
BELANGRIKE  
KENNISGEWING

UITNODIGING OM OP ’N DATABASIS VAN KULTUUR- EN ERFENIS 
PROFESSIONELE LUI VAN DIE WES-KAAPSE DEPARTEMENT VAN 

KULTUURSAKE EN SPORT TE REGISTREER 
Artikel 49(2) van die Wet op Nasionale Erfenishulpbronne, Wet 25 van 1999, verleen aan die Provinsiale Minister van 
Kultuursake en Sport, me. Anroux Marais, die mag om ’n onafhanklike tribunaal wat bestaan uit drie deskundiges wat 
oor kundigheid met betrekking tot appèlsake beskik, aan te stel. Die tribunaal sal appèlle teen besluite van die Raad 
van Erfenis Wes-Kaap (EWK) wat na die Provinsiale Minister verwys is, verhoor.

Die tribunaal beoog in subartikel (2) moet by die oorweging van die appèl wat deur die Provinsiale Minister na hom 
verwys is, behoorlik ag slaan op:
(a) die kulturele belang van die onderhawige erfenishulpbron;
(b) beginsels in verband met die bewaring van erfenis; en
(c)  enige ander tersaaklike faktore wat deur die appellant of die erfenishulpbronowerheid onder sy aandag  

gebring word.

Ten einde op die databasis van die departement geregistreer te word, moet kandidate oor algemene kennis en 
vaardighede in ten minste een van die volgende dissiplines, onder andere, regte, kultuur, argeologie, paleontologie, 
argitektuur, ingenieurswese, geskiedenis, erfenis, landskapargitektuur, argitektoniese (met inbegrip kulturele) 
bewaring, natuurbewaring, voorwerpbewaring, stadsbeplanning en stedelike ontwerp beskik. 

VEREISTES VIR REGSLUI
• Moet ’n prokureur of ’n advokaat wees.
• Moet ’n regsgraad hê.
• Moet 10 jaar werkervaring hê.
• Moet ’n Sertifikaat van Goeie Reputasie van hul betrokke professionele liggaam ens. verskaf. 

VEREISTES VIR NIE-REGSLUI
•  Moet ’n nagraadse graad, maar verkieslik ’n meestersgraad in sy/haar spesialisgebied hê, bv ’n Master of Arts 

(MA) in Geskiedenis, Erfenis, Argeologie ens. 
• Moet 10 jaar werkervaring in sy of haar spesialisgebied hê.
• Moet ’n Sertifikaat van Goeie Reputasie van hul betrokke professionele liggaam ens. verskaf. 

Kandidate moet seker maak dat hul aansoeke vergesel is van alle tersaaklike stawende dokumentasie.

Suksesvolle kandidate sal op die databasis van die Departement van Kultuursake en Sport geregistreer word om 
’n professionele diens op ’n ad hoc-basis te lewer wat sal afhang van die kundigheid en vaardighede vereis vir die 
oorweging van ’n betrokke appèl.

Die sluitingsdatum vir aansoeke is 7 Julie 2017 om 12:00. Voltooide aansoeke moet in die tenderbus op die 1ste Vloer, 
Protea Assuransie-gebou, Groentemarkplein, Kaapstad, geplaas word. Vir aandag: Me. Zintle Msolo.

Vir telefoniese navrae, skakel Adv. Michael Petersen, tel. 021 483 9800/9522 of me. Zintle Msolo, tel. 021 483 5961.


