting in die kategorie van inligting val wat 
nie geopenbaar kan word nie ingevolge artikels 34(1), 35(1), 36(1), 37(1), 38(a), 
39(1), 40, 41(1), 41(2) en 45 van die Wet. Indien die versoek vir toegang tot 
inligting geweier is, moet die Inligtingsbeampte die aansoeker in kennis stel dat – 

(a) die versoek geweier is en die redes vir die weiering; en 
(b) die aansoeker 'n interne appèl aanhangig mag maak ingevolge die 

appèlprosedure vermeld in paragraaf 7 van hierdie handleiding of 
die hof kan nader vir gepaste regshulp.   

 
3.3.3 Indien die Inligtingsbeampte nie binne 30 dae na ontvangs van die betrokke 

versoek op die aansoeker se versoek reageer nie moet dit geag word dat die 
versoek geweier is. 

 
3.3.4  As alle redelike stappe gedoen is om 'n rekord te vind en daar redelike gronde is 

om te glo dat die rekord in die besit van die Departement is maar nie gevind kan 
word of nie bestaan nie, moet die Inligtingsbeampte by wyse van 'n beëdigde 
verklaring die aansoeker in kennis stel dat dit nie moontlik is om toegang tot die 
betrokke rekord te verleen nie. Vir die doeleindes van die Wet, sal hierdie 
kennisgewing beskou word as 'n besluit om toegang te weier. Indien die rekord 
daarna gevind word, sal die betrokke aansoeker toegang daartoe gegee word, 
tensy toegang daartoe in gevolge die Wet geweier is. 

 
3.4 VOORGESKREWE FOOIE: 
 
             3.4.1 Fooie betaalbaar vir 'n versoek en kennisgewing van besluit oor toegang: 
 

 'n Versoeker wat toegang tot 'n rekord verlang wat persoonlike inligting oor die 
aansoeker bevat hoef nie die versoekfooi te betaal nie. Die gelde betaalbaar deur 
enige aansoeker word gelys in Afdeling 6 van hierdie handleiding 

 Die Inligtingsbeampte moet die aansoeker van die gelde en deposito (indien enige) 
in kennis stel voordat die versoek verder verwerk word. 

 Die aansoeker kan 'n interne appèl by die LUR aanteken waar toepaslik of 'n 
aansoek by die hof indien vir die betaling van gelde. 
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 Nadat die Inligtingsbeampte 'n besluit oor die versoek gemaak het, moet die 
aansoeker van sodanige versoek in kennis gestel word op die wyse waarop die 
aansoeker verkies word om in in kennis gestel te word. 

 Indien die versoek toegestaan word, moet 'n verdere toegangsfooi betaal word vir 
die tyd wat nodig was bykomend tot die voorgeskrewe tyd om vir die rekords te 
soek en vir openbaarmaking voor te berei. 

 Toegang tot 'n rekord sal weerhou word totdat al die toepaslike gelde betaal is. 
 

AFDELING VYF 
 
5.  MIDDELE BESKIKBAAR TEN OPSIGTE VAN OPTREDE OF VERSUIM OM OP TE TREE 
 
 

5.1.1 Indien 'n Inligtingsbeampte 'n versoek vir 'n rekord weier, dan kan die 
aansoeker 'n interne appèl teen daardie besluit aanteken (art. 74 (1)(a)).  
Hy of sy kan nie die hof nader alvorens hierdie roete nie gevolg is nie. Na 
die interne appèl-opsie gevolg is, kan 'n aansoek by 'n hof ingedien word 
(artikels 78 – 82). 

 
5.1.2 'n Persoon kan aansoek doen om 'n interdik. (Dis 'n remedie waardeur 'n 

persoon die hof kan versoek om iemand te verplig of verbied om 'n sekere 
handeling te onderneem.) 

 
5.1.3 Grondwetelike skade. (Indien daar onregmatig op 'n persoon se reg 

inbreuk gemaak word, kan hy of sy grondwetlike skade eis.) 
 

5.1.4 Indiening van 'n klagte by die Openbare Beskermer. 
 
5.1.5 Geregtelike stappe doen in 'n hof of tribunaal vir die geregtelike 

hersiening van die adminstratiewe aksie ingevolge artikel 6 van die PAIA. 
 
5.1  INTERNE APPèLLE: 

 
5.1.1  'n Versoeker kan 'n interne appèl by die LUR aanteken teen 'n besluit van  

die Inligtingsbeampte ― 
   

(a) om 'n versoek vir inligting wat deur die Departement gehou word te 
weier; met betrekking tot die betaling van die versoekfooi en 
toegansgfooi; of  

(c) met betrekking tot die verlenging van die tydperk beskryf in paragraaf 
3.2.3.3 hierbo, of  

(d) met betrekking tot die vorm van toegang indien verleen in 'n ander vorm 
as wat versoek is. 
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5.1.2 'n Derde party kan ook 'n interne appèl aanteken teen die besluit van die 

Inligtingsbeampte om 'n versoek vir toegang toe te staan. 
 
5.1.3 'n Interne appèl moet aan die volgende vereistes voldoen: 

(a) Dit moet op die voorgeskrewe wyse aangeteken word (sien Vorm B,  
Bylae 3). 

(b) Dit moet binne 60 dae aangeteken word. 
(c) Indien kennisgewing aan 'n derde party vereis word, binne 30 dae na 

kennis aan die appellant gegee is van die besluit waarteen geappelleer is, 
of indien die kennisgewing aan die derde party nie vereis word nie, nadat 
die besluit geneem is. 

(d) Dit moet by die Inligtingsbeampte afgelewer word soos in die 
kontakbesonderhede (paragraaf 3 van hierdie handleiding) uiteengesit. 

(e) Dit moet die onderwerp van die appèl uiteensit en die redes vir die 
interne appèl gee en enige ander inligting wat aan die appellant bekend 
is. 

(f) Indien, bykomend tot 'n skriftelike antwoord, die appellant verlang om op 
enige ander wyse in kennis gestel te word van die besluit aangaande die 
interne appèl, moet sodanige wyse gemeld word en die nodige 
besonderhede verskaf word om sodanige ingelig te word. 

(g) Indien toepaslik, moet dit vergesel gaan van die voorgeskrewe appèlfooi. 
(h) Dit moet 'n posadres of faksnommer vermeld (indien beskibaar).     

 
5.1.4 Indien 'n appèl aangeteken is na die verstryking van die tydperk vermeld in 

paragraaf 5.1.3 hierbo, kan die LUR, by aanvoering van gegronde redes, die 
indiening van die appèl toelaat. Indie die LUR nie die laatindiening van die appèl 
toelaat nie, moet hy of sy kennis gee van die besluit aan die persoon wat die 
appèl aangeteken het. 

 
5.1.5 'n Aansoeker wat die appèl indien teen die weiering van sy of haar versoek vir 

toegang moet die voorgeskrewe appèlfooi (indien enige) betaal. Indien die 
voorgeskrewe gelde betaalbaar is ten opsigte van 'n interne appèl, kan die besluit 
oor die appèl uitgestel word totdat die gelde betaal is.  

 
5.1.6 So gou was wat dit rederlikwys moontlik is, binne 10 werksdae na ontvangs van 

'n interne appèl, moet die Inligtingsbeampte die volgende inligting aan die LUR 
voorlê: 
(a) die interne appèl tesame met sy of haar redes vir die betrokke besluit; en 
(b) indien die appèl teen die weiering of goedkeuring van die versoek vir 

toegang is, die naam, posadres, telfoon- en faksnommer en elektroniese 
posadres, watter ookal beskikbaar is, van enige derde part wat van die 
versoek in kennis gestel moet word. 
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5.1.7 Indien die LUR oorweging skenk aan 'n interne appèl teen die weiering van 'n 
versoek vir toegang tot 'n rekord wat enige van die volgende inligting bevat ― 

  (a) privaatinligting van derde partye;  
  (b) sekere rekords van die Suid-Afrikaanse Onvanger van Inkomste; 
  (c) kommersiële inligting van derde partye; 
  (d) vertroulike inligting van derde partye; 

(e) navorsingsinligting van derde partye of 'n openbare liggaam,  
moet die LUR, by wyse van 'n kennisgewing, maar binne 30 dae na 
ontvangs van die appèl, die derde party waarop die rekord van toepassing 
is in kennis stel.  

 
5.1.8 'n Derde party wat in kennis gestel is van 'n interne appèl kan binne 21 dae nadat 

die party ingelig is oor die interne appèl, skriftelike vertoë aan die LUR rig en 
redes aanvoer waarom toegang nie verleen moet word nie. 

 
5.1.9 Indien die LUR 'n appèl teen die toestaan van 'n versoek vir toegang oorweeg, 

moet die LUR so gou as wat dit rederlikwys moontlik is, maar binne 30 dae na 
ontvangs van die appèl, die aansoeker in kennis stel en in die kennisgewing meld 
dat – 

   
(a) die derde party binne 21 dae na kennis gegee is, skriftelike vertoë aan die 

LUR kan rig en redes aanvoer waarom die versoek vir toegang nie 
toegestaan moet word nie; en   

(b) die aansoeker binne 21 dae na die kennisgewing gegee is, skriftelike 
vertoë aan die LUR kan rig en redes aanvoer waarom die versoek vir 
toegang toegestaan moet word.  

 
5.1.10 Die LUR moet sy of haar besluit oor die appèl so gou as wat dit 

rederlikwys moontki is maak, maar binne 30 dae na ontvangs van die 
appèl. 

 
5.1.11 Wanneer daar oor die interne appèl beslis word, kan die LUR die besluit 

ten opsigte waarvan appèl aangeteken word bevestig of die betrokke 
besluit vervang. 

 
5.1.12 Die LUR moet, onmiddellik na die besluit oor die appèl, kennis aan die 

appellant, derde party(e) en die aansoeker gee indien die appèl gerig was 
teen die verlening van toegang. Die betrokke kennisgewing moet 
voldoende redes verskaf vir die besluit met inbegrip van die bepalings van 
die Wet waarop staatgemaak is. Die kennisgewing moet die appellant, 
derde party of aansoeker meld ― 
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(a) dat hulle 'n aansoek by die hof kan indien teen die besluit oor die interne 
appèl;  

(b) die tydperk waarbinne sodanige aansoek ingedien moet word; en  
  (c) die prosedure vir die indiening van die appèl.        
 

5.1.13 Indien die LUR nie enige kennisgewing oor sy besluit oor die appèl binne 
30 dae na ontvangs van die appèl gee nie, moet die geag word dat die 
interne appèl van die hand gewys is.   

 
5.2 AANSOEK BY DIE HOF: 
 

5.2.1 'n Versoeker of derde party kan die hof slegs nader vir toepaslike regshulp nadat 
hy of sy die interne appèlprosedure gevolg het. 

 
5.2.2 'n Versoeker of derde party wat onsuksesvol was met betrekking tot die interne 

appèlproses moet binne 30 dae van die besluit van die LUR die toepaslike hof 
met jurisdiksie nader vir toepaslike regshulp. Die aansoek moet die prosedure 
volg soos uiteengesit in artikel 79 van die Wet en / of regulasies wat ingevolge 
daarvan ontwikkel is.   

 
5.2.3 Die hof wat die aansoek aanhoor, kan 'n bevel gee wat regverdig en billik is met 

inbegrip van bevele ―  
(a) wat die besluit van die Inligtingsbeampte of die LUR bevestig, wysig of 

tersyde stel. 
(b) wat van die Inligtingsbeampte of die LUR vereis om sodanige stappe te 

doen of hulle daarvan te weerhou om sodanige stappe te doen wat die 
hof nodig ag binne 'n tydperk in die bevel vermeld; of 

(c) 'n interdik toestaan vir spesifieke verligting, 'n verklarende bevel of 
kompensasie; of 

  (d) vir koste.     
  
5.3 INDIENING VAN KLAGTES BY DIE OPENBARE BESKERMER:   

 
Artikel 6 van die Wet op die Openbare Beskermer 23 van 1994 soos gewysig deur artikel 
91 van die Wet stel die Openbare Beskermer in staat om op sy of haar inisiatief of op 
ontvangs van 'n klagte wat verband hou met die toepassing of adminstrasie van die Wet, 
of op grond van sy of haar diskresie, enige dispuut te besleg deur― 

 
(a) bemiddeling, versoening of onderhandeling; 
(b) enige klaer, waar nodig, te adviseer oor toepaslike remedies; of  
(c) op enige ander wyse wat in die omstandighede geskik mag wees.  
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5.4 VERKLARING VAN 'N DISPUUT INGEVOLGE DIE WET OP ARBEIDSVERHOUDINGE: 
 
5.4.1 'n Persoon kan arbeidsmiddele gebruik met betrekking tot amptelike handelinge 

of versuime van 'n abeidsaard, naamlik geskille oor regte (die Staatsdienswet, 
1994 en die Wet op Arbeidsverhoudinge, 1995). 

 
5.4.2 'n Persoon kan 'n klagte by 'n arbeidinspekteur indien rakende enige beweerde 

oortreding van die Wet op Basiese Diensvoorwaardes, 1997 (Wet No. 75 van 
1997) – artikel 78(1)9a)), of die Wet op Diensbillikheid, 1998 (Wet No. 55 van 
1998) – artikel 34(e)). 

 
5.5 INDIENING VAN KLAGTES BY DIE SUID-AFRIKAANSE MENSREGTEKOMMISSIE (SAMRK): 

  
 'n Persoon mag 'n klag by die SAMRK indien aangaande 'n amptelike handeling of 

versuim wat vermoedelik 'n oortreding of bedreiging van enige fundamentele reg is 
(Menseregtekommissiewet, 1994 (Wet No. 54 van 1994). 

 
5.6 ANDER MIDDELE: 

 
5.6.1 'n Staatsdienswerknemer mag 'n grief of klagte indien vir ondersoek deur die 

Staatsdienskommissie rakende 'n amptelike handeling of versuim (artikel 35 van 
die Staatsdienswet, 1994). 

 
5.6.2 'n Persoon kan gebruik maak van ander regsmiddele soos die instelling van 

verrigtinge vir die geregtelike hersiening van 'n administratiewe optrede 
ingevolge die Wet op die Bevordering van Administratiewe Geregtigheid, 2000 
(Wet No. 3 van 2000). 

 
5.6.3 'n Persoon kan redes versoek vir 'n administratiewe optrede ingevolge die Wet op 

die Bevordering van Administratiewe Geregtigheid, 2000 (artikel 5); 
 
5.6.4 'n Persoon mag toegang tot rekords van staatsdepartemente of ander openbare 

liggaame versoek ingevolge die Wet op Bevordering van Toegang tot Inligting, 
2000 (artikel 11). 

 
AFDELING 6 

 
OPENBARE DEELNAME IN DIE FORMULERING VAN BELEID EN DIE UITOEFENING VAN GESAG 
OF PRESTASIE VAN DIE DEPARTEMENT 
 
Die lede van die publiek kan die formulering van beleid of wetgewing en die uitoefening van 
gesag of die prestasie van die pligte van Departement op die volgende wyses beïnvloed ― 
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(a) Alvorens enige konsepwet aan die wetgewer voorgelê word vir finale 
debatvoering en goedkeuring, word verhore en werkswinkel gehou waar 
die publiek die geleenheid kry om insette te lewer met betrekking tot 
sodanige konsepwetgewing.   

(b) Konsepwetgewing word ook in die Staatskoerant vir openbare 
kommentaar gepubliseer voordat hulle in die parlement ter tafel gelê 
word. 

(c)  Lede van die publiek word ook die geleentheid gebied om insette te lewer 
oor beleid wat 'n impak op die publiek het, asook oor die Departement se 
dienslewering en die gehalte daarvan, deur middel van verskeie forums 
soos werkswinkels en provinsiale imbizo's. 
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BYLAE 1 

 
FOOIE TEN OPSIGTE VAN OPENBARE LIGGAME 
 
Deel ii van Staatskoerantkennisgewing 187 van 15 Februarie 2002 
 
1. Die gelde vir 'n kopie van die Handleiding soos bedoel in PAIA-regulasie 5(c) is R0,60 vir 

elke fotostaat van 'n A4-grootte bladsy of deel daarvan. 
 
2. Die gelde vir reproduksie bedoel in regulasie 7(1) is soos volg: 
           R 
(a) Vir elke fotostaat van 'n A4-groote of deel daarvan    0,60 
(b) Vir elke gedrukte kopie van 'n A4-grootte of deel daarvan wat op 
 'n rekenaar of in 'n elektroniese of masjienleesbare vorm gehou word  0,40 
(c) Vir 'n kopie in 'n rekenaarleesbare vorm 
 (i) stiffie         5,00 
 (ii) kompakte skyf                 40,00 
(d) (i) Vir 'n transkripsie van visuele beelde,  
  vir 'n A4-groote bladsy of deel daarvan              22,00 
 (ii) Vir 'n kopie van visuele beelde               60,00 
(e) (i) Vir 'n transkripsie van 'n oudiorekord, 
  vir 'n A4-grootte bladsy of deel daarvan              12,00 
 (ii) Vir 'n kopie van 'n oudiorekord               17,00 
 
3. Die aansoekgelde betaalbaar deur elke aansoeker, behalwe 'n persoonlike aansoeker, 

waarna in regulasie 7 (2) verwys word, is R35,00. 
 
4. Die aansoekgelde betaalbaar deur 'n aansoeker bedoel in regulasie 7(3) is soos volg: 
           R 
(1)(a) Vir elke fotostaat van 'n A4-grootte bladsy of deel daarvan   0,60 
(b) Vir elke gedrukte kopie van 'n A4-grootte bladsy of deel daarvan op 
 'n rekenaar of in elektroniese of masjienleesbare vorm   0,40 
(c) Vir 'n kopie in 'n rekenaarleesbare vorm  
 (i) stiffie         5,00 
 (ii) kompakte skyf                  40,00 
(d) (i) Vir 'n transkripsie van visuele beelde,  
  vir 'n A4-grootte bladsy of deel daarvan              22,00 
 (ii) Vir 'n kopie van visuele beelde               60,00 
(e) (i) Vir 'n transkripsie van 'n oudiorekord, 
  vir 'n A4-groote bladsy of deel daarvan              12,00 
 (ii) Vir 'n kopie van 'n oudiorekord     17,00 
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(f) Om vir 'n rekord te soek of dit vir openbaarmaking voor te berei, R15 vir elke uur of deel 
van 'n uur, uitgesluit die eerste uur, wat rederlikwys vereis word vir sodanige soektog en 
voorbereiding. 

 
(2) Vir doeleindes van artikel 22(2) van die Wet, geld die volgende: 
(a) ses uur as die aantal uur wat oorskry moet word alvorens 'n deposito betaalbaar is; en 
(b) een derde van die ansoekgelde is as 'n deposito betaalbaar deur die aansoeker. 
 
(3) Die werklike posgeld is betaalbaar indien 'n kopie van 'n rekord aan 'n aansoeker gepos 

moet word. 
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BYLAE 2 

       
VORM A 

 
VOORGESKREWE VORMS VIR TOEGANG TOT INLIGTING 
 
VERSOEK VIR TOEGANG TOT REKORD VAN OPENBARE LIGGAAM 
 
(Artikel 18 (1) van die Wet op die Bevordering van Inligting, 2000 (Wet nr 2 van 2000)) 

 

A.  BESONDERHEDE VAN OPENBARE LIGGAAM: 
 

NAAM VAN OPENBARE LIGGAAM  

Aangewese Inligtingsbeampte  

Aangewese Adjunkinligtingsbeamptes (indien 
enige) 

 

E-posadres van Inligtingsbeampte / 
Adjunkinligtingsbeampte 

 

Posadres  

Straatadres  

Telefoonnommer  

Faksnommer  

VIR DEPARTEMENTELE GEBRUIK 
Verwysingsnommer ……………………………………………………………….. 
Versoek ontvang deur …………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(meld rang, naam en van die inligtingsbeampte/ adjunk-inligtingsbeampte) 
op………………………………….(datum) te ……………………………………… (plek). 
Aansoekgelde (indien enige):   R…………………………………. 
Deposito (indien enige):           R…………………………………. 
Gelde vir toegang:                    R…………………………………. 
 
                
 
…………………………………………………………… 
HANDTEKENING VAN INLIGTINGSBEAMPTE/                        
ADJUNK-INLIGTINGSBEAMPTE                                                      
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B. Besonderhede van persoon wat toegang tot die rekord versoek 

 

Volle naam en van:……………………………………………………………................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Identiteitsnommer: …………………………………………………………………. 

Posadres: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Faksnommer: …………………………………………. 

Telefoonnommer:……………………………………. 

E-posadres:…………………..…………………………. 

Hoedanigheid waarin versoek gerig word indien dit namens 'n ander persoon gemaak word:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

C. Besonderhede van die persoon namens wie die versoek gerig word 

 

Volle naam en van:……………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Identiteitsnommer:……………………………………………………… 

(a) Die besonderhede van die persoon wat toegang tot die rekord versoek, moet hieronder 

gegee word. 

(b) Die adres en/of faksnommer in die Republiek waarheen die inligting gestuur moet word, 

moet gegee word. 

(c) Bewys van die hoedanigheid waarin die versoek gerig word, indien van toepassing, moet 

aangeheg word. 

Hierdie afdeling moet SLEGS voltooi word indien 'n versoek vir toegang namens 'n ander 
persoon gemaak word. 
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D. Besonderhede van rekord 

 

1. Beskrywing van die rekord of betrokke deel van die rekord: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Verwysingsnommer, indien beskikbaar: ………………………………………………………………………. 

3. Enige verdere besonderhede aangaande die rekord: ..…………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

E. Gelde 

 

F. Wyse van toegang tot rekord  

(a) Verskaf volledige besonderhede aangaande die rekord waartoe toegang versoek word, 

met inbegrip van die verwysingsnommer indien dit aan jou bekend is ten einde die 

rekord op te spoor. 

(b) Indien die spasie wat voorsien is onvoldoende is, verskaf die inligting op 'n afsonderlike 

foliobladsy en heg dit hierby aan. Die aansoeker moet al die bykomende foliobladsye 

onderteken. 

(a) 'n Versoek vir toegang tot 'n rekord, buiten 'n rekord wat persoonlike inligting aangaande 

jou bevat, sal hanteer word nadat die versoekgelde betaal is. 

(b) U sal in kennis gestel word van die bedrag wat betaalbaar is as die versoekgelde. 

(c) Die gelde betaalbaar vir toegang tot 'n rekord hang af van die wyse waarop toegang 

verlang word en 'n redelike tyd wat nodig is om die rekord te soek en dit voor te berei. 

(d) Indien u vir vrystelling vir die betaling van enige gelde kwalifiseer, meld asseblief die rede 

vir vrystelling. 

Indien u deur 'n gestremdheid verhoed word om 'n rekord te lees, sien of daarna te 
luister in die vorm wat toegang verskaf word in 1 tot 4 hieronder, meld u gestremdheid 
en dui die wyse waarop toegang verlang word aan. 
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NOTA'S: 

(a) Voldoening aan u versoek vir toegang op die spesifieke wyse kan afhang van die wyse 

waarop die rekords beskikbaar is. 

(b) Toegang op die wyse versoek kan geweier word onder bepaalde omstandighede.  In 

sodanige geval sal u in kennis gestel word of toegang op 'n ander wyse verleen sal word. 

(c) Die gelde betaalbaar vir toegang tot die rekord, indien enige, sal gedeeltelik bepaal word 

deur die wyse waarop toegang verlang word. 

 

Merk die toepaslike ruimte met 'n X 

 

1.  Indien rekord in geskrewe of gedrukte vorm is: 

 Kopie van rekord*  Inspeksie van rekord  
2.  Indien rekord uit visuele beelde bestaan 

(dit sluit foto's, skyfies, video-opnames, rekenaargeproduseerde beelde, sketse, 
ensovoorts, in): 

 Kyk na beelde Kopie van 
beelde  

Transkripsie van beelde  

3. Indien rekord bestaan uit opgeneemde woorde of inligting wat in klank 

gereproduseer kan word: 

 Luister na die klankbaan 
(klankkasset) 

 Transkripsie van 
klankbaan* (geskrewe of 
gedrukte dokument) 

4. Indien rekord op rekenaar geberg word of in 'n elektroniese masjienleesbare vorm: 

 Gedrukte kopie van rekord* Gedrukte kopie 
van inligting 
afkomstig van 
die rekord 

Kopie in rekenaarleesbare 
vorm* (magnetiese of 
optiese skyf) 

Gestremdheid:……………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
…………………………………. 

Wyse waarop toegang verlang 
word:……………………………………………………..
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………... 
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Neem kennis: Indien die rekord nie beskikbaar is in die taal wat u verkies nie, kan toegang 
verleen word in die taal wat dit beskikbaar is. 
In watter taal verkies u die rekord? .......................................................... 
 
 

G. Kennisgewing van besluit aangaande die versoek vir inligting 

 

Hoe verkies u om ingelig te word oor die besluit aangaande u versoek vir toegang tot die 
rekord?............................................................................................................................................. 

...........................................................................................................................................................
Geteken te …………………………………….. hierdie …………. dag van ………………………………… 20………… 

       
 
…………..……………………………………………. 
HANDTEKENING VAN AANSOEKER/PERSOON 
NAMENS WIE DIE VERSOEK GERIG WORD 
 
 

U sal skriftelik in kennis gestel word of u versoek goedgekeur/geweier is. Indien u op 'n 
ander wyse in kennis gestel wil word, dui asseblief die wyse aan. 
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BYLAE 3 

 
VORM B 

 
KENNISGEWING VAN APPèL  

(Artikel 75 van die Wet op die Bevordering van Toegang tot Inligting, 2000 (Wet nr 2 van 2000) 

(Regulasie 8) 

 

 

 

A. Besonderhede van openbare liggaam 

Die Inligtingsbeampte/Adjunk-inligtingsbeampte: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………. 

B. Besonderhede van aansoeker/derde party wat die interne appèl aanteken  

 

Volle naam en van:…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Identiteitsnommer:……………………………………………………………………………………………………………………. 

Posadres:……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Faksnommer:………………………………………………. 

Telefoonnommer:……………………………………….. 

E-posadres:…………………………………………………… 

MELD U VERWYSINGSNOMMER 

……………………………………
…………………. 

(a) Die besonderhede van die persoon wat die interne appèel aanteken moet hieronder gegee 

word. 

(b) Bewys van die hoedanigheid waarin die appèl aangeteken word, indien enige, moet 

aangeheg word. 

(c) Indien die appellant 'n derde persoon is en nie die persoon wat oorspronklik die inligting 

versoek het nie moet die besonderhede van die aansoek in C hieronder gegee word. 
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Hoedanigheid waarin 'n interne appèl namens 'n ander persoon aangeteken word: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

C. Besonderhede van aansoeker 

 

Volle naam en van:……………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Identiteitsnommer:…………………………………………………………………………………………………………………. 

D. Die besluit waarteen interne appèl aangeteken word 

Merk die besluit waarteen interne appèl aangeteken word met 'n X in die toepaslike 
ruimte: 

 Weiering van versoek vir toegang 

 Besluit rakende gelde voorgeskryf ingevolge artikel 22 van die Wet 

 Besluit rakende die verlening van uitstel van die tydperk waarbinne die versoek 
hanteer moet word ingevolge artikel 26(1) van die Wet 

 Besluit ingevolge artikel 29(3) van die Wet om toegang te weier in die vorm wat 
die aansoeker versoek 

 Besluit om versoek vir toegang goed te keur 

E. Gronde vir appèl 

 

Meld die gronde waarop interne appèl aangeteken word: ………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Meld enig ander inligting wat tersaaklik mag wees vir oorweging van die 
appèl:………………………….……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Hierdie afdeling moet SLEGS voltooi word indien 'n derde party (buiten die aansoeker) 
interne appèl aanteken. 

Indien die spasie wat verskaf word nie voldoende is nie, gaan voort op 'n afsonderlike 
folio en heg dit by hierdie vorm aan. U moet al die bykomende folio's onderteken. 
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F. Kennisgewing van besluit rakende appèl 

 

Meld die wyse:………………………………………………………………………………………………………………………… 

Besonderhede rakende die wyse:…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Geteken te …………………………………hierdie………………dag van..……………………………..20…………….. 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………….. 

HANDTEKENING VAN APELLANT 

 
 
 
 
 
  
  

U sal skriftelik in kennis gestel word van die besluit rakende u interne appèl. Indien u 'n 
ander wyse in kennis gestel wil word, dui asseblief die wyse aan en verskaf die nodige 
besonderhede ten einde aan u versoek te voldoen. 
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VIR DEPARTEMENTELE GEBRUIK: 
   AMPTELIKE REKORD VIR INTERNE APPèL: 
Appèl ontvang op ………………………… (datum) deur……………………………………………………… 
(meld rang, naam en van van inligtingsbeampte/adjunk-inligtingsbeampte) te 
…………………………………. 
Appèl vergesel van die redes vir die inligtingsbeampte/ adjunk-inligtingsbeampte se 
besluit en, waar van toepassing, die besonderhede van enige derde party met wie die 
rekord in verband staan, deur die inligtingsbeampte/ adjunk-inligtingsbeampte by die 
betrokke gesag ingedien op ……………………………………………………………………….. (datum). 
UITKOMS VAN APPèL: 
BESLUIT VAN INLIGTINGSBEAMPTE/ ADJUNK-INLIGTINGSBEAMPTE BEVESTIG/ NUWE 
BESLUIT WAT DIT VERVANG: 
NUWE BESLUIT: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………….………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….……………………………………………………………………
BETROKKE GESAG   
DATUM        
ONTVANG DEUR DIE INLIGTINGSBEAMPTE/ ADJUNK-INLIGTINSGBEAMPTE VANAF DIE 
BETROKKE GESAG OP (datum): …………………………….………………………………………………………. 


