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kleurgebruik

Die handelsmerk moet sover moontlik in volkleur gebruik 
word om maksimum impak te verseker.
Die verskeie elemente se kleure mag nie omgeruil of 
verander word nie.

Indien kleurgebruik beperk is, mag ‘n eenkleuropsie 
gebruik word – byvoorbeeld vir druk- of 
borduurwerk op klere. Gebruik dan slegs swart, wit, 
blou of oranje (die handelsmerk se kleure soos op 
bladsy 3 uiteengesit).

Volkleur op wit:

Volkleur op blou: AfriSake
Belê in die toekoms

BLITSGIDS OOR GRONDBESETTING VIR GRONDEIENAARS

Inleiding

D
it is van kardinale belang dat alle grondeienaars en persone in beheer van grond moet weet wat hulle te 
doen staan in die geval van ’n grondbesetting. Hierdie dokument is ’n opsomming van die belangrikste voor-
sorgmaatreëls en voorgestelde optrede. Weens komplekse wetgewing is dit belangrik om regsadvies by 
’n praktiserende prokureur in te win sodra plakkers op grond begin woon. Om ’n praktiserende prokureur te 

gebruik wat nie in dié betrokke veld kundig is nie, sal nie wys wees nie. Die persoon moet oor die nodige ervaring en 
kundigheid beskik.

Vertrekpunt
Individue het verskeie regte en middele om hul eiendomsreg te beskerm. In die praktyk raak dit egter moeiliker om 
as ’n individu al hierdie regte te gebruik. Hierdie dokument is dus geskryf vanuit ’n perspektief dat daar gesamentlike 
optrede deur individue binne die gemeenskap is, met ander woorde dat eiendomsreg beskerm kan word deur middel 
van ’n georganiseerde gemeenskapstruktuur. Praktiese riglyne oor hoe dit gedoen kan word, word in hierdie doku-
ment uiteengesit.

Voorkoming
Dit is makliker en goedkoper om grondbesetting te voorkom as om in uitgerekte regsgedinge vir uitsettings betrokke 
te raak. Die volgende kan help:
1. Raak by jou plaaslike AfriForum-struktuur en/of veiligheidsmaatskappy betrokke.
2. Wees paraat en bewus van alles wat op jou grond aangaan.
3. Patrolleer die area en versoek die buurtwag of veiligheidsmaatskappy om vir nuwe of vreemde strukture uit te kyk.
4. Indien daar wel werkers of besetters op jou grond woon, bekom soveel inligting as moontlik oor hulle (byvoor-

beeld naamlyste en ID-afskrifte) sodat persone wat nie daar hoort nie maklik geïdentifiseer kan word.
5. Pas streng toegangsbeheer toe. Moenie toelaat dat vreemdelinge jou grond as ’n deurpad gebruik nie.
6. Dit is belangrik om ’n goeie verhouding met die plaaslike polisie te bou en skakel ook by jou plaaslike buurtwag-

struktuur of gemeenskapspolisiëringsforum (GPF) in.
7. Indien jy tydelik nie op die grond kan wees nie, reël alternatiewe toesig deur byvoorbeeld jou buurtwag of            

veiligheidsmaatskappy. Moenie verkondig dat jy vir ’n bepaalde tyd uitstedig gaan wees nie.
8. Rekordhouding en die neem van foto’s van onbekende persone en voertuie in die omgewing is belangrik. Meld 

ook die datum, tyd en plek aan waar die persone of voertuie opgemerk is. Stel jou plaaslike buurtwag of veilig- 
heidsmaatskappy in kennis.

9. Dien klagtes i.t.v. die Wet op Betreding, 1959 (Wetno. 6 van 1959) by die polisie in teen alle onregmatige betreders.
 Hierby aangeheg (bladsy 4) is ’n voorbeeld van ’n beëdigde verklaring oor betreding wat gebruik kan word om 

by die polisiekantoor in te dien.
10. Maak seker dat jy ’n bewys van ontvangs met die beampte se rang, naam, van en magsnommer kry wanneer jy 

die verklaring indien.
11. Skakel in by buurtwagte, plaaswagte en AfriForum-inisiatiewe vir veiligheid. Maak seker jy is betrokke by plaas-

like veiligheidstrukture, ongeag die organisasie. 
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Veiligheid eerste
Onthou dat jou veiligheid altyd eerste kom. Jy moet konflik sover moontlik vermy. Indien jy bewus word van ’n grond-
besetting, moet die SAPD, buurtwag, GPF en privaat sekuriteit dadelik in kennis gestel word. Kommunikasie moet 
verkieslik ook op skrif plaasvind, sodat feite nie later ontken kan word nie.

Kontak ook jou bure, enige bestaande veiligheidstrukture én AfriForum. Dit kan raadsaam wees om ’n hofinterdik te 
probeer verkry voordat die persone intrek. Sluit alle hekke op die perseel en neem foto’s van die slotte. Patrolleer die 
area en sluit alle hekke wat gesluit kan word.

“Uitsetting” met of sonder ’n hofbevel
Enige betreder moet gearresteer word, tensy hy of sy onversteurd1 verblyf geniet het (in terme van die Wet op Betre- 
ding). Die eienaar of die persoon in beheer van die eiendom moet ’n klagte by die polisie aanhangig maak. 

Indien die betreder onversteurde verblyf geniet, mag hy of sy nie uit ’n huisvesting gesit word sonder ’n hofbevel 
nie. Dit wil sê, slegs wanneer die betreder van sy of haar betreding in kennis gestel is en ’n klagte (kragtens die Wet 
op Betreding) by die polisie aanhangig gemaak is, mag die struktuur afgebreek word en die persoon deur die polisie 
gearresteer word.

Indien daar niemand bly nie, moet die struktuur onmiddellik afgebreek word voordat dit bewoon word. Skakel jou 
naaste buurtwag of sekuriteitsmaatskappy vir bystand en getuienis. Boumateriaal en inhoud moenie beskadig word 
nie, terwyl ’n inventaris ook daarvan gehou moet word. Dit sal wys wees om die inventaris aan die polisie te oorhandig 
(SAP13). Die neem van foto’s en video’s van die hele proses om later as bewyse te dien indien ’n geskil ontstaan, is ook 
noodsaaklik.2

Verwysings:
• Paragraaf 6 van die Suid-Afrikaanse Polisiediens se dokument Evictions from Farming Land: Operational Guidelines 

for Members of The South African Police Service.
• Mbangi and Others vs Dobsonville City Council 1991(2) SA 330(W).

Die polisie
Die polisie is veronderstel om enige misdaad te ondersoek. In praktyk weier hulle dikwels weens die politieke aard 
daarvan om betrokke te raak waar grondbesettings plaasvind. Dring daarop aan om betredingsklagtes en ’n moontlike 
klag van saakbeskadiging asook oortredings van die omheiningswet in te dien. Klagtes van openbare geweld kan ook 
’n moontlikheid wees.

Kry ander persone om jou na die polisiekantoor te vergesel en getuies te wees. Dring daarop aan om die stasiebevel-
voerder te spreek indien die beamptes onbehulpsaam is. Dien klagtes by die onafhanklike klagtedirektoraat (OKD) in 
indien klagtes nie geneem of ondersoek word nie. Dit is belangrik om die onbehulpsame beamptes te kan identifiseer.

Arrestasiebevoegdheid van privaat persoon
’n Privaat persoon kan self arrestasies uitvoer indien misdaad in sy of haar teenwoordigheid gepleeg word. Dit is raad-
saam om dadelik die polisie, buurtwag en/of veiligheidsmaatskappy te skakel en hulle teenwoordig te hê wanneer 
opgetree word. Weereens moet dit op ’n verantwoordelike wyse binne groepsverband plaasvind. Dit is belangrik om 
dit met so min as moontlik geweld uit te voer en om die persoon so spoedig moontlik aan die polisie te oorhandig. Dit 
is raadsaam om getuies teenwoordig te hê met enige arrestasie.

Verwysings:
Die Strafproseswet, 1977 (Wetno. 51 van 1977)
• Wyse en uitwerking van arrestasie (Artikel 39)3

1. Tydens arrestasie moet die persoon wat gearresteer word fisies aangeraak word sodat daar geen onduide-
likheid kan bestaan oor wie gearresteer word nie, behalwe waar die persoon vrywillig aan arrestasie onderwerp. 

2. Die gearresteerde moet onmiddellik ingelig word oor die rede vir die arrestasie en indien ’n lasbrief uitgereik is, 
’n afskrif daarvan kry.

3. Indien hierdie stappe gevolg is, is die persoon in wettige aanhouding en moet in aanhouding bly totdat hy of sy 
wettig vrygelaat word.

1.  Mbangi and Others vs Dobsonville City Council 1991(2) SA 330(W).
2.  Kan ook hanteer word deur ’n koerantadvertensie te plaas en te versoek dat eiendom binne 21 dae afgehaal word en by versuim die eienaar daaroor sal beskik. 
  (Soos wanneer ’n motor lank op jou perseel staan.) Indien die waarde meer as R300 000 beloop, moet ’n veiling gehou word.
3.  Die Strafproseswet, 1977 (Wetno. 51 van 1977) – Artikel 39, 42 en 49.
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• Arrestasie deur privaat persone sonder lasbrief (Artikel 42)
1. Enige privaat persoon mag sonder ’n lasbrief enige ander persoon arresteer wat:

a. in die arresteerder se teenwoordigheid ’n misdaad pleeg of probeer pleeg, of met goeie rede daarvan 
verdink word dat hy of sy ’n oortreding gepleeg het, welke misdaad in Skedule 1 genoem word;

b. oënskynlik ’n misdaad gepleeg het, vermoedelik uit wettige aanhouding ontsnap het en wettiglik deur ’n 
ander persoon agternagesit word;

c. ’n misdaad pleeg in terme van ’n wet wat magtig dat ’n privaat persoon sonder lasbrief ’n arrestasie mag 
uitvoer vir daardie misdaad (byvoorbeeld die Wet op Veediefstal); en

d. betrokke is by ’n bakleiery wat die arresteerder self gesien het (Wet op die Voorkoming van Openbare 
Geweld en Intimidasie).

2. Enige privaat persoon mag enige ander persoon soos in onderafdeling 1(a) hierbo sonder ’n lasbrief agtervolg 
en probeer aankeer. Enige derde persoon wat ingelig word oor die rede vir die agtervolging en arrestasie, mag 
sonder ’n lasbrief daaraan deelneem.

3. Die eienaar, wettige huurder of bestuurder van ’n perseel waar ’n misdaad (Skedule 1) gepleeg word, mag die 
verdagte agtervolg en sonder ’n lasbrief arresteer. Enige derde persoon wat ingelig is oor die misdaad, mag 
sonder ’n lasbrief aan die agtervolging en arrestasie deelneem.

• Gebruik van geweld (Artikel 49)
 Enige persoon wat ’n wettige arrestasie probeer uitvoer, mag die nodige geweld op die volgende voorwaardes 

gebruik indien die verdagte hom verset:
1.  Die verdagte moet weet dat jy hom wettig probeer arresteer.
2. Die geweld moet onmiddellik noodsaaklik wees om ontsnapping en beserings te voorkom.
3. Die geweld mag nie meer wees as wat onmiddellik noodsaaklik is nie.
4. Jy sal moet bewys dat daar ernstige onmiddellike gevaar vir jouself of ander persone bestaan het.
5. Jy moet kan bewys dat jy al hierdie voorwaardes nagekom het.

Besetters het reeds ingetrek
Indien die besetters reeds gevestig het, m.a.w. onverstoorde verblyf geniet, betree hulle steeds, wat ’n misdaad is. 
Dit is in só ’n geval onwys om self arrestasies uit te voer, aangesien die besetters dit sal probeer plooi as ’n uitsetting 
sonder ’n hofbevel. Druk moet op die polisie geplaas word om die klagtes wat reeds ingedien is, op te volg. Indien 
besetters reeds ingetrek het, sal ’n uitsettingsbevel so spoedig moontlik by ’n hof verkry moet word. Dit is makliker om 
’n uitsetting te kry in omstandighede waar die besetters korter as ses maande op die grond is.

Besetting van openbare grond
Dit is ’n werklikheid dat openbare grond soos parke en begraafplase beset word. In hierdie omstandighede kan ’n 
lid van die publiek nie die strukture afbreek nie. Die aangewese roete om te volg, is om klagtes by die polisie en die 
munisipaliteit te lê. Die munisipaliteit moet ook verwittig word indien die plakkershuise nie aan bouregulasies voldoen 
nie. Daar kan later teen die munisipaliteit opgetree word indien hulle hul regsplig versuim. Die pro-aktiewe patrollering 
van openbare ruimtes deur onder meer buurtwagte kan wel die waarskynlikheid op besetting van openbare grond 
verminder.

Rekordhouding
Dit is belangrik dat daar noukeurig rekord gehou word van alle voorvalle:
• Naam van voorval
• Plek
• Tyd
• Datum
• Beskrywing van gebeure (telefoonoproepe, radio-boodskappe, ens.)
• Foto’s (korrekte datum en tyd moet verkieslik daarop verskyn)
• Video’s (korrekte datum en tyd moet verkieslik daarop verskyn).

Gevolgtrekking
Eiendomsreg is die hoeksteen van ’n bestendige sosiale, ekonomiese en politieke omgewing. Die toenemende drei-
gemente van grondbesetting moet baie ernstig opgeneem word. Ons moet die vermoë ontwikkel om ons eie eien-
domsreg en die eiendomsreg van ander persone en gemeenskappe te beskerm. Ons kan dit slegs uitvoer deur as 
georganiseerde gemeenskappe op ’n verantwoordelike wyse op te tree.
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Ek, die ondergetekende

_______________________________________________________________________
(VOLLE NAME)

verklaar hiermee onder eed soos volg:

1.
Ek is ŉ meerderjarige man/vrou woonagtig te ______________________________________________________ 

met ID-nommer _________________________________ en kontaknommer ______________________________

2.
Die geheel van hierdie eedsverklaring val binne my persoonlike kennis, tensy dit uit die konteks anders blyk te wees.

3.
Na die beste van my wete is die inhoud van hierdie verklaring waar en korrek.

4.
Ek is die eienaar/wettige okkupeerder van die grond met volledige eiendomsbeskrywing 

___________________________________________________________________________

5.
Op ____________________ om ongeveer _____h____ het onbekende persone begin inbeweeg op die eiendom bekend as 

________________________________________ 

6.
Die persone het begin om plantmateriaal op my eiendom te verwyder en strukture op te rig.

7.
Hierdie optrede is wederregtelik. Die persone het geen wettige rede om op die grond te wees of om strukture daar op te rig nie.

8.
Daar is ongeveer _____________ (getal) persone. Hierdie persone word daagliks meer.

9.
Die persone veroorsaak ŉ groot kopseer vir my en bring ook ŉ veiligheidsrisiko mee.  

Dit is van kardinale belang dat hier drastiese optrede geneem word deur die Suid-Afrikaanse Polisiediens.

10.
Ek versoek hiermee dat ŉ klag van betreding soos bedoel in Artikel 1(1) van 

Wet 6 van 1959 geopen word en dat die saak verder ondersoek word.

11.
Ek versoek ook die polisie om toe te sien dat die misdaad stopgesit word. Tans word die misdaad voortdurend gepleeg 

deurdat die persone aanbly op my eiendom sonder enige regsgeldige rede om daar te wees.

12.
Ek bevestig weer eens dat ek aan geen van hierdie persone toestemming gegee het om die eiendom te betree nie. 

Ek sal ook nie sodanige toestemming gee nie. 

GEDATEER TE _________________________ OP DIE ____ DAG VAN ___________________ 20_____. 

__________________________________
DEPONENT

ALDUS BEëDIG EN GETEKEN TE ________________ OP HIERDIE _____ DAG VAN _____________ 20_____ DEUR DIE DEPONENT, 
WIE VERKLAAR HET DAT HY/SY OP HOOGTE IS MET DIE INHOUD VAN HIERDIE VERKLARING, DAT HY/SY DIT BEGRYP EN AS 

BINDEND OP SY/HAAR GEWETE BESKOU NADAT DAAR AAN DIE BEPALINGS VAN GOEWERMENTSKENNISGEWING R1258, 
GEDATEER 21 JULIE 1972, SOOS GEWYSIG, VOLDOEN IS.

     
VOOR MY:

___________________________
KOMMISSARIS VAN EDE

NAAM:  ____________________   HOEDANIGHEID: ___________________    ADRES: _____________________________________

EEDSVERKLARING


