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1. AFKORTINGS EN AKRONIEME 

DKK  Departement van Kuns en Kultuur 

DMV  Departement van Militêre Veterane 

IRM  Internasionale Raad vir Museums   

NIA  Nasionale Intelligensie-agentskap 

NVG  Nasionale Vervolgingsgesag 

RRK  Repatriasie- en restitusiekantoor  

SAEHA Suid-Afrikaanse Erfenishulpbronagentskap 

SAID  Suid-Afrikaanse Inkomstediens 

SAMA  Suid-Afrikaanse Museumvereniging   

SANW Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag 

SAPD  Suid-Afrikaanse Polisiediens 

UNESCO  Verenigde Nasies se Opvoedkundige, Wetenskaplike en Kulturele 

Organisasie  

WAC  Wêreld-argeologiekongres  

WVK  Waarheids-en-Versoeningskommissie 
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2. INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING  

Die Suid-Afrikaanse regering word aanhoudend oorval met versoeke om menslike 

oorskot in Suid-Afrikaanse museums en die oorskot van Suid-Afrikaners in ander 

lande te restitueer en te repatrieer. Hierdie versoeke word by gebrek aan 'n 

beleidsdokument of riglyne en beginsels op 'n ad hoc-grondslag gehanteer. Hierdie 

versoeke word dus nie konsekwent gehanteer nie. Daar bestaan geen kriteria 

waarvolgens menslike oorskot gerestitueer en gerepatrieer moet word nie, en ook nie 

oor wie op die oorskot kan aanspraak maak nie. Die versoeke oor erfenisvoorwerpe 

word selde gerig.  Daar is egter talle Suid-Afrikaanse voorwerpe, ook gewyde en 

grafvoorwerpe, in Suid-Afrikaanse museums en in museums en instellings in die 

buiteland. Daar moet op 'n stelselmatige wyse op grond van gevestigde beleidsriglyne 

en -beginsels met die repatriasie en restitusie van hierdie voorwerpe gehandel word.  

Die repatriasie en restitusie van menslike oorskot en erfenisvoorwerpe is 

kontroversieel en moeilik. 'n Goue middeweg tussen wetenskapbelange, etiese 

oorwegings en die belange van gemeenskappe laat die deur oop vir heelwat 

kontroverse, en dit is onseker dat 'n oplossing gevind kan word wat almal gelukkig sal 

maak.  Hierdie kwessie kan egter nie langer geïgnoreer word nie.  Kwessies 

betreffende toestemming, menswaardigheid, wetenskaplike integriteit, die 

verwagtinge van die samelewing en etiese standaarde word in beide die wetenskap- 

en openbare arenas geopper.   

Hoewel 'n aantal internasionale voorbeelde en beleide hierdie prosesse kan rig, moet 

Suid-Afrika sy eie geskiedenis en kultuur in ag neem.  Dit is dus belangrik dat ons 'n 

eg Suid-Afrikaanse beleid opstel wat ons morele standaarde weerspieël.  Ons kan 

dalk 'n nuwe model skep wat ook deur ander sub-Saharalande aangeneem kan word.  

Die oogmerk van hierdie dokument is dus om 'n konsepbeleid daar te stel wat riglyne 

en beginsels bied vir die repatriasie van menslike oorskot en die restitusie van 

erfenisvoorwerpe. Die dokument bied agtergrondinligting, kyk na die bestaande beleid 

en wetgewende raamwerk, stel etiese oorwegings en doen aanbevelings wat in ag 

geneem kan word. 

3. OOGMERK 

Die oogmerk van hierdie beleid is om— 
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(a) die riglyne vir die onderhandelinge oor die repatriasie en restitusie van Suid-

Afrikaanse menslike oorskot, ook vooroueroorskot en verwante geheime 

gewyde erfenisvoorwerpe en data, met buitelandse state, privaat entiteite of 

persone in breë trekke uiteen te sit;  

(b) die riglyne vir die hantering van menslike oorskot en die restitusie van 

geheime gewyde voorwerpe in Suid-Afrikaanse museums in breë trekke 

uiteen te sit; 

(c) internasionaal, namens die mense van Suid-Afrika, die vrywillige en 

onvoorwaardelike terugsending van (voorouer-)oorskot en verwante 

aantekeninge en data te versoek; 

(d) te verseker dat opgrawings op 'n gekoördineerde, gereguleerde wyse binne 

die raamwerk van tersaaklike wetgewing en die mandate van die 

diensverskaffer uitgevoer word; 

(e) klaarheid te verskaf oor die werksaamhede van ander tersaaklike 

staatsdepartemente, hetsy op nasionale, provinsiale of plaaslike vlak, wie se 

dienste in besondere fases van die opgrawing benodig word; 

(f) die delegering van die finansiële verantwoordelikheid betreffende spesifieke 

dienste duidelik te beskryf. 

 

4. DOELWITTE  

Die doelwitte van die beleid is om— 

(a) 'n omvattende inklusiewe raamwerk daar te stel waarbinne die repatriasie 

van menslike oorskot en die restitusie van erfenisprojekte moet plaasvind; 

(b) waar moontlik, diensverskaffers vir die opgrawingsproses te identifiseer en 

pligte uit te klaar ten einde seker te maak dat die diensverskaffers binne die 

bestek van hulle besondere mandate werksaam is; 

(c) die bedrywighede en verantwoordelikhede van alle diensverskaffers te 

koördineer; 

(d) voorsiening te maak vir die instelling van 'n repatriasie- en restitusieprogram 

om die repatriasie en restitusieprosesse te koördineer; 

(e) voorsiening te maak vir die instelling van 'n advieskomitee wat strategiese 

advies verskaf oor kulturele en bestuurskwessies wat die verskillende 

gemeenskappe en/of gesinne raak, en ook die langtermynversorging van 
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vooroueroorskot en geheime gewyde voorwerpe wat nie aan 'n gemeenskap 

of gesin van herkoms verbind kan word nie; 

(f) te verseker dat grondige erfenisbeginsels deur die verskillende vorme van 

herdenking van opgegraafde menslike oorskot bevorder word; 

(g) te verseker dat die waardigheid van die menslike oorskot tydens repatriasie 

ooreenkomstig internasionale goeie praktykriglyne beskerm word; 

(h) te verseker dat daar tydens die repatriasie- en restitusieproses deurgaans 

met die betrokke gemeenskappe en gesinne geskakel word; 

(i) deur die gepaste oorhandiging van die oorskot en enige ander bystand wat 

die repatriasie- en restitusieprogram identifiseer, genesing en afsluiting vir 

die betrokke gemeenskappe en gesinne te bevorder; 

(j) te verseker dat die repatriasie en restitusie, ook die identifisering en werklike 

opgrawing, ooreenkomstig alle tersaaklike wetgewing en internasionale 

goeie praktyke uitgevoer word; en 

(k) die uitgawes ten opsigte van die repatriasie- en restitusieproses te reguleer. 

 

5. BESTEK 

Die Suid-Afrikaanse regering het sedert die aanbreek van die demokrasie op 'n ad 

hoc-basis en op verskillende vlakke die terugsending van militêre en ander menslike 

oorskot, asook grafgoedere en voorwerpe, na die gemeenskappe en gesinne van 

herkoms vergemaklik.  Die Suid-Afrikaanse regering erken dat repatriasie en restitusie 

'n holistiese benadering vereis en wil daarom samewerking tussen alle 

belanghebbendes, ook die Suid-Afrikaanse regeringsagentskappe, Suid-Afrikaanse 

museums, nasionale, provinsiale en plaaslike regering en buitelandse 

belanghebbendes verseker. 

Hierdie beleid dek die repatriasie van menslike oorskot en die restitusie van 

erfenisvoorwerpe, insluitende— 

 Die repatriasie van menslike oorskot binne Suid-Afrika; 

 Die repatriasie van menslike oorskot wat in die buiteland geleë is; 

 Die repatriasie van die oorskot van militêre veterane wat buite die grense van 

Suid-Afrika geleë is; 

 Die repatriasie van menslike oorskot in Suid-Afrikaanse museums; 
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 Die repatriasie en/of restitusie van erfenisvoorwerpe (begrafnisvoorwerpe, 

gewyde voorwerpe, grafgoedere, ens.). 

 

6. STRUKTUUR 

'n Repatriasie- en restitusiekantoor (RRK) moet ingestel word wat binne die Suid-

Afrikaanse Erfenishulpbronagentskap (SAEHA) gesetel is. Die SAEHA is ingevolge 

die Wet op Nasionale Erfenishulpbronne, 1999 (Wet No. 25 van 1999), die leidende 

agentskap ten opsigte van die implementering van beleid oor die repatriasie van 

menslike oorskot en die restitusie van erfenisvoorwerpe vanuit die buiteland en binne 

Suid-Afrika. 

7. BEFONDSING 

Alle werksaamhede en bevoegdhede word uit die begrotings van die tersaaklike 

staatsdepartemente gefinansier. 

Fondse kan deur die RRK voorsien word aan provinsies, organisasies en agentskappe 

wat deur daardie kantoor geakkrediteer is om die terugsending van die menslike 

oorskot en die verwante geheime, gewyde erfenisvoorwerpe en data aan die 

tersaaklike plaaslike gemeenskappe en gesinne te bewerkstellig. 

Die koste van die repatriasie van menslike oorskot vanuit die buiteland word 

regstreeks deur die Nasionale Tesourie gedra.  Die fondse word via die Departement 

van Kuns en Kultuur (DKK) vir die RRK in die SAEHA bewillig. 

Die fondse kan gebruik word vir— 

 Inventaris- en herkomsnavorsing; 

 Die besoeke van diensverskaffers wat opdragte ontvang het aan 

gemeenskappe en/of gesinne in Suid-Afrika; 

 Die konsultante wat gemeenskappe en/of gesinne bystaan met die 

koördinering van terugsendings; 

 Museumbesoeke deur verteenwoordigers van gemeenskappe en/of gesinne 

om vooroueroorskot en geheime gewyde voorwerpe te identifiseer; 
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 Reise deur verteenwoordigers van gemeenskappe en/of gesinne om 

vooroueroorskot en geheime gewyde voorwerpe te versamel (slegs in Suid-

Afrika); 

 Reise deur verteenwoordigers van gemeenskappe en/of gesinne om 

vooroueroorskot vanuit die buiteland te versamel; en  

 Die voorbereiding, verpakking, vervoer en die laai van vooroueroorskot en 

geheime gewyde voorwerpe vir terugsending. 

Die Suid-Afrikaanse regering sal, met betrekking tot buitelandse invordering, met 

gemeenskappe en invorderingsinstellings saamwerk om die herkoms van 

vooroueroorskot te identifiseer; die gemeenskappe en/of gesinne oor vooroueroorskot 

in te lig; vas te stel wat die gemeenskap en/of gesin se wense oor die berging van die 

vooroueroorskot is; en repatriasie te reël indien dit versoek word. 

8. VAKSPESIFIEKE WOORDOMSKRYWING 

Ooreenkomstig die Nasionale Erfenisraad se Situasieskrif oor die repatriasie van 

erfenishulpbronne, 2011, beteken—  

"'Menslike oorskot' alle vorme van materiaal of oorblyfsels van anatomies 

moderne mense, insluitende—  

 Osteologiese materiaal (die volledige of 'n gedeeltelike skelet, individuele 

beendere of beenfragmente, tande) 

 Sagte weefsel, ook organe, vel, hare, naels, ens. (gepreserveer of met 

was ingespuit of gedroog/gemummifiseer  

 Skyfiebereidings van menslike weefsel 

 Artefakte wat in die geheel of gedeeltelik uit enige van bogenoemde 

gemaak is. 

 

Menslike oorskot sluit fossiele en subfossiele uit.  Menslike oorskot word beperk 

tot—  

 Menslike oorskot wat as deel van 'n argeologiese projek uitgegrawe is;  

 Menslike oorskot in openbare versamelings;  

 Die oorskot van slagoffers van konflik." [Eie vertaling] 
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Ingevolge artikel 32 van die Wet op Nasionale Erfenishulpbronne, 1999, is 

erfenisvoorwerpe die volgende:  

"(1) 'n Voorwerp of versameling voorwerpe, of 'n tipe voorwerp of lys voorwerpe, 

hetsy spesifiek of generies, wat deel van die nasionale besit is en waarvan die 

uitvoer deur SAEHA nodig geag word om te beheer, kan tot 'n erfenisvoorwerp 

verklaar word, insluitende— 

(a) voorwerpe herwin uit die grond of waters van Suid-Afrika, insluitende 

argeologiese en paleontologiese voorwerpe, meteoriete en seldsame 

geologiese eksemplare; 

 (b) beeldendekunsvoorwerpe; 

 (c) militêre voorwerpe; 

 (d) numismatiese voorwerpe; 

 (e) voorwerpe van kulturele of historiese betekenis; 

(f) voorwerpe waaraan mondelinge tradisies geheg word en wat met 

lewende erfenis geassosieer word; 

 (g) voorwerpe van wetenskaplike of tegnologiese belang; 

(h) boeke, rekords, dokumente, fotografiese positiewe en negatiewe, 

grafiese materiaal, film- of video- of klankopnames, uitgesonderd 

publieke rekords soos omskryf in artikel 1(xiv) van die Wet op die 

Nasionale Argief en Rekordsdiens van Suid-Afrika, 1996 (Wet 43 van 

1996), of in 'n provinsiale wet oor rekords of argiewe; en 

 (i) enige ander voorgeskrewe kategorie. 

(2) Vir doeleindes van hierdie artikel word 'n voorwerp binne 'n tipe voorwerp wat 

tot 'n erfenisvoorwerp verklaar is, geag 'n erfenisvoorwerp te wees.". 

Volgens die e-HAT, 2009, beteken "repatrieer" "terugstuur na die vaderland; na 

die vaderland laat terugkeer". 
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"Restitusie" word omskryf as "Teruggee van iets wat ontneem is…".   

Vir die doeleindes van hierdie dokument beteken "repatriasie" dus die 

terugsending van menslike oorskot en erfenisvoorwerpe van 'n ander land na die 

land van herkoms. 

Restitusie is die terugsending van menslike oorskot en erfenisvoorwerpe na die 

gemeenskap van herkoms. 

Etiese verkryging: 

(a) Die inbewaarneming van menslike oorskot wat terloops tydens 

argeologiese werk op privaat of openbare eiendom ontdek is.  

(b) Die regmatige ingryping op versoek van 'n gemeenskap in gebiede waar 

grafterreine bedreig word.  

Onetiese verkryging:   

(a) Die versameling van menslike oorskot slegs vir die doel van 'n rasstudie. 

(b) Die versameling van menslike oorskot uit die onlangse grafte van persone 

wat óf bekend was óf uit bekende gemeenskappe kom en sonder die 

gepaste toestemming. 

Begrafnisvoorwerpe: 

Items wat vermoedelik as deel van 'n doodsrite of kulturele seremonie doelbewus 

by 'n persoon geplaas is ten tye van sy of haar dood. 

Grafgoedere: 

Enige voorwerpe of stukke wat regstreeks met grafterreine, begraafplase of 

menslike oorskot in verband gebring word. 

Geestelike repatriasie:  
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9. WETGEWENDE RAAMWERKE 

 

9.1  Nasionale en provinsiale wetgewing en beleide 

Erfeniswetgewing maak nie duidelik voorsiening vir die repatriasie van menslike 

oorskot nie.  Die Wet op Nasionale Erfenishulpbronne, 1999, maak voorsiening vir die 

restitusie van roerende erfenishulpbronne wat deel uitmaak van die nasionale besit en 

deur 'n staatsgefinansierde instelling gehou of bewaar word.  Die bepalings oor 

erfenisvoorwerpe is egter duidelik. Geen erfenisvoorwerp mag sonder 'n permit van 

die SAEHA uit Suid-Afrika uitgevoer word nie.  Net so mag geen voorwerp in Suid-

Afrika ingevoer word nie, uitgesonderd deur 'n doeanepos en met die nodige permitte 

of ander toestemming wat deur die land van oorsprong uitgereik word.  Artikel 41 van 

die Wet op Nasionale Erfenishulpbronne, 1999, verskaf riglyne vir die restitusie van 

erfenisvoorwerpe.    

9.1.1 Hoewel hierdie Wet se omskrywing van "erfenisvoorwerpe" uitgelê kan word as 

sou dit menslike oorskot insluit, is hierdie uitlegging ten beste eties aanvegbaar.  

Menslike oorskot kan oppervlakkig beskou ook gedek word deur die Wet se 

omskrywing van "argeologies" (artikel 2) wat insluit  "materiële oorblyfsels 

voortspruitend uit menslike bedrywigheid wat in 'n toestand van onbruik is en in 

of op grond is en ouer as 100 jaar is, insluitende artefakte, menslike en 

hominiede oorblyfsels en kunsmatige verskynsels en strukture".  Alle 

argeologiese voorwerpe is nasionale besit en moet ingedien word by 'n 

museum of ander staatsinstelling wat 'n aanvaarbare versamelingsbeleid het.  

Aanvaarding van hierdie omskrywing skep 'n dilemma, aangesien etiese en 

beroepserfenisstandaarde bepaal dat menslike oorskot nie deur 'n persoon of 

'n instelling besit kan word nie. Daarby sluit hierdie omskrywing slegs menslike 

oorskot in wat op argeologiese terreine gevind word.  Sommige menslike 

oorblyfsels in museumversamelings is nooit begrawe nie en val dus nie binne 

hierdie kategorie nie. 

9.1.2 Artikel 36 van die Wet op Nasionale Erfenishulpbronne, 1999, maak 

voorsiening vir die beskerming en bewaring van begraafplase en grafte wat nie 

die verantwoordelikheid van enige ander owerheid is nie en wat ingevolge 

hierdie artikel beskerm word.  Dit sluit in die grafte van slagoffers van konflik en 
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enige ander grafte wat as van kulturele betekenis beskou word. Dit is ingevolge 

hierdie Wet onwettig om 'n graf of begraafplaas wat geleë is buite 'n formele 

kerkhof wat ouer as 60 jaar is sonder 'n permit wat deur SAEHA uitgereik word, 

te beskadig, te verander, op te grawe, uit sy oorspronklike posisie te verwyder 

of andersins te versteur.  Daarby word 'n permit slegs uitgereik indien die 

opgrawing of verwydering uitgevoer word deur 'n gekwalifiseerde argeoloog of 

'n persoon wat deur die SAEHA goedgekeur is; met die nodige eerbied vir die 

menslike oorskot en die gewoontes en oortuigings van enige persoon of 

gemeenskap wat daarby betrokke is; en nadat reëlings vir die herbegrafnis van 

enige menslike oorskot getref is. 

9.1.3 Artikel 4(6) van die Wet op Kulturele Instellings, 1998 (Wet No. 119 van 1998), 

bepaal soos volg: "'n Verklaarde instelling mag nie enige monster, versameling 

of ander roerende goed verkoop of op 'n ander wyse vervreem nie". Soortgelyke 

bepalings is ooreenkomstig provinsiale museumordonnansies op provinsiale 

museums van toepassing (NHC 2011). 

9.1.4 Die SAEHA het 'n dokument opgestel met die titel "Guidelines to ethical and 

curatorial considerations for accredited repositories for archaeological or 

palaeontological material" (geen datum).  Die oogmerk van hierdie dokument is 

om riglyne te bied vir goedgekeurde bewaarplekke wat materiaal bewaar wat 

ingevolge permitte vir argeologiese en paleontologiese navorsings- en 

reddingswerk vereis word.  Die riglyne moet verseker dat materiaal wat 

teruggekry word, bewaar, gestoor en vir navorsing beskikbaar gestel word, met 

handhawing van die hoogs moontlike wetenskaplike standaarde.  Aangesien 

die SAEHA slegs binne die bestek van die Wet op Nasionale 

Erfenishulpbronne, 1999, werksaam is, word menslike oorskot deur die 

omskrywing van "argeologies" gedek, en is die riglyne slegs op argeologiese 

en paleontologiese uitgrawings van toepassing.  Hoewel die riglyne duidelik is 

ten opsigte van die handhawing van die integriteit van versamelings, is die 

etiese dilemma vanselfsprekend, want menslike oorblyfsels word steeds in 

bewaarplekke (bv. museums en universiteite) gehou en as voorwerpe 

gehanteer. 
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9.1.5 Die SAEHA het ook 'n konsepbeleid oor restitusie opgestel (geen datum).  

Hierdie beleid sluit menslike oorblyfsels uitdruklik uit uit sy omskrywing van 

erfenisvoorwerpe. 

9.1.6 Hoewel die riglyne oor erfenisvoorwerpe in bestaande erfeniswetgewing en  

-beleide dus duidelik is, is daar geen uitdruklike riglyne of beginsels oor 

menslike oorskot nie. 

9.1.7 Ander tersaaklike nasionale en provinsiale wetgewing en beleide is:  

 Graves and Dead Bodies Ordinance, 1925 (Ord. No 7 of 1925 – re-

instituted by Proclamation 109 of June 1994) 

 "Exhumations Ordinance, 1980" (Ord. No. 12 van 1980) 

 Human Tissues Act, 1983 (Act No 65 of 1983)  

 "National Health Act, 2003" (Wet No. 61 van 2003) 

 "Military Veterans Act, 2011" (Wet No. 18 van 2011) 

 "Military Veterans Burial Policy" (Departement van Militêre Veterane - 

DMV)  

 Wet op die Bevordering van Nasionale Eenheid en Versoening, 1995 (Wet 

No. 34 van 1995) 

 Regulasies oor die opgrawing, herbegrafnis of simboliese begrafnis van 

oorlede slagoffers 

 IZIKO se SA menslike-oorskot-beleid (2005) 

 "Professional standards and transformation indicators" (2006) – Suid-

Afrikaanse Museumvereniging (SAMA). 

 

9.2 Internasionale ooreenkomste, beleide en riglyne  

9.2.1 Die Verenigde Nasies se Verklaring oor die regte van inheemse mense, 2007, 

bepaal dat— 

Artikel 8(1): Inheemse mense en persone het die reg om nie aan gedwonge 

assimilasie of die vernietiging van hulle kultuur onderwerp te word nie. 

Artikel 11(1): Inheemse mense het die reg om hulle kulturele tradisies en 

gewoontes te beoefen en te laat herleef. Dit sluit in die reg om gewese, huidige 
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en toekomstige manifestasies van hulle kultuur te beskerm en te ontwikkel, 

soos argeologiese en historiese terreine, artefakte, ontwerpe, seremonies, 

tegnologieë, die visuele en uitvoerende kunste en literatuur. 

Artikel 11(2): State moet herstel bied deur effektiewe meganismes wat in 

samewerking met inheemse mense ontwikkel word, wat restitusie kan insluit 

met betrekking tot die kulturele, intellektuele, godsdienstige en geestelike besit 

wat sonder hulle vrye, vooraf en ingeligte toestemming of in stryd met hulle 

wette, tradisies en gewoontes verwyder is. 

Artikel 12(1): Inheemse mense het die reg om hulle geestelike en godsdienstige 

tradisies, gewoontes en seremonies openbaar te maak, te beoefen, ontwikkel 

en aan ander te leer; om hulle geestelike en kulturele terreine te onderhou, te 

beskerm en private toegang daartoe te hê; op die gebruik en bestuur van hulle 

seremoniële voorwerpe; en op die repatriasie van hulle menslike oorskot. 

Artikel 12(2): State moet daarna streef om toegang tot en/of die repatriasie van 

seremoniële voorwerpe en menslike oorblyfsels in hulle besit moontlik te maak 

deur billike, deursigtige en effektiewe meganismes wat in samewerking met die 

betrokke inheemse mense ontwikkel is. 

9.2.2 Die volgende tersaaklike internasionale konvensies, beleide en riglyne is ook 

geïdentifiseer: 

 Internasionale Raad vir Museums (IRM) se etiese kode vir museums 

(2006); 

 Verenigde Nasies se Opvoedkundige, Wetenskaplike en Kulturele 

Organisasie (Unesco): "Unesco Convention on the means of prohibiting 

and preventing the illicit import, export and transfer of ownership of cultural 

property", 1970. 

 Unesco – "Statutes of the intergovernmental committee for promoting the 

return of cultural property to its countries of origin or its restitution in the 

case of illicit appropriation", 1978. 

 Unesco-inligtingstel:  "Promote the return or the repatriation of cultural 

property", 2006. 
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 Unesco – "Convention on the protection and promotion of the diversity of 

cultural expressions", 2005. 

 Internasionale Instituut vir die Eenvormigheid van Privaatreg van die 

Verenigde Nasies (Unidroit) – "Convention on stolen or illegally exported 

cultural objects", 1995. 

 Verenigde Nasies se Verklaring oor die regte van inheemse mense, 2007. 

 Verenigde Nasies se Konsepresolusie oor die terugsending of restitusie 

van kulturele besit na die lande van herkoms, 2006. 

 Protokol bykomend tot die Genèvekonvensie van 12 Augustus 1949 

betreffende die beskerming van slagoffers van internasionale gewapende 

konflik (Protokol IV), 8 Junie 1977. 

 Wêreld-argeologiekongres (WAC) – Vermillionverdrag oor menslike 

oorskot, 1989. 

 WAC – "The Tamaki Makau-rau Accord on the display of human remains 

and sacred objects", 2006. 

 Vermillionverdrag (1989): 1. Eerbied vir die stoflike oorskot van die 

afgestorwene moet teenoor almal betoon word, ongeag herkoms, ras, 

godsdiens, nasionaliteit, gewoontes en tradisie. 

 Artikel 4 van die Afrikahandves (Banjoel) oor menseregte (1986). 

 

10. GEÏDENTIFISEERDE DIENSVERSKAFFERS  

 

Die diensverskaffers wat in hierdie beleid geïdentifiseer en genoem word, maak nie 'n 

geslote lys uit nie, aangesien die dienste van ander diensverskaffers wanneer nodig 

versoek moet word.  

 

10.1 Advieskomitee  

Die DKK moet 'n nasionale advieskomitee oor die repatriasie en restitusie van 

menslike oorskot en erfenisvoorwerpe (die advieskomitee) instel wat deur die Minister 

aangestel word om riglyne te verskaf vir die implementering en hersiening van hierdie 

beleid. Die funksie van die advieskomitee is om strategiese advies te verskaf oor 

kulturele en bestuurskwessies wat baie verskillende gesinne en gemeenskappe raak, 
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insluitende die langtermynversorging van vooroueroorskot en geheime gewyde 

voorwerpe wat nie aan gesinne of gemeenskappe van herkoms verbind kan word nie. 

Die beginsels van demografiese gelykheid en ewewigtige verteenwoordiging moet in 

ag geneem word by die samestelling van die advieskomitee.  Die advieskomitee dien 

vir 'n tydperk van drie jaar. Die verteenwoordigers wat die advieskomitee voor die 

einde van hierdie tydperk verlaat, kan op advies van die Minister vervang word. 

Verteenwoordigers kan na die driejaartydperk vir 'n verdere termyn van drie jaar 

heraangestel word.  

Die advieskomitee moet bestaan uit spesialisraadgewers wat beroeps- en 

onafhanklike advies verskaf oor die besondere kwessies betreffende 'n aanspraak op 

repatriasie. Die advieskomitee kan ook bystand verleen aan die repatriasie- en 

restitusieprogram en die museums wat moet handel met eise oor die terugsending en 

repatriasie van menslike oorskot uit museumversamelings. 

Die advieskomitee word uit verteenwoordigers van die volgende staatsdepartemente 

en belanghebbende instellings saamgestel: 

(a) Departement van Justisie en Staatkundige Ontwikkeling  

(b) Nasionale Vervolgingsgesag (NVG) se litigasie-eenheid vir prioriteitsmisdade 

(c) Suid-Afrikaanse Polisiediens (SAPD) 

(d) DKK 

(e) SAEHA 

(f) Vryheidsparktrust (Vryheidspark) 

(g) DMV. 

Die DKK en die Departement van Justisie en Staatkundige Ontwikkeling tree 

gesamentlik op as voorsitters van die advieskomitee - Justisie omdat hy die mandaat 

het om die uitvoering van die aanbevelings van die Waarheids-en-

Versoeningskommissie (WVK) te moniteer en deurlopend daaroor aan die Kabinet en 

die Parlement verslag te doen. 

Die verpligtinge van die advieskomitee is om— 

(a) die bedrywighede van die repatriasie- en restitusieproses te koördineer, te 

moniteer en te steun; 
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(b) gereelde vergaderings te belê tussen en met komiteelede, asook tussen die 

advieskomitee en ad hoc-diensverskaffers met die doel om—  

(i)  gesprekvoering tussen die verskeie diensverskaffers te bevorder; 

(ii)  'n platform te verskaf vir die bespreking en oplossing van probleme; 

(c) waar nodig in te gryp om te verseker dat daar voldoen word aan die prosedures 

en die verpligtinge wat geïdentifiseer is; 

(d) probleemgebiede vas te stel en tydig oplossings aan te beveel om te verseker 

dat die proses glad verloop; 

(e) die uitvoering van die betrokke oplossings te moniteer; 

(f) aangeleenthede wat betwis word te beslis; 

(g) die vorderingsverslae van diensverskaffers gerig aan die repatriasie- en 

restitusieprogram te ontvang; 

(h) voorleggings vir die Minister van Justisie en Staatkundige ontwikkeling (die 

Minister) op te stel met die doel om leiding ten opsigte van sensitiewe of 

probleemgevalle te ontvang; 

(i) deurlopend aan die Minister verslag te doen betreffende vordering met die 

uitvoering van beleid; en  

(j) op eie gesag of op versoek van die onderskeie ministers oor besondere 

aangeleenthede, soos opgrawings, verslag te doen. 

10.2 Ad hoc-diensverskaffers  

Die ad hoc-diensverskaffers moet die nodige dienste in die toepaslike fases van die 

repatriasieproses lewer. 

Die ad hoc-diensverskaffers is die— 

(a) Departement van Maatskaplike Ontwikkeling 

(b) Departement van Gesondheid 

(c) Departement van Binnelandse Sake 

(d) Nasionale Tesourie 

(e) Nasionale Intelligensie-agentskap (NIA) 

(f) Departement van Internasionale Betrekkinge en Samewerking, in gevalle waar 

menslike oorskot in die buiteland is 

(g) Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag (SANW). 
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11. VERANTWOORDELIKHEIDSTERREINE VAN DIENSVERSKAFFERS  

Die diensverskaffers moet 'n doelmatige en noue samewerkingsverhouding handhaaf, 

met wedersydse eerbied vir die bepaalde bevoegdhede en bedryfsonafhanklikheid 

van elke beroep. 

Elke diensverskaffer moet 'n vorderingsverslag ten opsigte van sy 

verantwoordelikheidsterreine indien volgens 'n rooster bepaal deur die advieskomitee. 

11.1  Die Departement van Justisie en Staatkundige Ontwikkeling moet— 

(a) waar toepaslik, aan gesinne regstelling verseker in die vorm van 'n eenmalige 

toelae uit die Presidentsfonds; 

(b) met die gesinne van vermiste persone skakel; 

(c) die vordering gemaak met die uitvoering van beleid moniteer en daaroor aan 

die Minister verslag doen; en  

(d) jaarliks deur die Minister aan die Kabinet en die Parlement oor die uitvoering 

van die WVK se aanbevelings verslag doen. 

11.2  Die NVG se litigasie-eenheid vir prioriteitsmisdade moet die ondersoeke na 

die gevalle van vermiste persone bestuur en lei en, waar toepaslik, ingevolge sy 

vervolgingsbeleid vervolgings instel. 

11.3  Die SAPS moet— 

(a) onder die leiding en beheer van die litigasie-eenheid vir prioriteitsmisdade—  

(i)  die ondersoeke na die gevalle van vermiste persone uitvoer; 

(ii)  die opgrawings doen met die hulp van die geskikte forensiese kundiges; 

en 

(iii)  die forensiese toetse en die identifisering van die menslike oorskot met 

die hulp van geskikte forensiese kundiges vergemaklik; 

(b) die menslike oorskot, ná die identifisering daarvan en die afsluiting van verdere 

forensiese toetsing vir misdaadondersoekdoeleindes, vir vervoer na die DKK 

voorberei; 

(c) met die DKK skakel om die oorhandiging van die menslike oorskot aan die 

gesinne vir 'n herbegrafnis te vergemaklik;  
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(d) die uitreiking van sterftesertifikate deur die Departement van Binnelandse Sake 

vergemaklik; 

(e) in die geval dat ondersoeke die ligging van die grafterreine van vermiste 

persone in die buiteland openbaar maak, in samewerking met die NVG, die 

Departement van Internasionale Betrekkinge en Samewerking en die SAEHA, 

die verpligte prosesse volg; en  

(f) seker maak dat almal wat by die opgrawingsproses betrokke is, die wetgewing, 

beroepsetiek en internasionale goeie praktyke volg wat op die bestuur, 

opgrawing en identifisering van menslike oorskot van toepassing is. 

11.4  Die DKK moet die oorhandiging van die menslike oorskot aan die gesinne 

organiseer en uitvoer, wat insluit bystand met die verskaffing van verwante 

begrafnisondernemingsdienste. 

11.5  Die SAEHA moet— 

(a) die aansoeke en versoeke om opgrawings ontvang en verwerk; 

(b) permitte vir opgrawings uitreik ingevolge sy mandaat; 

(c) die opgrawingsterrein in oorleg met die DKK en die Vryheidsparktrust 

ondersoek met die oog op herdenking;  

(d) oorweeg om, in oorleg met die DKK en die Vryheidsparktrust, 'n 

herdenkingsplaat te verskaf en op die ou en nuwe grafterreine op te rig; 

(e) die grafterrein(e) bewaar; en  

(f) in die geval van die opgrawing van menslike oorskot in die buiteland, in 

samewerking met die NVG, die Departement van Internasionale Betrekkinge 

en Samewerking en die SAPS, die verpligte prosesse volg. 

11.6  Die Vryheidsparktrust moet— 

(a) die opgrawingsterrein in samewerking met die SAEHA en die DKK met die oog 

op herdenking ondersoek; 

(b) 'n geskikte plek verskaf vir die oorhandiging van die oorskot aan die betrokke 

gesinne; 

(c) die oorhandigingseremonie op 'n waardige wyse laat geskied; 

(d) oorweeg om, in oorleg met die DKK en die Vryheidsparktrust, gedenkplate vir 

beide die ou en nuwe grafterreine te verskaf en op te rig; 
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(e) waar toepaslik, die herdenking van die vermiste persoon verseker 

ooreenkomstig die mandaat van die Vryheidsparktrust; 

(f) die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling bystaan met die verskaffing 

van rou- of traumaberading tydens die opgrawingsproses; en 

(g) aanbevelings doen oor die bewaring van artefakte/voorwerpe wat tydens 

opgrawings gevind word.  

11.7  Die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling moet— 

(a) rou- of traumaberadingsdienste verskaf tydens die opgrawingsproses aan die 

gesin van die vermiste persoon wie se oorskot opgegrawe word; 

(b) enige ander maatskaplike voordele verskaf wat in die omstandighede gepas is; 

en  

(c) steun en posttraumaberadingsdienste aan die bedroefde gesin verskaf om 

volledige heling te verseker. 

11.8  Die Departement van Binnelandse Sake moet— 

(a) bystand verleen tydens die ondersoekproses met byvoorbeeld die naspeuring 

van die bewegings van persone en die verskaffing van ID-foto's;  

(b) sterftesertifikate uitreik by die positiewe identifisering van die opgegraafde 

menslike oorskot; en  

(c) sterftesertifikate uitreik vir menslike oorskot wat uit die buiteland teruggestuur 

word. 

11.9  Die Departement van Gesondheid moet— 

(a) indien nodig, 'n omgewingsgesondheidspraktisyn stuur wat die opgrawing 

bywoon; en  

(b) indien nodig, die nodige dienste en geriewe ten opsigte van opgegraafde 

menslike oorskot verskaf. 

11.10  Die Departement van Omgewingsake moet permitte verskaf vir die uitvoer 

van enige organiese materiaal wat gesinne vir reinigingsdoeleindes benodig. 

11.11  Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SAID) se doene-afdeling moet advies 

oor die in- en uitvoer van materiaal verskaf. 
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11.12  Die Nasionale Tesourie moet die aansoek om spesialepensioenvoordele deur 

die oorlewende gade ontvang en verwerk of, as daar nie 'n oorlewende gade is nie, 

die oorlewende afhanklike, waar toepaslik; en op voorwaarde dat hierdie voordele 

ingevolge die Wet op Spesiale Pensioene, 1996 (Act No. 69 of 1996), betaalbaar is. 

11.13  Die DMV moet ingevolge die "Military Veterans Act, 2011"—  

(a) militêre veterane wat in die buiteland gesneuwel het, vereer en herdenk; en  

(b) begrafnissteun bied. 

11.14  Die NIA moet toegang verskaf tot die NVG se litigasie-eenheid vir 

prioriteitsmisdade, en die SAPD tot enige rekords wat met die ondersoeke na vermiste 

persone kan help. 

11.15  Die Departement van Internasionale Betrekkinge en Samewerking moet 

die nodige konsulêre ingryping doen ten opsigte van grafterreine in die buiteland.  

11.16  Die SANW moet in tersaaklike gevalle, soos waar 'n militêre begrafnis 

geregverdig is, die nodige bystand verleen en die nodige dienste verskaf. 

12. WETENSKAPLIKE BELANG VAN MENSLIKE OORSKOT EN ERFENIS-

VOORWERPE  

Die wetenskaplike studie van menslike oorskot en erfenisvoorwerpe kan belangrike 

inligting oor die geskiedenis van die mensdom bied wat nie op ander maniere bekom 

kan word nie. Studies in anatomie, antropologie en genetika kan inligting verskaf oor 

gesondheid en siektes, dieet, maatskaplike praktyke, bevolkingsbeweging en die 

evolusie van die mens. Studies oor erfenisvoorwerpe kan antropologiese en 

geskiedkundige inligting verskaf oor byvoorbeeld geloofstelsels, taal, asook 

ekonomiese en politieke stelsels. 

Menslike oorskot en erfenisvoorwerpe in museums en by universiteite, asook nuut 

ontdekte menslike oorskot en erfenisvoorwerpe kan dus belangrik wees vir 

toekomstige navorsing en die uitbreiding van kennis oor die geskiedenis van die mens.  

Die kennis van die gemeenskap moet verbreed word om waarde toe te voeg tot hierdie 

tipe navorsing.  Dit sluit kennis in oor vorige bevolkings wat uit menslike oorskot en 

erfenisvoorwerpe geleer kan word en kennis oor die belang daarvan. Inligtingdeling 
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tussen gemeenskappe en die wetenskap- en museumgemeenskappe is dus van die 

uiterste belang. 

Wanneer daar met menslike oorskot en erfenisvoorwerpe gehandel word, is die 

duidelik dat navorsingsetiek in alle opsigte gehandhaaf moet word.  Dit sluit in die 

betrokkenheid van die afkomelinge of verwante gemeenskap by die navorsing, en hoe 

die menslike oorskot en voorwerpe deur wetenskaplikes en museumberoepslui 

gehanteer moet word.  Die eerbiedige hantering van menslike oorskot en voorwerpe 

deur alle betrokkenes, asook die gepaste langtermynbestuur daarvan, hetsy bewaring 

of 'n herbegrafnis, moet duidelik as die beleidsbenadering gestel word (Pfeiffer 2003). 

13. BESTUUR VAN MENSLIKE OORSKOT EN VERWANTE VOORWERPE IN 

SUID-AFRIKAANSE MUSEUMS 

Die menslike oorskot moet altyd met die grootste eerbied behandel word. Geskikte 

personeel moet toesig hou oor alle aangeleenthede betreffende menslike oorskot en 

daarmee handel. Reëlings om die oorblyfsels te begrawe moet proaktief getref word. 

Die menslike oorskot moet apart gehou, uit die versameling onttrek en ooreenkomstig 

goeie praktyke geberg word totdat 'n herbegrafnis moontlik is, sonder enige toegang 

deur die publiek. 

13.1  Verkryging 

Die DKK moet 'n aantal museumbewaarplekke met bewaringsverantwoordelikhede 

ten opsigte van menslike oorskot en erfenisvoorwerpe (d.i. argeologiese en 

antropologiese materiaal) akkrediteer.  Sodanige museums moet menslike oorskot vir 

veilige bewaring aanvaar, maar moet dit nie aktief verkry nie, want dit is onwaarskynlik 

dat oorskot wat self verkry word op 'n wettige wyse versamel is en deur die toepaslike 

dokumentasie vergesel gaan.   

In die geval dat menslike skeletoorskot tydens beheerde argeologiese uitgrawings 

gevind word, moet daar voldoen word aan prosedures wat volg op daardie wat in 

artikel 36 van die Wet op Nasionale Erfenishulpbronne, 1999, uiteengesit word. 

Museumpersoneel moet voldoen aan die voorwaardes van die SAEHA en die 

voorwaardes gestel in ooreenkomste wat ná gepaste oorlegpleging aangegaan is.  

 



23 
 

Die SAEHA of die SAPD kan versoek dat geakkrediteerde museums die menslike 

oorskot wat tydens bouwerk of enige ander bedrywighede gevind word, uitgrawe en/of 

hou. Daardie oorskot kan in geakkrediteerde museumbewaarplekke bewaar word. 

 

13.2  Dokumentasie 

 

Alle versamelings moet so volledig moontlik gedokumenteer word ten einde ingeligte 

besluitneming oor die bestuur en graflegging, asook vertolking, moontlik te maak. Die 

dokumentasie moet meld of die versameling die gevolg is van 'n beheerde 

argeologiese uitgrawing en, indien wel, moet afskrifte van al die toepaslike 

veldwerknotas en verslae op lêer wees. Die dokumentasie moet meld of daar enige 

beperkings of voorwaardes bestaan ten opsigte van toegang tot die versameling. Daar 

moet bepaal word of daar gemeenskappe van afstammelinge is, dit is gemeenskappe 

met 'n belang by of 'n geskiedkundige verwantskap met die oorskot.  

 

13.3  Berging  

 

Menslike oorskot moet uit versamelings onttrek word. Die menslike oorskot en 

geassosieerde erfenisvoorwerpe moet, waar moontlik, apart van die algemene 

museumversameling gehou word.  Dit moet ook gehou word op 'n wyse wat eerbied 

vir die dooie toon, en wat met die wense van die gemeenskap van afstammelinge, 

waar bekend, ooreenstem. Baie grafte bevat grafgoedere, wat geassosieerde 

erfenisvoorwerpe genoem word. Hierdie goedere het betekenis op grond van hulle 

assosiasie met die menslike oorskot en hierdie kontekstuele inligting is belangrik. 

Hierdie goedere moet dus nie van die oorskot geskei word nie.   

 

Die menslike oorskot moet geberg word op 'n geskikte, veilige, waterdigte perseel en 

in 'n stabiele omgewing wat gemoniteer, skoon gehou en gereeld vir plae gekontroleer 

word, met inagneming van die bestaande gevestigde standaarde vir argiewe en 

rekordsbestuur wat as verwysing moet dien. 

 

Die hantering moet beperk word en, waar van toepassing, moet regstreekse kontak 

met die vel vermy word deur konserwatiewe standaarde toe te pas. 
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Toegang tot menslike oorskot moet slegs aan gemagtigde personeel en besoekers 

met spesifieke toestemming, en kragtens ooreengekome reëlings vir toesighouding, 

verleen word. 

 

13.4  Navorsingstoegang 

 

Uitgesonderd uitsonderlike gevalle waar voorwaardes bestaan wat toegang tot 

menslike oorskot verbied, moet toegang tot menslike oorskot slegs aan bona fide-

navorsers vir navorsingsdoeleindes met betrekking tot 'n herbegrafnis verleen word. 

Daardie toegang moet bepaal word deur die advieskomitee of 'n kworum van die 

komitee in die geval dat die volledige komitee nie byeen kan kom nie. 

 

Toegang tot of navorsing oor oneties verkreë menslike oorskot sal nie toegestaan 

word nie. Die Suid-Afrikaanse regering sal die raad en leiding van die advieskomitee 

oor oneties verkreë menslike oorskot versoek. 

 

Die toestemming van die hoof- uitvoerende beampte (HUB) van die geakkrediteerde 

museumbewaarplek, in oorleg met die advieskomitee, moet verkry word voordat daar 

by die SAEHA om 'n permit vir destruktiewe monsterneming of die uitvoer van 

monsters en/of materiaal vir ontleding aansoek gedoen kan word. Alle besluite hieroor 

word ingevolge die Wet op Nasionale Erfenishulpbronne, 1999, geneem. 

 

Die uitkomste van enige ooreengekome navorsing waarby die Suid-Afrikaanse 

regering finansieel betrokke is, moet by wyse van verslae of in die vorm deur die 

gesin(ne) en/of gemeenskap(pe) versoek aan die Suid-Afrikaanse publiek, ook die 

tersaaklike gesin(ne) en/of gemeenskap(pe), beskikbaar gestel word. 

 

13.5  Beweging 

 

Wanneer menslike oorskot verskuif of hervestig word, moet behoorlike sorg getref 

word om te verseker dat dit nie onbeskermd in sig lê nie, teen skade of verlies beskerm 

word, en te alle tye met die nodige eerbied en waardigheid gehanteer word.  

 

13.6  Uitstalling en media 
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Die menslike oorskot mag nie uitgestal of vertoon, in openbare programme gebruik, 

gefotografeer, verfilm of op enige ander wyse vir kommersiële gebruik aangewend 

word nie. Geassosieerde artefakte mag in geskikte omstandighede, in oorleg met die 

gemeenskappe van afstammelinge (indien enige) en met die goedkeuring van die 

advieskomitee, vertoon word. 

 

14. VERSOEKPROSEDURES EN PROSESSE VIR REPATRIASIE EN 

RESTITUSIE 

 

14.1  Aansprake gerig aan nasionale museums en uitstallings 

 

Dit is onaanvegbaar dat die menslike oorskot in die verlede 'n belangrike rol vervul het 

en dit steeds vervul ten opsigte van museumnavorsing en -praktyk, en die potensiaal 

het om belangrike bydraes te lewer tot die bevordering van kennis. Dit is eweneens 

duidelik dat van die menslike oorskot op 'n wyse bekom is wat vandag onaanvaarbaar 

geag word en dat sommige persone en gemeenskappe verlang dat daardie oorskot 

aan hulle teruggestuur word of dat hulle 'n mate van beheer oor die vooruitsigte 

daarvan verkry. 

 

Die volgende prosesse moet geld waar eise om die terugsending van menslike oorskot 

ter sprake kom: 

 Eise kan deur 'n genealogiese nakomeling ingedien word; 

 'n Eis kan ingedien word deur 'n gemeenskap van herkoms wat steeds 'n 

kulturele band met die betrokke oorskot het; 

 Die eis kan gerig word via 'n nasionale regering, 'n nasionale agentskap of 'n 

agentskap met gelyke status, waar dit na die mening van die regering of 

agentskap waarskynlik is dat die kulturele en godsdienstige belang van die 

menslike oorskot vir die gemeenskap groter is enige ander openbare belang, 

dit is nadat die regering of agentskap tersaaklike advies ingewin het oor vrae 

wat die museum onder leiding van die advieskomitee en deur middel van die 

repatriasie- en restitusieprogram geformuleer het en waarop hy 'n antwoord 

verlang ten einde tot 'n besluit te kom; 
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 Eise kan deur die repatriasie- en restitusieprogram wat in die SAEHA gesetel 

is, ingedien word; 

 Die aanspraakmaker moet 'n deeglike bewysgrondslag lê vir die doel van die 

oorweging van 'n prima facie-eis; 

 Die repatriasie- en restitusieprogram en die gasheermuseums onderneem om 

alle ander aansprake en versoeke wat buite bogenoemde presiese 

omskrywings val, te oorweeg en daaroor te beraadslaag. 

 

14.2  Prosedures vir versoeke van aanspraakmakers 

 

Die repatriasie- en restitusieprogram moet oop en deursigtig handel met die versoeke 

van aanspraakmakers wat verlang dat die menslike oorskot na die gesin(ne) of 

gemeenskap(pe) van herkoms teruggestuur moet word, en moet seker maak dat sy 

handelinge deurgaans raadplegend is en dat onderhandelinge so onpartydig moontlik 

geskied. 

 

Versoeke moet skriftelik gerig word aan die Hoof: Repatriasie- en restitusieprogram. 

Die versoeke moet soveel moontlik inligting insluit oor die menslike oorskot waarop 

aanspraak gemaak word of wat versoek word, die individu of die gemeenskap wat 

daarop aanspraak maak, die redes vir die aanspraak en die bewyse wat die aanspraak 

staaf. 

 

14.3  Vereistes wat oorweeg moet word 

 

14.3.1 Status van aanspraakmakers 

 

(a) Genealogiese nakomelinge:  Die wense van aanspraakmakers sal in gewone 

omstandighede ernstig oorweeg word indien die aanspraakmakers 'n regstreekse en 

noue genealogiese band kan toon met die menslike oorskot wat geëis word. Die 

aanspraakmakers moet egter alles moontlik doen om te verseker dat hulle die enigste 

moontlike aanspraakmakers is en, as hulle nie die enigste aanspraakmakers is nie, 

dat daar eenstemmigheid is oor wie die reg het om op die oorskot aanspraak te maak. 
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Die oorskot word in uitsonderlike gevalle nie aan die genealogiese afstammelinge 

teruggestuur nie, soos byvoorbeeld waar die oorskot geag word getuienis in 'n 

strafregtelike ondersoek te wees. Die verwagting is egter dat die menslike oorskot in 

die meerderheid gevalle aan die bewese genealogiese afstammelinge teruggestuur 

sal kan word.  

 

Persone wat meer as 100 jaar gelede gesterf het, kan in die praktyk oor baie 

afstammelinge uit meer as een gemeenskap beskik, wat genealogiese afstamming 

alleen nie 'n voldoende kriterium maak nie. 

 

(b) Gemeenskap van herkoms:  Wanneer 'n kulturele gemeenskap 'n 

aanspraakmaker is, moet die repatriasie- en restitusieprogram en die betrokke 

museum met mekaar oorleg pleeg om te verifieer dat die groep aanspraakmakers oor 

die bevoegdheid beskik om 'n eis vir die terugsending van die menslike oorskot in te 

dien of, waar daar meer groepe aanspraakmakers is, dat die aanspraakmakergroep 

ten volle deur die ander groepe gesteun word.  Die repatriasie- en restitusieprogram 

moet in die geval van buitelandse aansprake in die besonder die advies inwin van die 

nasionale advieskomitee en die tersaaklike provinsiale en/of plaaslike regering 

betreffende die bevoegdheid van diegene wat die eis indien, en moet die 

aanspraakmakers dus versoek om hulle eis via hulle tersaaklike agentskappe in te 

dien. 

 

Die repatriasie- en restitusieprogram sal van aanspraakmakers verwag om 'n 

kontinuïteit van geloof, ligging en gebruike ten opsigte van hulle en die oorskot se 

gemeenskap van herkoms te bewys sodat die aanspraakmakers as groep erken en 

hulle eis ten opsigte van die menslike oorskot oorweeg kan word. 

 

(c) Land van herkoms:  'n Nasie kan, in sommige gevalle, 'n eis ten opsigte van 

menslike oorskot indien, hetsy namens 'n besondere gemeenskap hetsy namens al 

sy burgers. Die repatriasie- en restitusieprogram sal gewoonlik slegs die eise gerig 

deur 'n nasionale regering oorweeg indien die gemeenskap van herkoms van die 

menslike oorskot duidelik omskryf is en dit duidelik is dat die gemeenskap verlang dat 

die menslike oorskot teruggestuur moet word. 
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Die repatriasie- en restitusieprogram en die gasheermuseum verskaf al die inligting 

oor die menslike oorskot waaroor laasgenoemde beskik ten einde 'n nasionale 

regering by te staan met die identifisering van die toepaslike gemeenskap. 

 

14.3.2 Kulturele en geestelike belang van menslike oorskot 

 

Hoewel dit nie essensieel is nie, word daar verwag dat die groep aanspraakmakers 

sal aantoon dat die menslike oorskot en die hantering daarvan 'n besondere kulturele 

of geestelike betekenis vir die gemeenskap het.  Dit kan byvoorbeeld die feit insluit dat 

die menslike oorskot destyds nie ooreenkomstig die wette en normale praktyke van 

die gemeenskap verwyder of ter ruste gelê is nie. Die bewyslewering van 'n baie sterk 

kulturele of geestelike band met die menslike oorskot, wat weens die voortgesette 

bewaring daarvan deur die voogmuseum sterk gevoelens (soos gevoelens van rou) 

by die aanspraakmakers laat voortbestaan, sal by besluitneming behoorlik deur die 

repatriasie- en restitusieprogram en die tersaaklike museum oorweeg word. 

 

14.3.3 Ouderdom van menslike oorskot  

 

Argeologiese en geskiedkundige studies het getoon dat dit in die groot meerderheid 

van gevalle baie moeilik is om 'n duidelike genealogiese, kulturele of etiese kontinuïteit 

tot ver in die verlede te bewys. Die repatriasie- en restitusieprogram moet om dié rede 

die siening aanvaar dat dit onwaarskynlik is dat 'n eis sal slaag as die  menslike oorskot 

ouer as 300 jaar is en baie onwaarskynlik as die menslike oorskot wat geëis word ouer 

as 500 jaar is. 

 

14.3.4 Oorspronklike verkryging van menslike oorskot  

 

Daar bestaan gewoonlik geen getuienis dat die oorledene toestemming gegee het dat 

sy of haar oorskot na 'n museum of versameling oorgeplaas kan word nie. As daar 

egter sodanige getuienis of getuienis tot die teendeel bestaan, sal dit die eis om 

terugsending dienooreenkomstig verswak of versterk.  

 

14.3.5 Potensiële openbare voordeel van menslike oorskot 
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Die menslike oorskot het, soos aangedui, in onderrig, navorsing en uitstallings die 

potensiaal om die mensdom in te lig oor kulturele verskille, ook verskille in 

benaderings tot die dood, begrafnispraktyke en geloofstelsels, en om navorsing op die 

terreine van siektegeskiedenis, veranderende epidemiologies patrone, forensiese 

geneeskunde en genetika te bevorder. 

 

Wanneer die repatriasie- en restitusieprogram en die museum 'n aanspraak oorweeg, 

moet hulle die navorsingspotensiaal en die openbare voordeel van die betrokke 

menslike oorskot beraam. Hierdie beraming moet 'n hersiening insluit van die 

navorsing wat in die verlede oor die menslike oorskot (indien enige) gedoen is en 'n 

beoordeling van die potensiële bydrae daarvan tot toekomstige navorsing gegrond op 

die huidige verstaan van die navorsingsveld. 

 

14.3.6 Oneties versamelde menslike oorskot 

 

Sommige museumsversamelings kan menslike oorskot insluit wat in die verlede op 'n 

onetiese wyse versamel is. Alle pogings moet aangewend word om 

afstammelinggemeenskappe te identifiseer. Waar regstreekse afstammeling-

gemeenskappe geïdentifiseer is, moet daardie gemeenskappe van hulle afstamming 

in kennis gestel word en toegang tot gedokumenteerde inligting kry. 

 

Ingevolge artikel 41 van die Wet op Nasionale Erfenishulpbronne, 1999, in die geval 

dat 'n afstammelinggemeenskap verlang om aanspraak te maak op restitusie, moet 

die museum in oorleg met die advieskomitee oor die toekoms van die oorskot met die 

aanspraakmakers onderhandel.  

 

Met betrekking tot oneties versamelde menslike oorskot wat nie met enige 

afstammelinggemeenskap verbind kan word nie, moet die advieskomitee en die HUB 

van die geakkrediteerde museumbewaarplek die toepaslike handeling na die 

verstryking van 'n ooreenkome tydperk aanbeveel. 

 

14.3.7 Herbegrafnis 
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'n Herbegrafnis moet liefs gesien word as 'n proses en nie as 'n gebeurtenis nie. Ter 

voorbereiding van herbegrafnisse, moet 'n oudit by elke museum uitgevoer word om 

'n inventaris van menslike oorskot en enige verbandhoudende inligting op te stel. 

Indien die oorskot weggeraak het, moet 'n ondersoek uitgevoer word om die 

handelinge ter oplossing van die aangeleentheid duidelik te stel en aan te beveel. 'n 

Gepaste plek vir die herbegrafnis moet geïdentifiseer word in oorleg met die 

advieskomitee en die gemeenskap wat 'n historiese belang by die oorskot het. Die 

oorskot moet tydens 'n gepaste seremonie ter ruste gelê word. 

 

14.3.8 Geestelike repatriasie 

 

Ná 'n vrugtelose soektog na menslike oorskot - nadat elke poging om menslike oorskot 

te vind deur die uitgrawing van ou grafte, die opgrawing van liggame, die verskaffing 

van argeologiese verslae, die gebruik van die bes beskikbare tegnologie, ens., niks 

opgelewer het nie - kan die gesinne en gemeenskappe die opsie van geestelike 

repatriasie oorweeg ooreenkomstig gebruike wat bepaal dat die gees van 'n persoon 

wat in 'n vreemde ruimte sterf, na sy geboorteplek teruggebring kan word. 

 

Gesinne en gemeenskappe wat kies dat die oorskot van hulle geliefdes nie na die 

geboorteplek teruggebring moet word nie, kan ook kies om geestelike repatriasie uit 

te voer. 

 

Die gesinne en/of gemeenskappe kan in oorleg met die tersaaklike owerhede besluit 

om byvoorbeeld 'n kis of ander vorm te gebruik om die gees van hul gestorwe geliefde 

te repatrieer. 

 

 

 

 

15. AANSPRAKE GERIG AAN BUITELANDSE REGERINGS EN INSTELLINGS  

 

Ten einde die doeltreffendheid van die repatriasieprogram te maksimeer, moet die 

Suid-Afrikaanse missies en die Departement van Internasionale Betrekkinge en 

Samewerking die repatriasie- en restitusieprogram bystaan om aanspraakmakers te 
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steun en die terugsending van die vooroueroorskot te vergemaklik en daaroor te 

onderhandel. 

 

Die hoof van die Suid-Afrikaanse missie is uiteindelik verantwoordelik vir die 

handhawing van betrekkinge in die staat of state van akkreditasie.  Die vertoë tot 

gasheerlande word gewoonlik deur die hoof van die missie of senior missiepersoneel 

gerig. 

 

Die repatriasie- en restitusiekantoor moet in oorleg met die buitelandse sending 

ooreenkom oor die doeltreffendste reëlings vir buitelandse onderhandeling ten opsigte 

van gesinne en gemeenskappe. Na gelang van die status van die onderhandeling is 

dit dalk doeltreffend as die RRK regstreeks met 'n instelling onderhandel, terwyl hy die 

Suid-Afrikaanse sending en die gesinne en/of gemeenskappe ten volle op die hoogte 

hou. 

 

16. PROTOKOLLE 

 

Die Suid-Afrikaanse regering erken die volgende protokolle in die bestuur van 

repatriasie en restitusie, en moedig alle belanghebbendes aan wat by die repatriasie 

en restitusie van menslike oorskot en geheime gewyde voorwerpe betrokke is, om 

dieselfde te doen: 

 

(i) Kulturele protokolle 

 

 Die gesinne en gemeenskappe het 'n verantwoordelikheid teenoor hulle 

voorouers om hulle ingevolge die gesin of gemeenskap se gebruike, tradisies 

en wette na hulle land van herkoms terug te bring. Die besluit oor wie by die 

onderhandelinge en oorlegpleging betrokke is, word deur die gesin of 

gemeenskap geneem. 

 Die gesinne en gemeenskappe moet toegang kry tot en afskrifte ontvang van 

alle tersaaklike dokumentasie oor hulle vooroueroorskot. 

 Die oorskot moet spoedig en ooreenkomstig die protokolle van die gesinne en 

gemeenskappe teruggestuur word. 
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 Die oorskot moet te alle tye deur alle betrokkenes met eerbied en waardigheid 

behandel word. 

 

(ii) Oorlegpleging met gesin of gemeenskap 

 

 Die gesinne en gemeenskappe is die regmatige bewaarders van hulle 

vooroueroorskot en die regmatige eienaars van geassosieerde grafgoedere en 

die eiendom moet in oorleg met hulle teruggestuur word. 

 Die gesinne en gemeenskappe moet bepaal wanneer en hoe die repatriasie 

onderneem moet word. 

 Die terugsending van menslike oorskot aan gesinne en gemeenskappe moet 

vergemaklik word deur 'n gekoördineerde benadering op alle vlakke van 

regering. 

 

17. HERSIENINGS 

Hierdie beleid word in die praktyk geëvalueer.  Hersienings en wysigings moet soos 

nodig en geregtelik geskied. 

 

 


