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1 INLEIDING 

 

1.1 Die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1996 (die Grondwet) maak 

voorsiening vir die reg op toegang tot enige inligting wat deur die Staat gehou word, 

onderworpe aan geregverdigde beperkings, wat die beperking insluit om 

privaatheid te beskerm. 

 

1.2 Die Konstitusionele Hof het die reg op toegang tot inligting geïnterpreteer as nie bloot 

’n reg om inligting vir die uitvoering of beskerming van ’n reg te bekom nie, maar ook 

om te verseker dat ’n oop en verantwoordbare administrasie op alle regeringsvlakke 

te verseker.  

 

1.3  Artikel 32(1)(a) en (2) van die Grondwet lees as volg: 

“(1) Elkeen het die reg op toegang tot – 

(a) enige inligting wat deur die staat gehou word , en  

(b) enge inligting wat deur ’n ander persoon gehou word en wat vir die uitoefening 

of beskerming van enige regte benodig word. 

(2) Nasionale wetgewing moet verorder word om aan hierdie reg gevolg te gee , 

en kan voorsiening maak vir redelike maatreëls om die administratiewe en 

finansiële las op die staat te verlig.” 

 

1.4 Die bogenoemde het tot die uitvaardiging van die Wet op die Bevordering van 

Toegang tot Inligting, 2000 (WBTI) gelei. Die doel van WBTI is om ’n kultuur van 

deursigtigheid en verantwoordbaarheid in openbare en provate liggame te kweek 

en om die mense van Suid-Afrika te bemagtig en op te voed sodat hulle hul regte 

verstaan. 

 

1.5 In terme van Artikel 14 van WBTI moet ’n openbare liggaam ’n handleiding hê wat onder 

andere die funksies uiteensit en ’n opgawe van rekords verskaf wat ’n openbare liggaam 

gehou word. Hierdie handleiding gee uitvoering aan  die voorwaardes van Artikel 14 van 

die WBTI en verskaf ook bystand oor die prosedure wat gevolg moet word  om toegang 

te verkry tot ’n rekord wat deur die Departement Maatskaplike Ontwikkeling gehou word. 
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2 STRUKTUUR VAN DIE DEPARTEMENT MAATSKAPLIKE ONTWIKKELING soos op 

1 Maart 2018 – Artikel 14(1)(a) 

  

 

 

  
HOOF VAN 

DEPARTEMENT 

HOOFDIREKTORAAT: 

SAKEBEPLANNING 

EN STRATEGIE 

HOOFDIREKTORAAT: 

MAATSKAPLIKE 

WELSYN 

HOOFDIREKTORAAT: 

GEMEENSKAP- EN 

VENNOOTSKAP-        

ONTWIKKELING  

HOOFDIREKTORAAT: 

DIENSLEWERING 

BESTUUR EN 

KOÖRDINERING 

HOOFDIREKTORAAT: 

FINANSIËLE 

BESTUUR 

DIREKTORAAT: 

BESIGHEIDS 

BEPLANNING EN 

BELEIDSBELYNING 

DIREKTORAAT: 

NAVORSING-, 

BEVOLKING- EN 

KENNISBESTUUR 

DIREKTORAAT: 

KINDERS EN 

GESINNE 

DIREKTORAAT: 

SPESIALE 

PROGRAMME 

DIREKTORAAT: 

MAATSKAPLIKE 

MISDAAD-

VOORKOMING 

DIREKTORAAT: 

GEMEENSKAPS-

ONTWIKKELING 

DIREKTORAAT: 

VENNOOTSKAP

ONTWIKKELING 

PROVINSIALE 

MINISTER VAN 

MAATSKAPLKE 

ONTWIKKELING 

DIREKTORAAT: 

METRO-OOS 

DIREKTORAAT: 

METRO-NOORD 

DIREKTORAAT: 

METRO-SUID 

DIREKTORAAT: 

WESKUS 

DIREKTORAAT: 

EDEN KAROO 

DIREKTORAAT: 

WYNLAND 

OVERBERG 

DIREKTORAAT: 

FINANSIES 

DIREKTORAAT: 

VERSKAFFINGS-

KETTINGBESTUUR 

Direktoraat: 

Operasionele 

besuursteun 

DIREKTORAAT: 

FASILITEITEBESTUUR 

EN GEHALTE-

MONITERING 

DIREKTORAAT: 

VROEË-KINDER-

ONTWIKKELING 

EN OUERSORG 

Sub-Direktoraat 

Spesiale Ondersoek 

eenheid 
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3  FUNKSIES VAN DIE DEPARTEMENT 

Kernfunksies: 

Die departement is tot die volgende twee kernfunksies verbind: 

 ’n Welsynsdiens aan die armes en kwesbares in vennootskap met 

belanghebbendes en burgerlikesamelewingsorganisasies; en 

 ’n Gemeenskapsontwikkelingsdiens wat volhoubare-ontwikkelingsprogramme 

verskaf en wat bemagtiging van gemeenskappe fasiliteer. 

 

Steunfunksies 

 Strategiese beplanning 

 Beleidsbelyning 

 Kommunikasie en bemarking 

 Maatskaplike navorsing 

 Bevolkingsontwikkeling 

 Kennisbestuur 

 Monitering en evaluering 

 Finansies 

 Verskaffingskettingbestuur 

 

3.1 DIREKTORAAT: OPERASIONELE BESTUUR EN STEUN 

 Voorsien ’n operasionele steundiens 

 Verseker die lewering van mensekapitaal-, korporatiewe versekering en 

regsteundienste aan die Departement deur die KDS in terme van die 

betrokke diensvlakooreenkoms 

 Bestuur die professionele ontwikkeling van OSD-beroepe 

 Verskaf ’n uitvoerende steundiens aan die HD 

 

3.2 HOOFDIREKTORAAT: SAKEBEPLANNING EN STRATEGIE 

 

 Verskaf ’n strategie- en beleidsbelyningsdiens vir Department 

 Verskaf navorsing-, bevolking-, ontwikkeling- en kennisbestuurstelsels 

 

3.2.1 DIREKTORAAT: SAKEBEPLANNING EN BELEIDSBELYNING 

 Fasiliteer die departementele strategiese en operasionele 

beplanningsproses 

 Verseker belyning van departementele beleid- en begrotingsprosesse 

 Lewer korporatiewe kommunikasiedienste  

 Bevorder en fasiliteer departementele prestasiemonitering, -evaluering, -

hersiening en -rapportering 

 

3.2.2 DIREKTORAAT: NAVORSING- EN KENNISBESTUUR 

 Beplan, bestuur en koördineer maatskaplikewelsyn- en 

gemeenskapsontwikkelingsnavorsing 
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 Lewer ’n bevolkingsontwikkelingsdiens 

 Bestuur data-inligting en kennis en koördineer die geassosieerde stelsel- en IKT-

ontwikkeling  

 

3.3  HOOFDIREKTORAAT: MAATSKAPLIKE WELSYN 

 

 Formuleer en bestuur die kinder- en gesinsprogram, naamlik vroeëkinder-

ontwikkeling, kinderbeskerming en dienste aan gesinne 

 Formuleer en bestuur eie departementele residensiële fasiliteite vir kinders in konflik 

met die wet, middelmisbruik rehabilitasiesentrum en persone met gestremdhede 

sentrum 

 Formuleer en bestuur die maatskaplike misdaadvoorkomingsprogramme, naamlik 

slagofferbemagtiging, en misdaadvoorkomingsteun 

 Formuleer en bestuur spesiale programme, naamlik gestremdheid-, ouerpersoon- en 

middelemisbruikprogramme  

 

3.3.1 DIREKTORAAT: KINDERS EN GESINNE 

 Formuleer en bestuur die vroeëkinderontwikkelingsprogram 

 Formuleer en bestuur die kinderbeskermingsprogram 

 Formuleer en bestuur die gesinsdiensprogram 

 

3.3.2 DIREKTORAAT VROEËKINDERONTWIKKELING EN DEELSORG 

 Neem deel in die formulering van beleid/wetgewing op nasionale en 

provinsiale vlak (insluitend beleidsriglyne en opvoeding) 

 Ontwikkel ’n implementeringsraamwerk 

 Ontwerp, bestuur en evalueer loods- en spesiale programme 

 Bestuur en koördineer interdepartementele komitees, insluitend 

belanghebbendes 

 Moniteer die implementering van norme en standaarde vir die program 

 Bestuur die registrasie van deelsorggeriewe en VKO-programme 

 Bestuur en moniteer die implementering van VKO- en deelsorgprogramme 

 Bestuur alle inligting in die program, insluitend niefinansiëledata- (NFD)-

insamelingsprosesse 

 

3.3.3 DIREKTORAAT: MAATSKAPLIKE MISDAADVOORKOMING 

 Formuleer en bestuur die maatskaplikemisdaadvoorkomingsprogram 

 Formuleer en bestuur die slagoferbemagtigingsprogram 

 Formuleer en bestuur die misdaadvoorkomings- en -steunprogram 

 

3.3.4 DIREKTORAAT: SPESIALE PROGRAMME 

 Formuleer en bestuur die gestremdheidsprogram 

 Formuleer en bestuur die ouerpersoneprogram 

 Formuleer en bestuur die middelemisbruikprogram 

 



7 
 

3.3.5 DIREKTORAAT FASILITEITSBESTUUR EN GEHALTEMONITERING 

 Ontwikkel en fasiliteer die implementering van ’n fasiliteitsbestuursplan vir die 

departement en professionele steunfasiliteite 

 Verseker doeltreffende bestuur van fasiliteite 

 Inspekteer en rapporteer oor fasiliteite 

 Lewer ’n administratiewe diens aan die komponent en fasiliteite 

 

3.4 HOOFDIREKTORAAT: GEMEENSKAP- EN VENOOTSKAPONTWIKKELING 

 Formuleer en bestuur gemeenskapsontwikkelingsprogramme, naamlik volhoubare 

huishoudings, jeugontwikkeling, maatskaplike verligting armoede 

 Skep en volhou strategiese vennootskappe en bestuur institusionele 

kapasiteitsbouprogramme 

 

3.4.1 DIREKTORAAT: GEMEENSKAPSONTWIKKELING 

 Formuleer en bestuur die volhoubare huishoudingsprogramme (insluitend 

UOPW) 

 Formuleer en bestuur jeugontwikkelingsprogramme 

 Formuleer en bestuur maatskaplike verligtingsprogramme 

 Formuleer en bestuur teenarmoedeprogramme 

 

3.4.2 DIREKTORAAT: VENNOOTSKAPONTWIKKELING EN INSITUSIONELE KAPASITEITSBOU (IKB) 

 Bevorder interdepartementele, interregering- en belanghebbende-

verhoudings 

 Stel hulpbronne beskikbaar en stel die implementering van PPV-projekte vir die 

departement in werking 

 Formuleer en bestuur IKB-programme 

 

3.5 HOOFDIREKTORAAT: DIENSLEWERINGSBESTUUR EN -KOÖRDINERING 

 Bestuur die implementering en gehalte van ontwikkeling- maatskaplike welsyn en 

gemeenskapsontwikkelingsintervensies in die ses streke 

 Verskaf ’n meganisme vir lede van die publiek om terugvoer en besware oor die 

departement se dienslewering- en ander verwante sake te gee 

 

3.5.1 DIREKTORAAT: STREEKKANTOOR 

 Bestuur en moniteer die implementering van programme in die 

diensleweringseenhede/plaaslike kantore 

 Koördineer en steun die implementering van programme in die streek 

 Bestuur korporatiewe dienste in die streek 

 

3.6 HOOFDIREKTORAAT: FINANSIËLE BESTUUR 

 Om departementele bestuur- en rekeningkundige dienste te verseker 

 Om de verskaffingskettingproses te verskaf en te bestuur 

 Om gesonde interne beheerpraktyke te verseker 
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3.6.1 DIREKTORAAT: FINANSIES 

 Verseker ’n departementele bestuursrekeningkundige diens 

 Verseker ’n departementele finansiële rekeningkundige diens 

 

3.6.2 DIREKTORAAT VERSKAFFINGSKETTINGBESTUUR  

 Lewer ’n bestuurspraktyk- en aanvraagbestuursdens 

 Lewer ’n diens met betrekking tot verkryging-, kontrak- en logistieke bestuur 

 Bestuur departementele bates 

 

4 KONTAKBESONDERHEDE VAN DIE INLIGTINGSBEAMPTE – Artikel 14(1)(b)  

 

   Mnr H Malila 

   Gebou van die Provinsiale Wetgewer 

   Waalstraat 15/Posbus 659 

   KAAPSTAD, 8000 

   Tel: 021 467 6032 

   Faks: 021 467 3300 

  E-pos: Harry.Malila@westerncape.gov.za 

 

4.1 KONTAKBESONDERHEDE VAN ADJUNK-INLIGTINGSBEAMPTES – Artikel 14(1)(b) 

 

 1. Dr. R Macdonald 

  Koningin Victoriastraat 14/Privaatsak X9112 

  KAAPSTAD, 8000 

  Tel: 021 483 3083  

  Faks: 021 483 4783 

  E-pos: Robert.macdonald@westerncape.gov.za 

 

 2. Mnr. G Miller 

  Koningin Victoriastraat 48/Privaatsak X9112 

  KAAPSTAD, 8000 

  Tel: 021 483 4168 

  Faks: 021 483 5602 

  E-pos: Gavin.miller@westerncape.gov.za 

 

3. Me S Abrahams 

  Goulburnsentrum 

  Goulburnstraat 18/Privaatsak X2 

  Goodwood, 7500 7459 

  Tel: 021 483 7673 

tel:021
mailto:Brent.Gerber@westerncape.gov.za
mailto:Robert.macdonald@westerncape.gov.za
mailto:Gavin.miller@westerncape.gov.za


9 
 

  Faks: 021 483 7921 

  E-pos: Soraya.abrahams@westerncape.gov.za  

 

 4. Mnr. Q Arendse 

  Metro-Suid Streekkantoor 

  Rosmeadlaan 41/Privaatsak X11 

  Wynberg 7800 

  Tel: 021 763 6206  

  Faks 021 763 6246 

  E-pos: Quinton.arendse@westerncape.gov.za  

 

 5. Me M Harris 

  Khayelitsha-geddeldesentrumgebou/Privaatsak X001 

  h/v Steve Biko- & Walter Sisuluweg/Kyayelitsha, 7784 

  Khayelitsha 

  Tel: 021 812 0921 

  Faks: Geen 

  E-pos: Martha.harris@westerncape.gov.za  

 

 6. Dr. L Rossouw 

  h/v Proses- en Markstraat/Privaatsak X4 

  Vredenburg, 7380 

  Tel: 022 713 2272 

  Faks: 022 713 2064 

  E-pos: Lynette.rossouw@westerncape.gov.za 

 

 7. Mnr D Eland 

  Durbanstraat/Privaatsak X3052 

  Worcester, 6850 

  Tel: 023 348 5300 

  Faks: 023 347 5181 

  E-pos: Rina.vanvdeventer@westerncape.gov.za 

 

 8. Me M Hendricks 

  Yorkpark Gebou 

  h/v York- & St. Johnstraat/Privaatsak X6508 

  George, 6529  / 6530 

  Tel: 06207695283 

mailto:Soraya.abrahams@westerncape.gov.za
mailto:Quinton.arendse@westerncape.gov.za
mailto:Martha.harris@westerncape.gov.za
mailto:Lynette.rossouw@westerncape.gov.za
mailto:Rina.vanvdeventer@westerncape.gov.za
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  Faks: 086 616 4148 

  E-pos: Marie.hendricks@westerncape.gov.za 

 

 9. Me Annemie van Reenen 

  Koningin Victoriastraat 14/Privaatsak X9112 

  KAAPSTAD, 8000 

  Tel: 021 483 3125  

  Faks: 021 483 4783 

  E-pos: Annemie.vanReenen@westerncape.gov.za 

 

 10. Me Leana Goosen 

  The Hub – De Novo/Privaatsak X1 

  Ou Paarlweg 

 Kraaifontein, 7570 

  Tel: 021 202 9251 

  Faks: Geen 

  E-pos: Leana.Goosen@westerncape.gov.za 

5 GIDS DEUR DIE SUID-AFRIKAANSE MENSEREGTEKOMMISSIE – ARTIKEL 

14(1)(c) 

5.1.1 Die Suid-Afrikaanse Mensregtekommissie dateer ’n gids op en stel dit beskikbaar in 

terme van Artikel 10 van die WBTI, wat mense inlig oor:  

 die doelstellings van die WBTI en hoe om hulle regte in terme van hierdie wet uit te 

voer; 

 die kontakbesonderhede van die inligtingsbeampte en adjunk-inligtingsbeampte 

(waar van toepassing) van elke openbare liggaam en die bystand wat van hulle 

beskikbaar is;  

 hoe om toegang tot rekords van openbare liggame te verkry; en 

 die wetlike regsmiddele wat daar beskikbaar is waar daar ’n gebrek aan optrede in 

ooreenstemming met die WBTI is.  

  

5.1.2 Alle navrae om toegang tot hierdie gids te verkry  moet gerig word aan: 

 

Die Suid-Afrikaanse Menseregtekommissie 

Telefoon  +27 11 877 3900 

Faks  +27 11 403 0684 

E-posadres PAIA@sahrc.org.za  

mailto:Marie.hendricks@westerncape.gov.za
mailto:Annemie.vanReenen@westerncape.gov.za
mailto:Leana.Goosen@westerncape.gov.za
mailto:PAIA@sahrc.org.za
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Posadres PAIA-eenheid:  

Promotion of Access to Information 

Privaatsak 2700 

Houghton 

2041 

Straatadres Suid-Afrikaanse Menseregtekommissie 

Hoofdstraat 33 

Braamfontein 

2017 

JOHANNESBURG 

Webwerf www.sahrc.org.za  

 

5.1.3  Bylae A tot hierdie handleiding sluit inligting in oor hoe om toegang tot die rekords 

van die Departement te verkry, sy interne appèlprosedure, of appèl tot ’n hof teen 

besluite deur die Inligtingsbeampte of adjunk-inligtingsbeampte, wat ook al die geval 

mag wees. 

6. INLIGTING OOR DIE WET OP DIE BEVORDERING VAN TOEGANG TOT 

INLIGTING, 2000 

6.1 ONDERWERPE EN KATEGORIEË VAN DEPARTEMENTELE REKORDS – Artikel 

14(1)(d) 

Die Departement hou rekords oor die volgende onderwerpe en kategorieë: 

KATEGORIE EN ONDERWERPMATERIAAL Program vereis versoek 

6.1.1 Organisasie en beheer 

 Delegering van magte 

 Beplanning 

 Kantoorinstruksies en -kodes 

 Organisatoriese prestasiestelsels 

 Jaarliks publikasies 

 Verslae 

 Beleid en strategie  

 

 

Kantoor van die DH 

 

 

 

 

 

http://www.sahrc.org.za/
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6.1.2. Statutêre en regulatoriese 

raamwerk/wetgewing 

 Nasionale wetgewing (Maatskaplike 

ontwikkeling) 

 Wes-Kaapse provinsiale wetgewing 

(Maatskaplike ontwikkeling) 

 Beleide (Maatskaplike ontwikkeling) 

Kantoor van die DH 

6.1.3 Menslikehulpbronbestuur 

 Organisatoriese ontwikkeling 

 Departementele (i) organisatoriese-

gedragsverslae; (ii) sakeprosesverslae; 

(iii) organisatoriese-ontwerpverslae 

 Transversale diensleweringsverslae 

 Menslikehulpbronbestuur 

 Postebeheer 

 Diensvoorwaardes 

 Vakatures en aanstellings 

 Beëindiging van diens 

 Kwalifikasies, opleiding en 

vaardigheidsontwikkeling 

 Personeelbeweging 

 Personeelbeheer 

 

Kantoor van die DH 

6.1.4 Interne finansiële bestuur 

 Begroting  

 Rekeningkundige 

verantwoordelikheid 

 Besteding 

 Bankreëlings 

 Fondse 

 Korporatiewe versekering 

 Interne oudit 

 Ouditverslae 

 

Kantoor van die hoof- 

finansiële beampte 

 

 

 

6.1.5 Verskaffingskettingbestuur  

 Verkryging 

 Verskaffing 

 Batebestuur 

  

Kantoor van die hoof- 

finansiële beampte 
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6.1.6 Interne fasiliteitebestuur 

 Geboue en terrein 

 Toerusting en meublement 

 Telekommunikasiedienste 

 Beroepsgesondheid en -veiligheid  

Kantoor van DH 

6.1.7 Interne reis- en vervoerdienste 

 Vervoer  

 

Kantoor van die hoof- 

finansiële beampte  

6.1.8 Interne inligtingdienste 

 Interne rekordbestuur 

 Biblioteekbestuur 

 Inligtingsbestuur 

 Kennisbestuur 

Direkteur: Navorsing-, 

bevolking- en 

kennisbestuur 

6.1.9    Kommunikasie 

 Interne kommunikasie 

 Bewustheidsprogramme 

 Gebeure 

 Deelname aan gebeure 

 Publikasies 

 Kontakbesonderhede 

Hoofdirektoraat: 

Sakebeplanning en -

strategie 

 

 

               6.1.10 Maatskaplike welsynsdienste 

 Dienste aan ouer persone 

 Dienste aan persone met 

gestremdhede  

 Maatskaplike verligting 

 Sorg en dienste aan gesinne 

 Kindersorg en -beskerming 

 Vroeëkinderontwikkeling en deelsorg 

 Kinder- en jeugsorgsentrums 

 Gemeenskapsgerigte dienste vir kinders 

 Misdaadvoorkoming en-steun – 

Ondersoekdienste 

 Slagofferbemagtiging en skuilings 

 Middelemisbruikvoorkoming en -

rehabilitasie 

 

 

Hoofdirekteur: 

Welsynsdienste 
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6.1.11 Gemeenskapontwikkelingdienste 

 Institusionele kapasiteitsbou en steun vir 

NWO’s 

 Armoedeverligting en volhoubare 

huishoudings 

 Jeugontwikkeling 

 Bevolkingsbeleidbevordering 

 

Hoofdirekteur: 

Gemeenskap- en 

vennootskapontwikkeling 

 

6.2 DEPARTEMENTELE REKORDS WAT OUTOMATIES BESKIKBAAR IS SONDER VERSOEK 

TOT TOEGANG – Artikel 14 (1)(e) 

 

Die volgende rekords is ter insae beskikbaar in terme van Artikel 15(1)(a)(i) en vir kopiëring 

in terme van Artikel 15(1)(a)(ii).  

Dokumente wat gratis vir aflaai beskikbaar is van die RWK-portaal by 

www.westerncape.gov.za/dept/social-development/documents in terme van Artikel 

15(1)(a)(iii), is met ’n asterisk (*) gemerk. 

BESKRYWING VAN KATEGORIE Wyse van toegang tot rekords – Artikel 

15(1)(b) 

Direktoraat: Operasionele bestuur en steun 

 Geen 

Afskrifte van hierdie rekords kan met betaling 

van die voorgeskrewe geld, verkry word van 

die Direktoraat: Operasionele bestuur en 

steun, Koningin Victoriastraat 14/Privaatsak 

X9112, KAAPSTAD, 8000 

Direktoraat: Sakebeplanning en 

beleidsbelyning 

 Vyfjaar- strategiese plan van die 

Departement* 

 Jaarlikse Prestasieplan * 

 Jaarverslag * 

 Goedgekeurde beleidsdokumente 

 Generiese norme en standaarde vir 

maatskaplike dienste 

Afskrifte van hierdie rekords kan met betaling 

van die voorgeskrewe geld, verkry word van 

die Direktoraat: Sakebeplanning en 

beleidsbelyning, Koningin Victoriastraat 

14/Privaatsak X9112, KAAPSTAD, 8000. Dit is 

ook beskikbaar op die internet by 

http://www.westerncape.gov.za/dept/social-

development/documents 

Direktoraat: Navorsing- bevolking- en 

kennisbestuur 

 Maatskaplike navorsingsverslae * 

 Bevolking- en demografiese verslae 

Afskrifte van hierdie rekords kan met betaling 

van die voorgeskrewe geld, verkry word van 

die Direktoraat: Navorsing-, bevolking- en 

kennisbestuur, Koningin Victoriastraat 

14/Privaatsak X9112, KAAPSTAD, 8000 

http://www.westerncape.gov.za/dept/social-development/documents
http://www.westerncape.gov.za/dept/social-development/documents
http://www.westerncape.gov.za/dept/social-development/documents
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Direktoraat: Kinders en gesinne 

 Wetgewende diensstandaarde 

Afskrifte van hierdie rekords kan met betaling 

van die voorgeskrewe geld, verkry word van 

die Direktoraat: Kinders en gesinne, Koningin 

Victoriastraat 14/Privaatsak X9112, KAAPSTAD, 

8000 

Direktoraat: Spesiale programme 

 Wetgewende en program-spesifieke 

diensstandaarde (middelemisbruik; 

ouer persone en gestremdhede) 

Afskrifte van hierdie rekords kan met betaling 

van die voorgeskrewe geld, verkry word van 

die Direktoraat: Spesiale programme, 

Koningin Victoriastraat 14/Privaatsak X9112, 

KAAPSTAD, 8000 

Direktoraat: Maatskaplike 

misdaadvoorkoming 

 Wetgewende en program-spesifieke 

diensstandaarde 

Afskrifte van hierdie rekords kan met betaling 

van die voorgeskrewe geld, verkry word van 

die Direktoraat: Maatskaplike 

misdaadvoorkoming, Koningin Victoriastraat 

14/Privaatsak X9112, KAAPSTAD, 8000 

Direktoraat: VKO en deelsorg 

 Wetgewende en program-spesifieke 

diensstandaarde 

Afskrifte van hierdie rekords kan met betaling 

van die voorgeskrewe geld, verkry word van 

die Direktoraat: VKO en deelsorg, Koningin 

Victoriastraat 14/Privaatsak X9112, KAAPSTAD, 

8000 

Direktoraat: Fasiliteitebestuur en 

gehaltemonitering 

 Wetgewende en program-spesifieke 

diensstandaarde 

Afskrifte van hierdie rekords kan met betaling 

van die voorgeskrewe geld, verkry word van 

die Direktoraat: Fasiliteitebestuur en 

gehaltemonitering, Privaatsak X 1, Ou 

Paarlweg, Kraaifontein, 7570 

Direktoraat: Gemeenskapsontwikkeling 

 Geen 

Afskrifte van hierdie rekords kan met betaling 

van die voorgeskrewe geld, verkry word van 

die Direktoraat: Gemeenskapsontwikkeling, 

Koningin Victoriastraat 14/Privaatsak X9112, 

KAAPSTAD, 8000 

Direktoraat: Vennootskapontwikkeling 

 Geen 

Afskrifte van hierdie rekords kan met betaling 

van die voorgeskrewe geld, verkry word van 

die Direktoraat: Vennootskapontwikkeling, 

Koningin Victoriastraat 14/Privaatsak X9112, 

KAAPSTAD, 8000 

Direktoraat: Finansies 

 Jaarlikse begroting MTBR 

 Aansuiweringsberamings 

Afskrifte van hierdie rekords kan met betaling 

van die voorgeskrewe geld, verkry word van 

die Direktoraat: Finansies, Koningin 
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 Inkomste- en bestedingsverslae 

 Finansiële state 

 Finansiële delegeringsdokument 

Victoriastraat 14/Privaatsak X9112, KAAPSTAD, 

8000 

Direktoraat: Verskaffingskettingbestuur 

 Standaardboddokumente, insluitend 

Algemene Voorwaardes van Kontrak 

 Geadverteerde en toegekende 

botte/tenderdokumente/lêers  

 Afskrif van departementele kontrakte 

 Afskrif van departementele 

diensvlakooreenkomste 

 Verskaffingskettingbestuur-boekie vir 

verskaffers/verkopers 

 Verskaffingskettingbestuur-brosjure vir 

verskaffers/verkopers 

Afskrifte van hierdie rekords kan gratis verkry 

word van die Direktoraat: 

Verskaffingskettingbestuur, Koningin 

Victoriastraat 14/Privaatsak X9112, KAAPSTAD, 

8000 

Hoofdirektoraat: Diensleweringsbestuur en 

–koördinering  

 Geen 

Afskrifte van hierdie rekords kan met betaling 

van die voorgeskrewe geld, verkry word van 

die Direktoraat: Diensleweringsbestuur 

en -koöordinering, Koningin Victoriastraat 

14/Privaatsak X9112, KAAPSTAD, 8000 

 

6.3 DIENSTE BESKIKBAAR AAN LEDE VAN DIE PUBLIEK – Artikel 14(1)(f) 

Die Departement verskaf ’n aantal dienste aan lede van die publiek, en hierdie 

dienste is hier onder uitgestippel en in die Departement se Handves van 

Dienslewering, wat as Bylae B by hierdie dokument ingesluit is en wat ook besigtig kan 

word by: 

https://www.westerncape.gov.za/sites/www.westerncape.gov.za/files/all.regions.cha

rter.english.final_.signed.off_.2015.signature.pdf   

Dienste wat deur die Departement gelewer word  Hoe om toegang tot hierdie 

dienste te verkry 

6.3.1     Maatskaplikewelsynsdiens  

Die Departement is verantwoordelik om ’n 

geïntegreerde ontwikkelings- maatskaplike 

welsynprogram aan die armes en kwesbares te lewer 

in vennootskap met belanghebbendes en 

burgerlikesamelewings-organisasies. Die doelwitte van 

hierdie dienste is om: 

Die volgende nommer kan 

geskakel word om vas te stel waar 

hierdie diens verkry kan word: 

Tel: 0800 220 250 

https://www.westerncape.gov.za/sites/www.westerncape.gov.za/files/all.regions.charter.english.final_.signed.off_.2015.signature.pdf
https://www.westerncape.gov.za/sites/www.westerncape.gov.za/files/all.regions.charter.english.final_.signed.off_.2015.signature.pdf
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 Geïntegreerde dienste vir die versorging, 

steun, en beskerming van ouer persone te 

ontwerp en te implementeer 

 Geïntegreerde programme te ontwerp en 

te implementeer en dienste te verskaf wat 

die welsyn en sosio-ekonomiese 

bemagtiging van persone met 

gestremdhede fasiliteer 

 Om op noodbehoeftes te reageer wat in 

gemeenskappe geïdentifiseer is wat deur 

rampe, verklaarde of onverklaarde of enige 

ander maatskaplike toestand geaffekteer 

word wat uiterste swaarkry tot gevolg het 

 

6.3.2 Kinders en gesine (Program 3) 

Verskaf omvattende kinder- en gesinsorg- en –

steundienste aan gemeenskappe in vennootskap met 

belanghebbendes en burgerlikesamelewings-

organisasies. Die doelwitte hiervan is om: 

 Geïntegreerde en geteikende programme 

te verskaf om funksionele gesinne te 

bevorder en kwesbaarheid in gesinne te 

voorkom 

 Geïntegreerde programme en dienste te 

ontwerp en te implementeer wat 

voorsiening maak vir die ontwikkeling, 

versorging en beskerming van die regte 

van kinders 

 Omvattende vroeëkinderontwikkelings-

dienste aan kinders te verskaf 

 Alternatiewe sorg en steun aan kwesbare 

kinders te verskaf 

Die volgende nommer kan 

geskakel word om vas te stel waar 

hierdie diens verkry kan word: 

Tel: 0800 220 250 

6.3.3 Herstellende dienste (Program 4) 

Verskaf geïntegreerde ontwikkelings- maatskaplike 

misdaadvoorkomings en teenmiddelemisbruikdienste 

aan die mees kwesbares in vennootskap met 

belanghebbendes en burgerliksamelewings-

organisasies. Die doelwitte hiervan is om: 

Die volgende nommer kan 

geskakel word om vas te stel waar 

hierdie diens verkry kan word: 

Tel: 0800 220 250 
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 Maatskaplike misdaadvoorkomings-

programme te ontwikkel en te 

implementeer en ondersoekdienste te 

voorsien wat kinders, die jeug en volwasse 

oortreder en slagoffers in die regsproses 

teiken 

 Geïntegreerde programme en dienste te 

ontwerp en te implementeer om slagoffers 

van geweld en misdaad, spesifiek vroue en 

kinders, te steun, te versorg en te bemagtig 

 Geïntegreerde dienste vir middele-

misbruik, -voorkoming, behandeling en 

rehabilitasie te ontwerp en te 

implementeer 

6.3.4 Ontwikkeling en navorsing (Program 5) 

Voorsien volhoubare ontwikkelingsprogramme wat 

bemagtiging van gemeenskappe fasiliteer, gegrond 

op empiriese navorsing en demografiese inligting. Die 

doelstellings hiervan is om: 

 NWO-registrasie en –nakomingsmonitering, 

NWO-belanghebbendeskakeling 

en -kommunikasie te steun, institusionele 

kapasiteitsbou te verskaf, NWO-befondsing 

te bestuur en ’n omgewing te skep wat 

bevorderlik is vir NWO’s om te floreer 

 Maatskaplike fasilitering en armoede vir 

volhoubare huishoudingsprogramme  

(insluitend UOWP’s) te bestuur 

 ’n Omgewing te skep om jong mense te help 

om konstruktiewe, positiewe en volhoubare 

verhoudings te skep en terselfdertyd 

geleenthede vir hulle te bied om hulle 

bevoegdhede en die nodige vaardighede 

te bou om as vennote in hulle eie 

ontwikkeling en dié van die gemeenskappe 

betrokke te raak 

 Om die implementering van die 

bevolkingsbeleid binne alle sfere van die 

Die volgende nommer kan 

geskakel word om vas te stel waar 

hierdie diens verkry kan word: 

Tel: 0800 220 250 
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regering en burgerlike samelewing te 

bevorder deur bevolkingsnavorsing, -

voorspraak, kapasiteitsbou en deur die 

implementering van die beleid te moniteer te 

evalueer. 

 

6.4 REËLINGS VIR OPENBARE DEELNAME DEUR KONSULTASIE EN/OF 

VERTEENWOORDIGING OOR DIE FORMULERING VAN DEPARTEMENTELE BELEID 

EN/OF UITVOERING VAN FUNKSIES – Artikel 14(1)(g) 

  

 Provinsiale beleide wat ’n eksterne impak het, sal openbare deelname vereis, en die 

proses wat gevolg moet word, sal op ’n geval-tot-geval-basis deur die provinsiale 

kabinet goedgekeur word. 

6.5 REGSMIDDELE TEN OPSIGTE VAN OPTREDE VAN OF GEBREK AAN OPTREDE DEUR 

DIE DEPARTEMENT – Artikel 14(1)(h) 

Wetgewing wat op die Departement van toepassing is (soos in sy Handves van 

Dienslewering uiteengesit is), kan voorsiening maak vir ’n interne hersiening- of 

appèlprosedure. Indien hierdie prosedure uitgeput is, of as geen voorsiening vir 

sodanige prosedure gemaak is nie, kan ’n hof genader word vir ’n geskikte bevel.   

Vrae, besware of kommentaar oor enige dienslewering deur die Departement 

Maatskaplike Ontwikkeling kan as vog gerig word:  

Bel: 0800 220 250 (Tolvry van Telkomnommers en Sharecall van selfoonnommers af) – 

Maandag tot Sondag van 07:00 tot 19:00. Daar is ’n stemposstelsel ná 19:00 

Faks: 021 483 7216 

E-pos: service@westerncape.gov.za 

Besoek: die Kontaksentrum te Waalstraat 9, KAAPSTAD, Maandag tot Vrydag 07:30 tot 

16:00 en Saterdag 08:00 tot 12:00. 

7 TOEGANKLIKHEID EN BESKIKBAARHEID VAN HIERDIE HANDLEIDING – Artikel 14(3) 

7.1 Hierdie gids in Engels, Afrikaans en Xhosa is ter insae beskikbaar vanaf 07:30 ot 16:00 

van Maandag tot Vrydag (openbare vakansiedae uitgesluit):  

 By die RWK-inligtingskiosk in die sameloop van Dorpstraat 4 en Waalstraat 2, 

KAAAPSTAD; en  

 By die kantoor van die Adjunk-inligtingsbeampte te: Union House, Koningin 

Victoriastraat 14, KAAPSTAD. 

mailto:service@westerncape.gov.za
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7.2 Die handleiding in Engels en die Afrikaanse en Xhosa-vertalings daarvan kan aanlyn 

besoek word deur die Wêreldwye Web by die volgende webadres te besoek: 

https://www.westerncape.gov.za/general-publication/access-information-

department-social-development-section-14-manual 

  

https://www.westerncape.gov.za/general-publication/access-information-department-social-development-section-14-manual
https://www.westerncape.gov.za/general-publication/access-information-department-social-development-section-14-manual
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BYLAE A: GIDS OOR TOEGANG TOT INLIGTING WAT NIE OUTOMATIES 

BESKIKBAAR IS NIE 

1 VOLTOOIING VAN AANSOEKVORM, BETALING VAN GELD EN en VORM VAN 

TOEGANG – Artikels 18, 19, 22, 29 en 31. 

1.1 Aansoekvorm 

 ’n Voorgeskrewe vorm (aangeheg as Vorm A) moet deur die versoeker voltooi 

en by die Inligtingsbeampte/Adjunk-inligtingsbeampte ingedien word. 

o As ’n versoeker nie kan lees of skryf of die vorm nie kan voltooi nie weens 

’n gestremdheid, kan die versoek mondeling gerig word. Die 

Inligtingsbeampte/Adjunkinligtingsbeampte sal dan Vorm A namens die 

versoeker voltooi, die oorspronklike hou en die versoeker van ’n 

afskrif/afdruk daarvan voorsien. 

o ’n Versoek mag namens ’n ander persoon gerig word, maar dan moet 

die hoedanigheid waarin die versoek gerig word, op Vorm A aangedui 

word. 

  

1.2 Gelde  

 Die gelde vir die versoek en soektog vir ’n rekord, sowel as die maak van 

afskrifte/afdrukke, word deur die regulasies voorgeskryf i terme van WBT 

(aangeheg as Skedule van Betaling). Die volgende gelde is betaalbaar 

o Versoekgeld van R35.00 vir elke versoek; 

o Toegangsgeld vir die redelike tyd wat bestee die om die rekord te 

soek en voor te berei, as dit langer as ’n uur duur om die rekord te 

soek en voor te berei. ’n Deposito van nie meer as een-derde van die 

totale toegangsgeld nie, kan vereis word. Die volle toegangsgeld is 

egter betaalbaar voordat toegang toegestaan word; en   

o Vir die maak van afskrifte/afdrukke van ’n rekord.  

 

1.3 Aansoekers wat vrygestel is van die betaling van versoekgeld: 

 ’n Onderhoudsbeampte/ondersoeker wat toegang tot ’n rekord versoek vir ’n 

onderhoudsondersoek of navraag in terme van die Onderhoudswet, 1998 (of 

regulasies wat in terme daarvan gemaak is)  

 ’n Persoon wat ’n rekord aanvra wat sy/haar eie persoonlike inligting bevat.   

1.3 Aansoekers wat vrygestel is van die betaling van toegangsgeld: 

 ’n Persoon wat ’n rekord versoek wat sy/haar persoonlike inligting bevat. 

 ’n Enkelpersoon wie se jaarlikse inkomste nie R14 712 oorskry nie. 
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 Getroude persone, of ’n persoon en sy/haar lewensmaat, wie se jaarlikse 

inkomste nie R27 192 oorskry nie. 

 

1.4 Vorm van toegang 

 ’n Aansoeker moet op Vorm A aandui of ’n afskrif/afdruk of ’n inspeksie van die 

rekord versoek word.   

o As ’n afskrif/afdruk versoek word, moet die versoeker die formaat 

daarvan aandui (bv. gedruk of elektronies) en die voorkeurtaal (waar 

die rekord in meer as een taal beskikbaar is). Die Departement veraal 

nie rekords wat slegs in een taal beskikbaar is nie. 

 Die rekord sal voorsien word in die formaat wat aangedui is, tensy dit onprakties 

is of onredelik met die verloop van die Departement se sake sal inmeng  

 

2 BESLUIT OM TOEGANG TOE TE STAAN OF TE WEIER – Artikel 25 en 26 

2.1 Tydperk om ’n besluit te neem 

Die Inligtingsbeampte/Adjunk-inligtingsbeampte moet so gou as wat redelik moontlik 

is na ontvangs van die R35 en voltooide Vorm A, maar binne minstens 30 dae na 

ontvangs daarvan, besluit of die versoek toegestaan of geweier word, en die 

versoeker van die besluit in kennis stel.  

 

2.2 Verlenging van tydperk 

 Die Inligtingsbeampte/Adjunk-inligtingsbeampte mag die tydperk van 30 dae in die 

volgende omstandigheid een maal vir ’n verdere tydperk van 30 dae verleng: 

 Die versoek is vir ’n groot aantal rekords of vereis ’n soektog deur ’n groot aantal 

rekords, en die aandag aan die versoek meng in met die aktiwiteite van die 

departement; 

 Die versoek vereis ’n soektog na rekords van ’n kantoor wat nie in dieselfde stad 

of dorp as dié van die Inligtingsbeampte/Adjunk-inligtingsbeampte is nie; 

 Raadpleging met ander departemente of die RWK of ander openbare liggame 

is nodig om oor die versoek te besluit; of 

 Die versoeker het tot ’n verlenging ingestem. 

 

3. REKORDS WAT INLIGTING VAN DERDE PARTYE BEVAT – Artikel 47, 48 

3.1 Kennisgewing: 

Die Inligtingsbeampte/Adjunk-inligtingsbeampte moet alle redelike stappe doen om 

’n derde party so gou as moontlik, maar minstens binne 21 dae na ontvangs van die 

versoek vir ’n rekord in te lig indien die rekord die volgende inligting bevat: 
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 ’n derde party se persoonlike inligting;   

 ’n derde party se handelsgeheime; 

 ’n derde party se finansiële, handels-, wetenskaplike of tegniese inligting bevat 

en enige onthulling daarvan die derde party waarskynlik kommersiële of 

finansiële skade sal berokken;  

 inligting wat in vertroue deur ’n derde party verskaf is en die onthulling daarvan 

die derde party sal benadeel of in kontraktuele of ander onderhandelinge in ’n 

handelskompetisie of in ’n benadeelde posisie sal plaas;  

 inligting wat in vertroue deur ’n derde party verskaf is en onthulling daarvan sal 

() tot ’n breuk van ’n vertrouensplig lei wat die derde party in terme van ’n 

ooreenkoms toekom; of (ii) inligting wat die toekomstige verskaffing van 

soortgelyke inligting wat in openbare belang verskaf behoort te word, redelik 

sal benadeel; of 

 inligting oor navorsing wat deur of namens ’n derde persoon gedoen word wat 

die derde party, die agent of die navorsingsmateriaal ernstig sal benadeel.   

 

3.2 Voorstelle en toestemming deur derde party 

Binne 21 dae na die kennisgewing (3.1 hier bo) mag ’n derde party (i) skriftelike of 

mondelinge voorstelle aan die Inligtingsbeampte/Adjunk-inligtingsbeampte oor 

waarom die versoek geweier behoort te word; of (ii) skriftelike toestemming gee dat 

die rekord onthul mag word. 

 

3.3 Besluit oor voorstelle vir weiering 

Die Inligtingsbeampte/Adjunk-inligtingsbeampte moet so gou as wat redelik moontlik 

is, maar minstens binne 30 dae na die kennisgewing (3.1 hier bo), behalwe indien 

uitgestel, besluit of die versoek tot toegang toegestaan of geweier word en moet die 

derde party wat betrokke is, asook die versoeker van die besluit in kennis stel.  

 

4. INTERNE APPÈL – Artikel 74 en 75 

4.1 Versoeker 

’n Versoeker mag ’n interne appel aanteken binne 60 dae nadat kennis gegee is 

van ’n besluit deur die Inligtingsbeampte/Adjunk-inligtingsbeampte om: 

 ’n versoek tot toegang te weier (sien 2 hier bo); 

 gelde te betaal (sien 1.2 hier bo); 

 die tydperk te verleng om toegang te gee (sien 2.2 hier bo). 

4.2 Derde party 

’n Derde party mag ’n interne appèl aanteken binne 30 dae nadat kennis gegee is 

van ’n besluit deur die Inligtingsbeampte/Adjunk-inligtingsbeampte om toegang tot 

’n rekord toe te staan wat inligting oor ’n derde party bevat (sien 3 hier bo).  
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4.3 Wyse van interne appèl  

’n Interne appèl word aangeteken deur die voorgeskrewe vorm (Vorm B, 

aangeheg) te voltooi en dit by die Inligtingsbeampte/Adjunk-inligtingsbeampte in 

te dien/aan hom/haar te stuur. 

 

5. AANSOEK TOT DIE HOF 

5.1 ’n Versoeker of derde party mag tot die hof appelleer vir geskikte beslegting as:  

 ’n interne appèl aangeteken is en die aansoeker steeds ontevrede is met die 

uitslag van die interne appèl; of  

5.2 Die aansoek na die hof moet binne 180 dae na die bekendmaking van die uitkoms 

van die interne appèl gerig word. 
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BYLAE B: HADVES VAN DIENSLEWERING VAN DIE DEPARTEMENT 
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BYLAE C: VORM A 

VERSOEK OM TOEGANG TOT REKORD VAN OPENBARE LIGGAAM 

(Artikel 18(1) van die wet op die Bevordering van Toegang tot Inligting, 2000 (Wet no. 2 van 

2000)) 

[Regulasie 2] 

 

VIR DEPARTMENTELE GEBRUIK 

Verwysingsnommer:        _________                         

Versoek ontvang deur                                                                                                        (noem 

titel, naam en van Inligtingsbeampte/Adjunk-inligtingsbeampte)           op                                            

(datum) te                                                             (plek). 

Versoekgeld (indien enige): R .................................... 

Deposito (indien enige): R ................................... 

Toegangsgeld: R ................................... 

 _____________________________________ 

HANDTEKENING VAN INLIGTINGSBEAMPTE/ 

ADJUNK-INLIGTINGSBEAMPTE 

 

A.  Besonderhede van openbare liggaam 

Die Inligtingsbeampte/Adjunk-inligtingsbeampte: 

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

 

B.  Besonderhede van persoon wat toegang tot rekord versoek 

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

onder aangeteken word. 

(b) Verskaf ’n adres en/of faksnommer in die Republiek waarheen inligting gestuur moet 

word. 

(c) Bewys vanhoedanigheid waarin die versoek gerig word, moet aangeheg word. 

 

Volle name en van:                                                                                                                        

Identiteitsnommer:                                                                                                                            

Posadres:                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

Faksnommer:                                                                    Telefoonnommer:                                  

E-posadres:                                                             

Hoedanigheid waarin versoek namens ’n ander persoon gerig word: 
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C.  Besonderhede van persoon namens wie versoeke gerig word 

Hierdie afdeling moet slegs ingevul word as ’n versoek vir inligting namens iemand anders 

gerig word. 

 

Volle name en van:                                                                                                               

                                                                                                                                                        

Identiteitsnommer:                                                                                                                             

 

D.  Besonderhede van rekord 

(a) Verskaf volledige besonderhede van die rekord waarvoor toegang versoek is, 

insluitend die verwysingsnommer wat aan u bekend is , ten einde opsporing van die 

rekord moontlik te maak. 

(b) Vul besonderhede asseblief op ’n aparte vel papier in en heg dit aan hierdie vorm 

indien die gegewe ruimte onvoldoende is. 

 Die versoeker moet alle bykomende bladsye teken. 

 

1.  Beskrywing van rekord of tersaaklike deel van rekord:                                                          

                                                                                                                                           

                                                                                                                                            

                                                                                                                                            

                                                                                                                                            

2. Verwysingsnommer, indien beskikbaar:                                                                                         

3.  Enige verdere besonderhede van rekord:                                                                                      

                                                                                                                                                       

E.  Gelde  

(a)  ’n Versoek om toegang tot ’n rekord anders as ’n rekord wat persoonlike 

besonderhede oor uself bevat, sal slegs geprosesseer word nadat die vereiste gelde  

betaal is. 

(b) U sal in kennis gestel word van die bedrag wat as versoekgeld betaal moet word. 

(c) Die geld betaalbaar vir toegang tot ’n rekord hang van die formaat af waarin 

toegang versoek word en die redelike tyd wat benodig word om ’n rekord op te 

spoor en voor te berei. 

(d)  Verskaf asseblief die rede vir kwytskelding as u kwytgeskeld is van die betaling van 

enige geld. 

 

Rede vir kwytskelding van betaling:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

F.  Formaat van toegang tot rekord 
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Meld u gestremdheid en dui aan in watter formaat die rekord versoek word indien u as 

gevolg van ’n gestremdheid verhoed word om te lees, te luister of te kyk na die rekord in die 

formaat van toegangwaarvoor in 1 tot 4 hier onder voorsiening gemaak word. 

Gestremdheid:                                                                                                                                                                                                                                                          Formaat waarin rekord versoek word:                                                                                                                                                                      

 

Merk toepaslike blokkie met ’n "X". 

Let wel: 

(a) U aanduiding oor die vereiste formaat van toegang hang af van die formaat 

waarin die rekord beskikbaar is. 

(b)  Toegang in die formaat wat versoek word, mag in sekere omstandighede geweier 

word. In so ’n geval sal u ingelig word of toegang in ’n ander formaat toegestaan 

sal word. 

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

deur die formaat waarin die toegang versoek is. 

 

1.  As die rekord in ’n geskrewe of gedrukte formaat is - 

 Afskrif/afdruk van rekord *  Inspeksie van rekord 

 

2.  As die rekord uit visuele beelde bestaan - 

(dit sluit foto’s skyfies, video-opnames, rekenaargegenereerde beelde, sketse, ens. in) 

 
Kyk na beelde  Afskrif/afdruk van die 

beelde* 

 Transkripsie van die 

beelde * 

 

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

gereproduseer kan word - 

 
Luister na die klankgreep 

(oudiokasset) 

 Transkripsie van klankgreep (geskrewe gedrukte 

dokument) 

 

 

4.  As rekords op rekenaar of in elektroniese of masjien-leesbare formaat geberg 

word - 

 
Gedrukte afskrif/afdruk 

van rekord 

 Gedrukte afskrif/afdruk 

van inligting wat uit rekord 

gehaal is * 

 Afskrif/afdruk in 

rekenaar-leesbare 

formaat * 

(verwyderbare of 

kompakte skyf) 

 

*Wil u hê die afdruk/afskrif of transkripsie moet aan u gepos word as u ’n 

afdruk/afskrif of transkripsie van ’n rekord (hier bo) versoek het?  

Posgeld is betaalbaar. 

YES NO 
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Let daarop dat, indien die rekords nie in die taal van u voorkeur beskikbaar is nie, toegang 

toegestaan mag word in die taal waarin die rekord beskikbaar is. 

In watter taal sou u verkies om die rekord te ontvang?                                                                      

 

G.  Kennisgewing van besluit oor versoek tot toegang 

U sal skriftelik in kennis gestel word of u versoek toegetaan/geweier is. As u op ’n ander wyse 

daarvan ingelig wil word, moet u asseblief die wyse spesifiseer en die nodige besonderhede 

verskaf om aan u versoek te voldoen. 

 

Hoe sal u verkies om ingelig te word oor die besluit rakende u versoek om toegang tot die 

rekord?                                                                                                                                

 

Geteken te                                             hierdie                 dag van                                        20                

 

                                                                             

HANDTEKENING VAN VERSOEKER / PERSOON 

NAMENS WIE DIE VERSOEK GERIG WORD 
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BYLAE D: VORM B 

 

KENNISGEWING VAN INTERNE APPÈL 

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

(Wet no. 2 van 2000)) 

[Regulasie 6] 

 

 

U VERWYSINGSNOMMER:                                            

 

A.  Besonderhede van openbare liggaam 

 

Die Inligtingsbeampte/Adjunk-inligtingsbeampte: 

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                         

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

 

(a) Die besonderhede van die persoon wat die interne appèl aanteken, moet hier 

onder voltooi word. 

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

toepassing, moet aangeheg word. 

(c) Indien die appellant ’n derde persoon is, en nie die persoon is wat oorspronklik 

die inligting versoek het nie, moet die besonderhede  van die versoeker by C 

hier onder gemeld word. 

 

Volle name en van:                                                                                                                                                                                                                                                                   

Identiteitsnommer:                                                                                                                             

Posadres:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Faksnommer:                                                                                          

Telefoonnommer:                                                E-posadres:                                                

Hoedanigheid waarin die interne appèl namens ’n nader persoon aangeteken 

word: 

                                                                                                                                                                  

 

C.  Besonderhede van versoeker 

 

Hierdie afdeling moet SLEGS voltooi word as ’n derde party (anders as die versoeker) 

die interne appèl aanteken. 
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Volle name en van:                                                                                                                    

Identiteitsnommer:                          

 

D. Die besluit waarteen appèl aangeteken word 

 

Merk die besluit waarteen die interne appèl aangeteken word met ’n "X" in die 

toepaslike blokkie: 

 

 Weiering van versoek tot toegang. 

 Besluit oor gelde bepaal in terme van Artikel 22 van die Wet. 

 Besluit oor die verenging van die tydperk waarbinne die versoek hanteer 

moet word in terme van Artikel 26(1) van die Wet. 

 Besluit in terme van Artikel 29(3) van die wet om toegang te weier in die 

formaat soos deur die versoeker aangevra is. 

 Besluit om versoek tot toegang toe te staan. 

 

E. Grond vir appèl 

 

Gebruik asseblief ’n aparte bladsy indien die gegewe ruimte onvoldoende is, en 

heg dit aan hierdie vorm. U moet alle bykomende bladsye teken. 

 

 

Meld die grond waarop die appèl gebaseer is:                                                                         

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                        

 

Meld enige ander inligting wat ter sake mag wees in die oorweging van die appèl: 

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

F. Kennisgewing van besluit oor appèl 

U sal skriftelik in kennis gestel word van die besluit oor u interne appèl. Indien u op 

enige ander wyse in kennis gestel wil word, moet u asseblief die wyse spesifiseer en 

die nodige besonderhede verskaf sodat uitvoering aan u versoek gegee kan word. 

 

Meld die wyse:                                                                                                                            

 

Besonderhede van wyse:                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

Geteken te                                       hierdie                     dag van                                          

20                 
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HANDTEKENEING VAN APPELLANT 

VIR DEPARTMENTELE GEBRUIK: 

AMPTELIKE VERSLAG VAN INTERNE APPÈL: 

Appèl ontvang op                                                      (datum) deur                                                                                                                                                                                

(meld titel, naam en van van Inligtingsbeampte/Adjunk-inligtingsbeampte). 

Appèl vergesel van die redes vir die besluit van die Inligtingsbeampte/Adjunk-

inligtingsbeampte en, waar van toepassing, die besonderhede van die derde party 

aan wie of waarheen die rekord wat deur die Inligtingsbeampte/Adjunk-

inligtingsbeampte aan die tersaaklike gesag ingedien is op _____________ (datum). 

 

UITKOMS VAN APPÈL: 

BESLUIT VAN INLIGTINGSBEAMPTE/ADJUNK-INLIGTINGSBEAMPTE BEVESTIG/VERVANG 

DEUR NUWE BESLUIT 

NUWE BESLUIT:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                   

DATUM                                                                        TERSAAKLIKE GESAG 

 

DATUM WAROP DEUR DIE INLIGTINGSBEAMPTE/ADJUNK-INLIGTINGSBEAMPTE VAN DIE 

TERSAAKLIKE GESAG ONTVANG IS:                                                                            
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BYLAE E: SKEDULE VAN BETALING 

GELDE 

Bylae A  

ALGEMEEN: BEASTING OP TOEGEVOEGDE WAARDE 

Openbare en private liggame wat onder die Wet op Belasting op Toegevoegde Waarde (Wet no. 89 

van 1991), as kopers geregistreer is, mag belasting op toegevoegde waarde by enge gelde voeg wat 

in hierdie bylae voorgeskryf word. 

DEEL I 

GELDE TEN OPSIGTE VAN GIDS 

1. Die gelde vir ’n afdruk/afskrif van die gids soos in Regulasies 2(3)(b) en 3(4)(c) beskryf word, is R0,60 vir 

elke fotokopie van ’n A4-grootte bladsy of gedeelte daarvan. 

DEEL II 

GELDE TEN OPSIGTE VAN OPENBARE LIGGAME 

1. Die gelde vir ’n afdruk/afskrif van die handleiding soos in Regulasies 5(c) beskryf word, is R0,60 vir elke 

fotokopie van 'n A4-grootte vel paper of deel daarvan. 

2. Die gelde vir reproduksie waarna in Regulasie 7(1) verwys word, is soos volg: 

 R 

(a) Vir elke fotokopie van ’n A4-grootte bladsy of gedeelte daarvan 0,60 

(b) Vir elke gedrukte afskrif van ’n A4-grootte bladsy of gedeelte daarvan wat op 

rekenaar of in ’n elektroniese of masjien-leesbare formaat gehou word 

 

0,40 

(c) Vir ’n afdruk/afskrif in ’n rekenaar-leesbare formaat op —  

(i) verwyderbare skyf 5,00 

   (ii) kompakte skyf 40,00 

(d) (i) Vir ’n transkripsie van visuele beelde, vir ’n A4-grootte bladsy of gedeelte daarvan 

 

22,00 

(ii) Vir ’n afdruk/afskrif of visuele beelde  60,00 

(e) (i) Vir ’n transkripsie of ’n oudiorekord, vir ’n A4-grootte bladsy of gedeelte  12,00 

(ii) Vir ’n afdruk/afskrif van ’n oudiorekord 17,00 

3. Die versoekgelde wat deur elke versoeker, anders as ’n persoonlike versoeker, soos in 

 Regulasie 7(2) verwys word, is R35,00. 

4. Die toegangsfooi wat deur ’n versoeker, soos verwys in Regulasie 7(3), 

 betaal moet word, is as volg: 

 R 

(1) (a) Vir elke fotokopie van ’n A4-grootte bladsy of gedeelte daarvan  0,60 
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(b) Vir elke gedrukte afskrif van ’n A4-groote bladsy of gedeelte daarvan wat op 

rekenaar of in elektroniese of masjien-leesbare formaat gehou word 

 

0,40 

(c) Vir ’n afdruk/afskrif in ’n rekenaar-leesbare formaat op  

(i) Verwyderbare skyf 5,00 

(ii) Kompakte skyf 40,00 

(d) (i) Vir ’n transkripsie van visuele beelde, vir ’n A4-grootte bladsy of gedeelte 

daarvan  

22,00 

 

(ii) Vir ’n afdruk van visuele beelde 60,00 

(e) (i) Vir ’n transkripsie van ’n oudiorekord, vir ’n A4-grootte bladsy of gedeelte 

 daarvan 

12,00 

(ii) Vir ’n kopie van ’n oudiorekord 17,00 

(f)  Om te soek vir en die rekord vir openbaring voor te berei: R15,00 vir elke uur            of deel 

van ’n uur, uitgesluit die eerste uur, wat redelik nodig is vir sodanige   soektog en 

voorbereiding. 

(2) Vir die doeleindes van Artikel 22 (2) van die Wet geld die volgende:  

(a) Ses uur as die aantal uur wat oorskry moet word voor ’n deposito betaalbaar is; 

en 

 

(b) Een-derde van die toegangsgelde is as deposito betaalbaar deur die versoeker.  

(3) Die werklike posgeld is betaalbaar wanneer ’n afdruk/afskrif of ’n rekord aan die versoeker 

gepos moet word. 

DEEL III 

GELDE TEN OPSIGTE VAN PRIVATE LIGGAME 

1. Die gelde vir ’n afdruk/afskrif van die handleiding soos in Regulasie 9(2)(c) is R1,10 vir elke fotokopie 

van ’n A4-grootte of deel daarvan. 

2.Die gelde vir reproduksie waarna in Regulasie 11(1) verwys word, is as volg: 

(a) Vir elke fotokopie van ’n A4-grootte bladsy of gedeelte daarvan  1,10 

(b) Vir elke gedrukte afskrif van ’n A4-grootte bladsy of gedeelte daarvan wat op 

rekenaar of in ’n elektroniese of masjien-leesbare formaat gehou word 

 

0,75 

(c) Vir ’n afdruk/afskrif in rekenaar-leesbare formaat op —  

(i) Verwyderbare skyf 7,50 

(ii) Kompakte skyf 70,00 

(d) (i) Vir ’n transkripsie van visuele beelde, vir ’n A4-grootte bladsy of gedeelte daarvan  40,00 

(iii) Vir ’n afdruk van visuele beelde 60,00 

(e) (i) Vir ’n transkripsie van ’n oudiorekord vir ’n A4-grootte bladsy of gedeelte daarvan 20,00 
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(iii) Vir ’n kopie van ’n oudiorekord 30,00 

3. Die versoekgelde wat deur ’n versoeker betaal moet word, buiten deur  

 ’n Persoonlike versoeker, waarna in Regulasie 11(2) verwys word, is R50,00. 

4. Die toegangsgeld wat deur ’n versoeker betaalbaar is, waarna in  

 Regulasie 11(3)  verwys word, is as volg: 

 R 

(1) (a) Vir elke fotokopie van ’n A4-grootte bladsy of gedeelte daarvan 1,10 

(b) Vir elke gedrukte afskrif/afdruk van ’n A4-grootte bladsy of gedeelte daarvan wat 

op rekenaar of in elektroniese of masjien-leesbare formaat gehou word 

0,75 

(c) Vir ’n afdruk in rekenaar-leesbare formaat op —  

(i) Verwyderbare skyf 7,50 

(ii) Kompakte skyf 70,00 

(d) (i) Vir ’n transkripsie van visuele beelde, vir ’n A4-grootte bladsy of gedeelte 

daarvan 

40,00 

(iii) Vir ’n afdruk van visuele beelde 60,00 

(e) (i) Vir ’n transkripsie van ’n oudiorekord, vir ’n A4-grootte bladsy of gedeelte 

daarvan 

20,00 

(ii) Vir ’n kopie van ’n oudiorekord 30,00 

(f) Om die rekord te soek en vir openbaring voor te berei: R30,00 vir elke uur of gedeelte 

van ’n uur wat redelik nodig is vir sodanige soektog en voorbereiding 

(2) Vir die doeleindes van Artikel 54(2) van die wet geld die volgende:  

(c) Ses uur as die aantal uur wat oorskry moet word voor ’n deposito betaalbaar is; en  

(d) Een-derde van die toegangsgelde is as deposito betaalbaar deur die versoeker.  

(3) Die werklike posgeld is betaalbaar wanneer ’n afskrif/afdruk van ’n rekord aan ’n versoeker  

gepos moet word. 

 


