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~ GOVERNMENT NOTICE 
  

DEPARTMENT OF VEILIGHEID EN SEKURITEIT 
No. R. 345 | —— oo 26 Maart 2004 

(Engelse teks deur die Minister geteken.) 

_ WET OP BEHEER VAN VUURWAPENS, 2000 

Regulasies vir die Beheer van Vuurwapens 

Die Minister van. Veiligheid en Sekuriteit het kragtens artikel 145 van die Wet op Beheer van 

Vuurwapens, 2000 (Wet No. 60 van 2000) gelees met die bepalings van artikel 14 van die 

Interpretasiewet, 1957 (Wet No. 33 van 1957), die regulasies in die Bylae gemaak. 

BYLAE 

. _ Regulasies vir die Beheer van Vuurwapens, 2004 | 

‘Rangskikking van die regulasies 

Hoofstuk 1 
‘Inleidende bepalings 

1. Definisies 

Hoofstuk 2 

Akkreditasie 

Algemene voorwaardes wat verband hou met akkreditasie 
Akkreditasie van ‘n openbare versamelaar of museum 
Akkreditasie van jagvereniging of sportskietorganisasie 
Akkreditasie van versamelaarsvereniging 

Akkreditasie van skietbane - oo! sO 

Akkreditasie om opleiding te voorsien vir die gebruik van vuurwapens 

Akkreditasie om Vvuurwapens te voorsien vir gebruik in teater-, film of 

televisieproduksies om - ee 

9. ' Akkreditasie van ‘n wildboer 
10. Akkreditasie om besigheid met betrekking tot jag te bedryf 

ii.  Akkreditasie vir ander besigheidsdoeleindes soos bepaal deur die Registrateur — 

12. Akkreditering as Amptelike Instelling 

O
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ae Hoofstuk 3 . cee Loe 

Algemene bepalings met betrekking tot ‘n aansoek om bevoegdheidsertifikaat, 

verdere bevoegdheidsertifikaat, lisensie, permit, tydelike magtiging, duplikaat en 

hernuwing _ : aes 

13. Algemene voorwaardes met betrekking tot aansoeke wat vereis word kragtens die 

Wet oe oe ob hatte 

14.  Spesifieke voorwaardes met betrekking het op bevoegdheidsertifikate
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-Hoofstuk 4 . —_ 
Lisensie om 'n ‘vuurwapen te besit 

Verbode vuurwapens en toestelle wat gelisensieer kan word in ‘n privaatversameling 
Veiligheidsmaatreéls vir die vertoon van vuurwapens in ‘n privaatversameling 
Voorwaardes vir die besit van ammunisie in ‘n privaatversameling . 
Veiligheidsmaatreéls vir die vertoon van ammunisie in ‘n privaatversameling 

_ Verbode vuurwapens en toestelle wat gelisensieer kan word in ‘n openbare 
versameling 
Veiligheidsmaatreéls vir die. vertoon van vuurwapens in ‘n openbare versameling 
Voorwaardes vir die verskaffing van ‘n ‘vuurwapen vir gebruik deur ‘n ander persoon 
ten aansien van ‘n lisensie om ‘n vuurwapen te besit vir besigheidsdoeleindes 
Registers vir die houer van ‘n lisensie vir besigheidsdoeleindes 
Aansoek om ‘n tydelike magtiging om ‘n vuurwapen te besit a 
Voorwaardes van toepassing op ’n tydelike magtiging om ‘n vuurwapen te besit 
Rekords ten opsigte van tydelike magtiging om.‘n vuurwapen te besit 
Jaarlikse verslag wat by die Minister ingedien. moet word 
Voorwaardes vir die gebruik van ‘n vuurwapen wat besit word kragtens artikel 21 
-van.die Wet 
Uitkenningstekens op vuurwapens 
Die sentrale vuurwapendatabasis ° 

Hoofstuk 5: 
_. Lisensies wat uitgereik word aan besondere kategorieé persone | 

‘Deel 1 
Algemene voorwaardes. 

Addisionele besonderhede wat verskaf moet word met 'n aansoek om ’n lisensie vir 
‘n handelaar, vervaardigers- en wapensmid | 

Deel 2 

Handelaars 

Voorwaardes ten opsigte van ‘n handelaarslisensie 
Inligting op ‘n handelaarslisensie ce coe SO 
Aansoek om tydelike magtiging om handel te dryf.in vuurwapens en ammunisie op persele buiten daardie persele wat gespesifiseer word in ’n handelaar se lisensie Voorwaardes van.toepassing op tydelike magtiging om handel te dryf in vuurwapens €n ammunisie op persele buiten die persele wat gespesifiseer word in ‘n handelaar se _Jlisensie 
Rekord van voorgeskrewe inligting ten opsigte van tydelike magtiging wat verband hou met handelaars eo re 
Aansoek van ’n handelaar om van perseel te. Verander «= 
Registers ten opsigte van ‘n handelaar 
Wyse waarop ‘n werkstasie ingestel, in-stand gehou en gekoppel moet word aan die ~ sentrale-handelaarsdatabasis . 
-Weeklikse opgawes mee 
Vestiging van ‘n gesentraliseerde handelaarsdatabasis 

Deel 3 
Vervaardigers | . 

Voorwaardes van toepassing op ’n vervaardigerslisensie 
Inligting op ‘n vervaardigerslisensie oo, 
Aansoeke ten opsigte van tydelike magtiging-om vuurwapens en ammunisie te veretoon op ‘n perseel buiten die perseel wat gespesifiseer word in die vervaardiger se lisensie me os
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Voorwaardes van toepasssing op tydelike magtiging om vuurwapens en ammunisie 

te vertoon op ‘n perseel buiten die perseel wat gespesifiseer word in die vervaardiger 

se lisensie 
Rekord van voorgeskrewe inligting ten opsigte van tydelike magtiging wat verband 

jou met ‘n vervaardiger se lisensie 
Aansoek van ‘n vervaardiger om van perseel te verander 
Registers ten opsigte van ‘n vervaardiger 

Wyse waarop ’n werkstasie ingestel, in stand gehou en gekoppel moet word aan die 

sentrale vervaardigersdatabasis 

Vestiging van ‘n n gesentraliseerde verveardigersdatabasis 

Deel 4 
Wapensmede 

Ander werk wat gedoen mag word deur ‘n wapensmid 
Voorwaardes met betrekking tot die uitreik van ‘n wapensmidlisensie 

Inligting oor die wapensmidlisensie | 
Aansoeke met betrekking tot tydelike magtiging om besigheid te bedryf as ‘n 

wapensmid op.’n perseel buiten die perseel wat aangedui word in die wapensmid se 

lisensie 
Voorwaardes met betrekking tot tydelike magtiging om besigheid te bedryf as ’n 

wapensmid op ‘n perseel buiten die perseel wat aangedui word in die wapensmid se 

lisensie 

Rekord van voorgeskrewe inligting met. betrekking tot tydelike magtiging ten opsigte 

van ‘n wapensmid 
Aansoeke om verandering van perseel » 

Register ten opsigte van wapensmede 

Wyse waarop ‘n werkstasie ingestel, in stand gehou gekoppel moet word aan die 

sentrale wapensmiddatabasis 
Weeklikse opgawes 
Vestiging van gesentraliseerde wapensmiddatabasis 

Hoofstuk 6 

Invoer, uitvoer en vervoer in-transito van vuurwapens en ammunisie 

Aansoeke met betrekking tot ‘n deurgangspermit 

Voorwaardes met betrekking tot ‘n aansoek om 'n invoer- of uitvoerpermit 
Voorwaardes met betrekking tot deurgangspermitte 

Inligting ten opsigte van invoer-, uitvoer- en deurgangspermitte 
Vestiging van sentrale invoerders- en uitvoerdersdatabasis 
Uitbreiding, hernuwing en vervanging van invoer-, uitvoer of deurgangspermitte 

Hoofstuk 7 
Berging, vervoer en dra van vuurwapens en ammunisie 

-Deel 1 
Berging 

Berging van vuurwapens en ammunisie 

Deel 2 
Vuurwapenkarweierspermit 

Verpakking van vuurwapens en ammunisie tydens vervoer 
Aansoek vir ‘n vuurwapenkarweierspermit 
Voorwaardes vir ‘n vuurwapenkarweierspermit 
Duplikaat vuurwapenkarweierspermit 
Kansellasie van ‘n vuurwapenkarweierspermit 
Rekord van voorgeskrewe inligting met betrekking tot vuurwapenkarweierspermit
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Hoofstuk § - 
Beheer van ammunisie en vuurwapenonderdele 

Aansoek om magtiging vir besit van meer as 2 400 slagdoppe en besit van. meer as 
200 patrone : 
Register van vuurwapenonderdele 

Hoofstuk 9 
Amptelike Instellings 

Voorwaardes vir die verkryging, gebruik, veilige bewaring en beskikking van 
vuurwapens deur ‘n geakkrediteerde Amptelike Instelling “ 
Inligting wat die permit uitgereik kragtens artikel 98 van die Wet moet bevat 
Dra van handwapen in pistoolsak deur werknemer van Amptelike Instelling 
Voorgeskrewe opleiding en toets van werknemer van Amptelike Instelling 
Voorsiening van vuurwapenopleiding deur Amptelike Instellings oa 
Registers wat deur die Amptelike Instelling gehou moet word 
Besonderhede wat in die register opgeneem moet word Se o 
Uitkenningstekens vir vuurwapens onder beheer van Amptelike Instelling . 
Instelling van sentrale Amptelike Instellingsdatabasis vir vuurwapens 

_ Instel en instandhouding van ‘n Amptelike Instelling se werkstasie 

Hoofstuk 10 
Veilige bewaring van vuurwapens en ammunisie 

Kluise en veilige bewaring 

Hoofstuk 11 
Organisatoriese strukture 

‘Deel 1 
.. Die Sentrale Vuurwapenregister 

Inligting wat opgeneem moet wees in die sentrale databasis os 
Ander dokumente en inligting wat vervat moet wees in die sentrale databasis 

Deel 2 
Administratiewe geregtigheid en appél 

Administratiewe geregtigheid 
_ Appélraad 
Appélprosedure | 

Hoofstuk 12 
' Algemene voorwaardes 

Aansoek om vergoeding Sa , 
Beskikking van vuurwapens of ammunisie wat oorhandig is in ooreenstemming met 
amnestie . an oO 
Oorhandiging van vuurwapens en ammunisie = 
Voorlegging en afvuur van vuurwapens of ammunisie vir identifikasiedoeleindes 
Betaling van bedrae wat gehef word 
Betaling van administratiewe boetes ce 
Afgee en beskikking van bevoegdheidsertifikaat, lisensie, permit of magtiging 
Uitstel van lisensie, permit of magtigings in geval van diefstal of verlies van 
vuurwapen ; By 
Verandering van adres ; : 
Toerusting en materiaal wat ontwerp is vir die laai van ammunisie so Beskikking van vuurwapens in geval van staking van bedryf van besigheid - 
Beskikking van vuurwapens in insolvente of bestorwe boedel
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104. Vernietiging van vuurwapens 

105. Deaktivering van vuurwapens 
106. Beveiliging van vuurwapens 
107. Verandering van omstandighede 
108. Regstel van inligting 
109. Vuurwapenvrysones 
110, Oortredings en boetes 
111. Kwitansies 
112. Amptelike adres 
113. Herroep van regulasies 
114. Titel en aanvang 

Hoofstuk 1 
Inteidende bepalings 

Definisies 

1. In die regulasies het enige woord of uitdrukking waaraan ‘n betekenis toegeskryf is 

in die. Wet daardie betekenis en tensy die konteks anders aandui het die volgende 

woorde en uitdrukkings die betekenisse wat hieronder daaraan toegeskryf word - 

(i) 

. (ii) 

(iii) 

(iv) 

Av). 

(vi). . 

“aansoeker” sluit in ‘n natuurlike persoon of regspersoon wat deur middel 

van sy verantwoordelike persoon optree; 

“betrokke Aangewese Vuurwapenbeampte” beteken die Aangewese 

Vuurwapenbeampte verantwoordelik vir die gebied waar die aansoeker 

-gewoonlik woon en indien ‘n aansoek kragtens die regulasies verband hou 

met ’n besigheid van die aansoeker, die Aangewese Vuurwapenbeampte 

verantwoordelik vir die gebied waar die onderneming geleé is of geleé sal 

wees, na gelang van die geval; 

“geakkrediteerde skietbaan” beteken ‘n skietbaan of tonnel wat voldoen 

aan die toepaslike spesifikasie gestel kragtens die Wet op Standaarde, 1993 

(Wet No. 29 van 1993); 

“hoof vuurwapenkomponent” beteken die loop, raam, romp, glystuk, knip 

of sluitstuk van ‘n vuurwapen; 

“in-transito” beteken die vervoer deur die Republiek van Suid-Afrika na ‘n 

ander land van vuurwapens of ammunisie wat ingevoer is; 

“invoer” met betrekking tot vuurwapens of ammunisie beteken om dit van 

buite die Republiek van Suid-Afrika na die Republiek van Suid-Afrika te bring 

of te Jaat bring en ook die inbring daarvan in die Republiek van Suid-Afrika by 

‘n hawe of lughawe of ander plek aan boord van ‘n vaartuig of viiegtuig of 

ander voermiddel, ongeag of al dan nie die vuurwapens en ammunisie vir 

vervoer deur die Republiek van Suid-Afrika na ‘n plek buite die Republiek van 

Suid-Afrika of vir ’n ander doel van die vaartuig of vliegtuig of ander 

-vervoermiddel afgelaai is of bestem is om aldus afgelaai te word; en het 

“invoer”, wanneer dit as werkwoord gebruik word, ’n ooreenstemmende 

_ betekenis; 

(vii) 

(viii) 

“jagondernemer” beteken " persoon wat die jag van wild teen vergoeding 

aanbied of organiseer en wat as sodanig gelisensieer is kragtens toepaslike 

provinsiale wetgewing; | 

“nie gelaai nie” beteken dat geen dryfmiddel, projektiel of patroon wat uit 

die vuurwapen.gevuur kan word vervat is in die sluitstuk of vuurkamer van 

die vuurwapen nie, ook nie in die magasyn of silinder wat aan die vuurwapen 

~ geheg of ingeskuif is nie;



- (ix) | 
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“om besigheid met betrekking tot jag te bedryf” beteken ‘n 
gelisensieerde professionele jagter wat ‘n.kliént teen vergoeding vergesel om 

. die kliént-in staat te stel om wilde diere te jag, of ‘n gelisensieerde 7 
' Jagondernemer wat vir kliénte die jag van wilde diere aanbied of organiseer; 

(x). 

(xi) 

(xii). 

(xiii) 

(xiv) . 

(xv). 

(xvi) 

(xvii) 

(xviii) 

(xix) 

» (Xx) 

“onmiddellik” beteken teen die einde van die volgende gewone 
besigheidsdag; 

“openbare versameling” beteken ’n versameling vuurwapens of ammunisie 
wat bedoel is vir publieke uitstalling; 

“persoon van goeie naam” beteken ‘n persoon wat - 

(a) | aanvaarbaar is of bly vir ‘n geakkrediteerde jagvereniging, sportskiet 
organisasie of versamelaarsvereniging as ‘n toegewyde lid of . 
versamelaar, na gelang van die geval; 

(b) daadwerklik voldoen aan die bedoeling van die Wet ten opsigte van sy 
of haar status as toegewyde jagter of toegewyde sportpersoon, of 
-versamelaar, na gelang van die geval; en 

(c) nie onbevoeg is om n vuurwapen te besit kragtens die bepalings van 
die Wet nie; Deg 

“polisiestasie” sluit in die kantore van ‘n Aangewese Vuurwapenbeampte 
en ‘n regeringskantoor wat aangewys is deur die Registrateur, waar 'n funksie 
kragtens die Wet, soos gespesifiseer deur die Registrateur, uitgeoefen kan 

word; ee: ~ : 

“professionele jagter” beteken.'n persoon wat aanbied of instem om enige. 
ander persoon teen vergoeding te vergesel om wild.te jag en wat as sodanig 
gelisensieer is kragtens toepaslike provinsiale wetgewing; — . 

“rekord” beteken inligting wat aangeteken is ongeag die vorm of medium; 

“SABS” beteken die Suid-Afrikaanse Buro vir Standaarde bedoel in artikel 
2(1) van die Wet op Standaarde,. 1993 (Wet No. 29 van 1993); 

“Staat” beteken ‘n staatsorgaan soos dit omskryf word.in artikel 239 van die 
Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1996 (Wet 108 van 1996); 

“toegewyde prosedure” beteken optrede of prosedure wat gerig is daarop . 
om voldoening aan die Wet te bewerkstellig; - .. 

“veelvuldige in- en uitvoerpermit” beteken.'n invoer- en uitvoerpermit 
wat die veelvuldige invoer- en uitvoer.van ‘n spesifieke vuurwapen of 
ammunisie vir ‘n spesifieke tydperk .goedkeur; : 

“veilige sluittoestel” beteken:-’n-toestel wat net-geopen of ontsluit kan word 
deur middel van ‘n elektroniese, magnetiese of meganiese sleutel, of deur die 

Stel van die toestel in ooreenstemming met ‘n alfabetiese of numeriese 
_ kombinasie, wat wanneer dit aan ‘n vuurwapen.gekoppel word, verhoed dat 

(xxi) 

(xxii) - 

die vuurwapen van ‘n vaste struktuur verwyder. kan word:: 

“vuurwapenkarweier” beteken ‘n persoon wat bedoel word:in artikel 86 
van die Wet; ae oa o 

“die Wet” beteken die Wet op Beheer van Vuurwapens, 2000 (Wet No. 60 
van 2000); : mo
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(xxiii) “wildboerdery” beteken grootskaalse boerderybedrywighede wat die teel 
van wild en bedryf van wild.behels op ‘n wildplaas vir die doel om die wild 
teen betaling van ’n bedrag te jag of te oes vir vieis, karkasse, velle of as 
trofeé; en 

Gariv) “wildplaas” beteken ‘n omvangryke Plaas wat op sodanige wyse omhein is - 

(a) dat wild op grond buite die omheining nie geredelik toegang kan kry 
: tot die grond wat omhein is nie; 

(b) dat wild nie geredelik kan ontsnap van die omheinde grond nie; en 

(c) dat kuddes wild gehou of geteel word vir die doel van wildboerdery. 

Hoofstuk 2 

Akkreditasie 

Algemene voorwaardes. wat verband hou met akkreditasie 

2. (1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7), 

'n Aansoeker wat akkreditasie nodig het vir ‘n doel wat voorsien word in die 
Wet, moet by die Registrateur aansoek doen om sodanige akkreditering. 

‘n Aansoeker waarna verwys word in subregulasie (1) moet die behoorlik 
ingevulde betrokke aansoekvorm wat voorgeskryf word in Aanhangsel “A” by 
die betrokke Aangewese Vuurwapenbeampte indien, tesame met enige 
ondersteunende dokumente wat vereis word. 

Die aansoeker moet die aansoekvorm persoonlik invul met ‘n pen met swart 
ink, of in geval van ’n regspersoon, moet die vorm met swart ink ingevul word 

deur die persoon wat bedoel word in artikel 7(1) van die Wet en sodanige 
persoon moet skriftelik genomineer word deur die regspersoon.om namens 
die regspersoon op te tree. 

Indien die aansoeker ’n regspersoon is, kan die Registrateur van die 
aansoeker vereis om inligting te verskaf oor enige aspek wat op die vorm 
voorgeskryf word ook ten opsigte van enige persoon in beheer van die 
regspersoon of persoon verantwoordelik vir die bestuur daarvan. 

Die inligting wat die Registrateur kan aanvra kragtens subregulasie (4), moet 
persoonlik verskaf word deur die betrokke persoon, op die vorm wat die 
Registrateur vereis. 

Waar die Registrateur dit vereis, moet ‘n aansoeker waarna verwys word in 
subregulasie (1) as dit ‘n natuurlike persoon is ‘n stel vingerafdrukke en 
gesertifiseerde afskrif van die aansoeker se identiteitsdokument indien, of in 
geval van 'n regspersoon, van die verantwoordelike persoon en enige persoon 
in beheer daarvan of verantwoordelik vir die bestuur daarvan. 

Wanneer besluit word of ‘n aansoeker in aanmerking kom vir akkreditasie 
‘kragtens die Wet, moet die Registrateur enige relevante faktor wat betrekking — 
het op die aansoeker in.ag neem waar die aansoeker ‘n natuurlike persoon is 
en in geval van ‘n regspersoon, dié verantwoordelike persoon en elke persoon 
in beheer van of verantwoordelik vir die bestuur van die regspersoon met 
betrekking tot - 

(a) betroubaarheid en integriteit; 

(b) . geskiktheid om die toepaslike werksaamhede ingevolge die Wet uit te 
voer;



(8) 
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(c) bekwaamheid om die doel van die akkreditering te dien; 

— (d) bekwaamheid om die doeistellings van die Wet te bevorder, soos 
daarna verwys word in artikel 2 van die Wet; en 

| (e) = ‘n skriftelike verslag wat voorberei is deur die betrokke Aangewese 
~ Vuurwapenbeampte, asook enige skriftelike voorleggings van die 
aansoeker op die verslag. - os 

- Wanneer besluit word of ’n aansoeker voldoen aan die kriteria wat genoem 
word in subregulasie (7), kan die Registrateur waar van toepassing, die 
volgende in ag neem - ee 

(a) die aansoeker se infrastruktuur; 

(b) enige betrokke kwalifikasies van die aansoeker of sy of haar 
werknemers; 

(c) hoe lank die aansoeker bestaan of funksioneer; 

(d) die aansoeker se belangrikste, doel, asook die aansoeker se belang en 
ervaring in die toepaslike veld waarvoor akkreditasie aansoek gedoen 
word; 

(e) die aansoeker se gedragskode of etiese kode en enige dissiplinére 
kode of maatreéls wat van toepassing is op die aansoeker se lede of 
werknemers; 

(f) die aansoeker se grondwet; — 

m()) die getal opbetaalde lede en die aansoeker se vereistes vir 
lidmaatskap, volgehoue lidmaatskap of hoe lidmaatskap verbeur kan 
word; - , 

(h) enige organisatoriese affiliasie van die aansoeker; 

(9). 

(i) die aansoeker se intensie om te voldoen aan die doel van die 
akkreditasie; 

| ~ G) . enige belang of botsing van belange wat die aansoeker ongeskik sou 
maak vir akkreditasie; 

(k) die aansoeker se bedoeling om die doelwitte van die Wet, waarna 
verwys word in artikel 2 van die Wet, te bevorder; 

- () die streek wat gedek word deur die. aansoeker se bedrywighede of 
funksies; 

.(m) enige ander feit wat na die Registrateur se mening verband hou met 
die bepaling.van die aansoeker se geskiktheid vir akkreditasie; 

(n) skriftelike voorleggings van enige ander persoon om die aansoek te 
steun. ee me, oe 

Die Registrateur kann aansoek om akkreditasie afkeur indien inligting tot sy 
_ of haar beskikking toon dat die aansoeker nie kwalifiseer vir akkreditasie nie, 

of waar die verantwoordelike persoon of die persoon waarna verwys word in 
subregulasie (4) wat die organisasie beheer of bestuur gediskwalifiseer kan 

- word om ‘n. bevoegdheidsertifikaat te ontvang kragtens artikel 9(2)(a), (c). tot 
(p) van die Wet. a ,
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(10) 

(11) 

(12) 

(13). 

Die Registrateur moet die inligting wat vereis word op die vorms wat 

. voorgeskryf word in Aanhangsel “A” aanteken in die Sentrale 
Vuurwapenregister waarna verwys word in artikel 125(1)(g) van die Wet. 

Die Registrateur kan net ‘n akkreditasie kanselleer kragtens artikel 8(3) van 

die Wet as die Registrateur die prosedure, wat gelees moet word in samehang 
met die nodige veranderinge daartoe, wat uiteengesit word in artikel 102(2) 
tot (4) van die Wet, volg. 

(a). ‘n Aansoeker wat geakkrediteer is kragtens die Wet, moet jaarliks, 
‘voor:31 Desember van daardie jaar en jaarliks daarna ‘n skriftelike 
verslag indien by die Registrateur oor elke persoon wat - 

(i) ‘n bevoegcheidsertifikaat, lisensie, permit of magtiging wat 
kragtens die Wet uitgerelk is hou; 

(ii) ‘n lid is van of in diens is van die onderneming van die 
geakkrediteerde persoon of regspersoon, na gelang van die 
geval; en 

' (iii) | onderhewig was aan dissiplinére stappe wat verband hou met ’n 
oortreding van of versuim om te voldoen aan ’n bepaling van 
die Wet of enige ander voorwaarde wat gespesifiseer word op 
die lisensie wat uitgereik is aan die aansoeker kragtens die 
Wet, of gedrag wat bedoel word in artikel 102(1), artikel 103(1) 
van 103(2) van die Wet. 

(b) Die verslag moet die volle name en identiteitsnommer van die 
betrokke persoon, besonderhede van die bevoegdheidsertifikaat, 

lisensie, permit of magtiging, asook van die dissiplinére oortreding en 
‘die uitslag.van die dissiplinére optrede vermeld. 

(a) ‘n Regspersoon wat geakkrediteer word vir die doel wat beoog word in 

die Wet, moet die Registrateur skriftelik binne 30 dae in kennis stel 

indien daar enige verandering plaasvind van enige persoon in beheer 

van of verantwoordelik vir die bestuur van die regspersoon. 

(b) Die Registrateur kan met ontvangs van die kennisgewing waarna 

verwys word in paragraaf (a) versoek dat enige besonderhede waarna 
verwys word in subregulasie (4) met betrekking tot ‘n persoon wat 

. beheer oorneem of verantwoordelik is vir die bestuur van die 
regspersoon, soos verwys word in paragraaf (a) ingedien moet word. 

(c) Niks in die regulasie mag beskou word asof dit die Registrateur die 

_ mag of gesag van enige aard gee om die bestuur of beheer van 

- godanige regspersoon deur enige spesifieke persoon te bepaal nie: 

Maar, indien die regspersoon ‘n persoon aanstel in beheer van of 
verantwoordelik vir die bestuur daarvan en die aanstelling sou tot 
gevolg hé dat daar nie meer voldoen word aan die kriteria wat genoem 

word in subregulasie (7) nie, kan die Registrateur die prosedures wat 

voorgeskryf word in regulasie 2(11) instel. 

Akkreditasie van 'n openbare versamelaar of museum 

3. (1) “'n Persoon wat aansoek doen om akkreditasie as openbare versamelaar of 

museum moet, bo en behalwe die betrokke inligting wat vereis word in 

regulasie 2, die volgende indien - 

- (a) = ‘n beskrywing van die uitstallingsmeganismes wat gebruik sal word om 

die vuurwapens te vertoon; ©



(b) 

“(c). 

(d) 

(e). 

(f) 
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aanvaarbare dokumentére bewys dat die uitstalling i in ‘n 
-geakkrediteerde | museum sal wees; 

‘n beskrywing en spesifikasies van die sekuriteitsmaatreéls wat 
verband hou met die bewaring, vervoer en n veilige bewaring van die 
vuurwapens wat vertoon sal word; 

‘n beskrywing van die toegangsbeheer tot die museum waar die 
vuurwapens vertoon sal word; 

‘n sertifikaat wat bevestig dat die museum oop is: vir die publiek; en 

skriftelike bevestiging dat - 

(i) | geen vuurwapen of ammunisie verskaf of oorgedra sal word 
aan enige persoon wat nie ‘n tydelike magtigting het kragtens 
artikel 21 van die Wet waarin besit van ‘n vuurwapen toegelaat 
word, of ‘n permit om die ammunisie te besit nie, na gelang © 

- van die geval; 

(ii) die vuurwapen en ammunisie vertoon of bewaar sal word onder 
- . beheer van die aangestelde kurator van die museum of ‘n 

persoon wat skriftelik deur die kurator daartoe gemagtig is; 

(iii). die kurator van die museum “of! n persoon wat skriftelik deur 
die kurator daartoe gemagtig is sal verseker dat die fisiese 
toegang tot die vuurwapens en ammunisie, buiten dit waarvoor _ 
voorsiening gemaak word in subparagraaf (i) onder sy of haar 
persoonlike beheer sal wees en dat alle nodige stappe gedoen 
sal word om die verlies van vuurwapens en ammunisie te 

: verhoed; en . 

{iv) _ die vuurwapen en ammunisie net gebruik sal word vir. die 
: uitstalling en/of bewaring deur die museum op die 

geregistreerde perseel ' van die museum. 

(2) ‘n Openbare versamelaar of museum, insluitend ‘n privaatmuseum wat 
aansoek doen om akkreditasie moet skriftelike bevestiging indien dat dit 
ondersoek en geakkrediteer is.deur ‘n nasionale of provinsiale museumraad in 
ooreenstemming met die toepasilke wetgewing en dat dit - 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

geadministreer word * vir doelwitte wat insluit versameling, bewaring, 
navorsing, interpretasie, samestelling en vertoon aan die publiek om 
die publiek te onderrig en te laat deel in die genot van die voorwerpe 
en voorbeelde van opvoedkundige en kulturele waarde, met inbegrip 
van artistieke, wetenskaplike, historiese en tegnologiese materiaal: 

oop is vir die publiek of dat dit gereeld demonstrasies of uitstallings 
aanbied vir die publiek; . 

‘n kurator het, wat ‘n lid met ’n goeie naam is by’ n nasionale of 
provinsiale museumvereniging; . 

voldoen aan provinsiale en munisipale of plaaslike regerings se 
vereistes ten opsigte van die gebruik van n grond en . 
soneringsregulasies; en = , 

veiligheidsreéls en veiligheidsregulasies nakom met betrekking tot die 
veilige bewaring en vertoon van vuurwapens wat voldoen aan die 
voorgeskrewe standaarde.
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Die kurator moet ‘n bygewerkte rekord hou van alle vuurwapens en 
ammunisie wat op die geregistreerde perseel van die museum gehou word. 

Geen doelbewuste verandering in die omstandighede wat verband hou met 
die vertoon of bewaring van die betrokke vuurwapens kan plaasvind nie, 
tensy die vooraftoestemming van die Registrateur verkry is. 

Akkreditasie van jagvereniging of sportskietorgansiasie 

4, (1) ~'n Jagvereniging of sportskietorganisasie wat aansoek doen om akkreditering 
moet, bo en behalwe die betrokke inligting wat vereis word kragtens regulasie 
2, tot bevrediging van die Registrateur bewys lewer dat - 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(e): 

ten opsigte van geregistreerde lede, sy stigtingsdokumente 
voorsiening maak vir ‘n kategorie van toegewyde lede wat aansoek 
doen om ‘n lisensie soos bedoel word in artikel 16 van die Wet; 

(i) 

(ii) 

in geval van ‘n jagvereniging, die jagvereniging ‘n gepaste 
opleidingskursus aanbied ten opsigte van toegewyde jagters 
wat voldoen aan dié voorwaardes van die Wet op die Suid- 
Afrikaanse Kwalifikasie-owerheid, 1995 (Wet No. 58 van 1995) 
‘wat in samehang met die “Skills Development Act”, 1998 (Wet 
No. 97 van 1998) gelees moet word en waarvn dit ‘n 
voorvereiste is dat ’n lid van die jagvereniging dit suksesvol 
moet afhandel voordat die lid geregistreer kan word as 
toegewyde lid en toegewyde jagter van die jagvereniging; of 

in geval van ‘n sportskietorganisasie, die 

sportportskietorganisasie net ’n persoon registreer as 
toegewyde lid en toegewyde sportpersoon van die 

_ sportskietorganisasie indien sodanige persoon ’n gepaste 
opleidingskursus, wat voldoen aan die voorwaardes van die Wet 
op die Suid-Afrikaanse Kwalifikasie-owerheid, 1995 (Wet No. 58 

van 1995) wat in samehang met die “Skills Development Act”, 
1998 (Wet No. 97 van 1998) gelees moet word, suksesvol 
afgelé het; 

dit ‘n toegewyde prosedure ingestel het om gereeld toegewyde fede te 
evalueer op grond van hul - — 

(i) 

(ii) 

opregtheid om ’n toegewyde jagter of sportpersoon te wees of 
bly, na gelang van die geval; en 

toegewyde deelname aan hul toepaslike jag- of 
sportskietaktiwiteite, na gelang van die geval; 

dit rekord hou van die besonderhede van deelname van ‘n toegewyde 
lid aan sy of haar jag- of sportskietaktiwiteite as toegewyde jagter of 
toegewyde sportpersoon, na gelang van die geval; 

. dit ten opsigte van geregistreerde lede net toegewyde lidmaatskap van 
die vereniging of organisasie toelaat mits - 

(i) 

(ii) 

die toegewyde lid ‘n persoon van goeie naam is as toegewyde 
lid van die vereniging of organisasie, na gelang van die geval; 
en - 

‘n persoon in geval van ’n toegewyde jagter, nie geregistreer 
word as lid van die organisasie terwy! die lid besigheid met 
betrekking tot jag bedryf op grond van ‘n toegewyde



(f) 

(2). (a) 

(b) 
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jagterslisensie wat uitgereik is kragtens artikel 16 van die Wet 
nie. 

dokumentére bewys van lidmaatskap van die jagvereniging of 
- Sportsorganisasie tot ‘n nasionale of internasionale vereniging of 
organisasie waaraan, tot.die bevrediging van die Registrateur, dit as 
primére bona fide oogmerk het die bevordering van verantwoordelik 
jag of sportskiet, na gelang van die geval. eo 

‘n Register wat bedoel word in artikel 16(4)(a) van die Wet moet die 
volgende inligting bevat -. - 

(i) die volle name, identiteitsnommer en woonadres van alle 
persone wat aansoek gedoen het om toegewyde lidmaatskap; 

(id) die motivering vir die aansoek deur die persoon wat aansoek 
doen om toegewyde lidmaatskap; 

(iii) | of toegewyde lidmaatskap toegestaan of geweier is en indien 
dit geweier is, die rede daarvoor; en 

(iv) . die toegewyde lidnommer en vervaldatum van die lidmaatskap. 

m Geakkrediteerde organisasie of vereniging wat bedoel word in artikel 
16(2) van die Wet moet bo en behalwe regulasie 2(12)(a) en (b) 
jaarliks voor die organisasie of vereniging se amptelike jaareinde, na 

' gelang van die geval, ‘n skriftelike verslag indien by die Registrateur, 
welke verslag besonderhede moet bevat van - 

(i) alle toegewyde lede wie se geregistreerde toegewyde 
lidmaatskap van sodanige geakkrediteerde organisasie of 

_ vereniging beé@indig is; en 

. (ii) die redes vir die beéindiging van sodanige toegewyde 
lidmaatskap. 

Akkreditasie van versamelaarsvereniging 

5. (1) on Versamelaarsvereniging wat aansoek doen om akkreditasie moet, bo en 
behalwe die inligting wat vereis word in regulasie 2, tot bevrediging van die 
Registrateur bewys lewer dat die vereniging - 

(a) 

_ (b) 

(c) 

’n toegewyde prosedure in plek het om lede se opregtheid om ‘n 
privaatversamelaars te wees na te gaan in ‘n bepaalde kategorie met 
betrekking tot hulle belangstetling in en kennis van die historiese, 

-tegnologiese, wetenskaplike, erfenis, opvoedkundige, kulturele en 
artistieke waarde of enige ander. aspek wat na mening van die 
vereniging gepas sou wees volgens ‘n bepaalde tema of 
belangstellingsveld en dat die betrokke dokumente wat betrekking het 
op sodanige evaluering op rekord gehou word deur die vereniging; 

net lidmaatskap van ‘n persoon. tot die vereniging toelaat solank die 
persoon van goeie naam is by die vereniging; 

‘n lid is van ‘n nasionale of internasionale vereniging of organisasie 
waarvan die primére, bona fide-doel is om die verantwoordelike 
versameling van vuurwapens of ammunisie, of albei, te bevorder;
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(d) in sy stigtingsdokmente voorsiening gemaak het vir ‘n toegewyde 

prosedure waarvoigens lede geklassifiseer word in die volgende 

versamelaarskategorieé: , 

. (i) Kategorie A - ‘n kategorie waar die versamelaarsvereniging 

enige kilas vuurwapens vir versamelingsdoeleindes goedkeur, 

soos voorsien in artikel 17(1)(a) van die Wet; 

(ii) | Kategorie B - ‘n kategorie waar die versamelaarsvereniging net 

vuurwapens goedkeur vir versamelingsdoeleindes soos voorsien 

in artikel 17(1)(a) van die Wet, wat verbode vuurwapens 

waarna verwys word in artikel 4(1) van die Wet uitsluit; 

(iii), | Kategorie C - ‘n kategorie waar die versamelaarsvereniging net 

vuurwapens goedkeur vir versamelingsdoeleindes soos voorsien 

word in artikel 17(1)(a) van die Wet, wat verbode vuurwapens 

waarna verwys word in.artikel 4(1) en beperkte vuurwapens 

waarna verwys word in artikel 14(1) van die Wet uitsluit; 

(e) nie kragtens die toegewyde prosedures wat vereis word in 

subparagraaf (d) ‘n privaatversamelaar indeel in ’n kategorie hoér as 

‘Kategorie C nie, tensy die privaatversamelaar kragtens die vorige Wet 

magtiging verkry het vir beperkte of verbode vuurwapens as deel van 

sy of haar versameling: Met dien verstande dat ‘n privaatversamelaar 

wat voorheen sodanige magtiging verkry het in sodanige hoér 

kategorie ingedeel mag word as wat gepas mag wees kragtens die 

regulasie naamlik kategorie B indien die versamelaar beperkte 

vuurwapens het as deel van sy of haar. versamelaar en Kategorie A 

indien die versamelaar verbode vuurwapens hou as deel van sy of haar 

versameling; en 

(f) ° net ‘n privaatversamelaar in ‘n hoér kategorie sal indeel volgens die 

streng vereistes van die toegewyde prosedure wat vereis word in 

paragraaf (d). 

(2) (a) ' Geakkrediteerde versamelaarsvereniging wat bedoel word in artikel 

17(2) van die Wet moet bo en behaiwe regulasie 2(12)(a) en (b) 

jaarliks, voor die amptelike finansiéle jaareinde van die vereniging ‘ne 

skriftelike verslag indien by die Registrateur, welke verslag 

‘ besonderhede moet bevat van — nS , 

(i) _ alle toegewyde lede wie se geregistreerde lidmaatskap van 
-sodanige geakkrediteerde versamelaarsvereniging beéindig is; 

‘en : 

(ii). : die redes vit die be&indiging van sodanige toegewyde 

lidmaatskap. — 

Akkreditasie van skietbane. 

6. (1) ‘n Aansoek moet ingedien word kragtens regulasie 2 vir die akkreditasie van 

' ‘nm skietbaan wat gebruik gaan word vir die doel van regulasie 7 en artikels 

19(5) en 91(2)(b) van die’ Wet. 

(2) Praktiese opleiding en toetse met betrekking tot die veilige en doeltreffende 

-. hantering van ’n vuurwapen waartydens ammunisie gevuur word met die doel 

om ‘n bevoegdheidsertifikaat te bekom, kan net onderneem word by ‘n 

skietbaan wat voldoen aan die toepaslike verpligte spesifikasie wat gestel 

word kragtens die Wet op Standaarde, 1993 (Wet No. 29 van 1993).



a 

(3) 

(2) 
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Dié Registrateur kan net ‘n skietbaan wat bedoel word in artikel 19(5) en 
91(2)(b) van die Wet en vir die doel van regulasie 7 indien die aansoeker 
bewys lewer dat die skietbaan voldoen aan die toepaslike verpligte 

-. Spesifikasie wat gestel word in die Wet op Standaarde, 1993 (Wet No. 29 van 
-1993),” , | Se 

oe Akkreditasie om opleiding te voorsien vir die gebruik van ‘vuurwapens 

© 'n Aansoeker wat aansoek doen'om-akkreditasie om opleiding te verskaf in 
die: gebruik van vuurwapens vir.die:doel. van artikel 20(2)(b).van-die Wet, 
moet bo en behalwe die betrokke inligting wat vereis word kragtens regulasie 

‘2, die volgende indien - 

(a) ‘n skriftelike onderneming. dat net ‘n gepaste opleidingskursus ten 
opsigte van toetse en opleiding om vuurwapens te hanteer en te 

_ gebruik wat voldoen aan die vereistes van die Wet op die Suid- 
Afrikaanse Kwalifikasie-owerheid, 1995 (Wet No. 58 van 1995) wat in 
samehang met die “Skills. Development Act”, 1998 (Wet No. 97 van 
1998) gelees moet word aangebied sal word om mense op te lei; 

(b) ‘n beskrywing van die veiligheidsmaatreéls vir die bewaring, vervoer 
_ en veilige berging. van vuurwapens wat gebruik sal word vir opleiding; 

(c) “n skriftelike onderneming dat enige praktiese opleiding of toetse wat 
die vuur van ‘n vuurwapen sal behels, net gedoen sal word by ‘n 
‘geakkrediteerde skietbaan; en’ © ~ 

(d)} . dokumentére bewys dat die aansoeker geregistreer is kragtens die 
Wet op die Suid-Afrikaanse Kwalifikasie-owerheid, 1995 (Wet No. 58 
van 1995) wat in samehang met die “Skills Development Act”, 1998 
(Wet No. 97 van 1998) gelees moet word, met Poslec-Seta as 
diensverskaffer om die opleiding te voorsien wat beoog word in artikel 
9(2)(q) en (r) en (s) van die Wet. a 

‘n Persoon wat geakkrediteer is kragtens subregulasie (1) moet ‘n register 
hou waarin die volgende besonderhede opgeneem moet word van elke 
persoon wat suksesvol opgelei is deur sodanige geakkrediteerde persoon - 

(a) die identiteitsnommer en volle name van die persoon wat opgelei is; 

_(b) die datum en plek van opleiding:. . 

a) die soort voorgeskrewe opleiding; . 

(d) die soort vuurwapen wat gebruik is vir praktiese opleiding en toetse, 
naamlik ‘n handwapen, geweer of haelgeweer, met inbegrip van die 
aksie van die vuurwapen waarvoor opleiding en toetse voorsien is, 
asook die resultate van die toets; en oe 

_ (e) ‘nn sertifikaat wat onderteken is deur die opleier en die betrokke 
' persoon om die besonderhede in subregulasie 2(a) tot (d) te bevestig. 

Die register wat bedoel word in subregulasie (2). moet beskikbaar wees by die 
geakkrediteerde persoon se plek van besigheid en moet vir ‘n tydperk van ses 

_Jaar gehou word.
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Akkreditasie om vuurwapens te voorsien vir gebruik in teater-, film of 
televisieproduksies 

‘n Persoon wat:aansoek doen om vuurwapens te voorsien vir gebruik in teater-, film- 
of televisieproduksies moet bo en behalwe die inligting wat vereis word in 
subregulasie 2, die volgende indien — 

(a) . ‘nsertifikaat wat bevestig dat enige modifikasie aan vuurwapens waarvoor die 
aansoeker ‘n lisensie het, net deur ‘n wapensmid aangebring sal word; 

(b) bewys, tot bevrediging van die Registrateur, dat die aansoeker werklik 
betrokke is by ‘n onderneming wat vuurwapens voorsien vir teater-, film- of 
televisieproduksies; en- 

(c) ‘n omvattende versiag wat die volgende inligting voorsien - 

(i) 

(ii) 

(iti) 

{iv) 

(v) 

(vi) 

(vii) 

‘n beskrywing van die fasiliteite vir veilige bewaring en 
veiligheidsbeheerprosedures met betrekking tot die beveiliging van 
vuurwapens wat gebruik gaan word deur die aansoeker; 

besonderhede van die rekords wat gebruik gaan word om die 
vuurwapens te beheer; 

die voorletters, van, identiteitsnommer en twee proefhandtekeninge 
van die persoon wat verantwoordelik gaan wees vir die beheer, veilige 
bewaring en die uyitreik van vuurwapens; 

bevestiging dat waar dit nodig is dat persone aan wie vuurwapens 

uitgereik word lewendige ammunisie gaan afvuur, sodanige persoon 
basiese opleiding ontvang het in die veilige gebruik van ‘n vuurwapen 
voordat die vuurwapen deur so ‘n persoon gebruik word; 

besonderhede van die soort vuurwapens en die hoeveelheid 
ammunisie wat die aansoeker beplan om te verkry; 

besonderhede van die plek waar rekords oor die uitreik van elke 
vuurwapen gehou sal word vir inspeksie deur ’n polisiebeampte; en 

motivering met betrekking tot die aansoeker se beoefte om die 
vuurwapens te besit. 

Akkreditasie van 'n wildboer 

9. 'n Presoon wat aansoek doen om akkreditasie as ‘n wildboer soos bedoel in artikel 
20(2)(d) van.die Wet, moet, bo en behalwe die betrokke inligting wat vereis word in 
regulasie 2, die volgende indien - 

(a) bewys van - 

(i) 

(ii) 

(iii) 

wettige eienaarskap van ‘n wildplaas of, ander uitsluitlike wettige 
okkupasie of toegang tot ‘n wildplaas vir die doel van wildboerdery en 
‘waar daar met wild geboer word en welke plaas dien as die wildplaas 
waarop die. akkreditasie betrekking sal hé; 

_ werklike persoonlike betrokkenheid in die wildboerdery aktiwiteite wat 
op die toepaslike wildplaas bedryf word; 

registrasie kragtens toepaslike provinsiale natuurbewaringswetgewing 
wat aandui dat die wildplaas waar die wildboerdery bedryf word 
uitgesluit is van die voorwaardes wat verband hou met jag in daardie



(b) 

(c) 
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provinsie of dat die wildplaas voldoende omhein is vir die doel van jag 
soos voorsiening gemaak daarvoor in provinsiale 
natuurbewaringswetgewing wat van n toepassing is op die plaas, t na 
gelang van die geval; en 

(iv) die werklike behoefte om geakkrediteer te word as wildboer; 

‘n beskrywing van die veiligheidsmaatreéls wat betrekking het op die veilige 
hantering, bewaring en vervoer van vuurwapens wat gebruik sal word in die 
bedryf van sedanige onderneming; en 

bewys van lidmaatskap van ‘n wildboervereniging of wildboerorganisasie wat 
tot die bevrediging van die Registrateur, die primére bona fide doe! het om 
verantwoordelike wildboerdery te bevorder. 

Akkreditasie om besigheid met betrekking tot jag te bedryf 

10. ‘n Persoon wat aansoek doen om akkreditasie om ‘n besigheid met betrekking tot jag 
te bedryf moet bo en behalwe die betrokke inligting wat vereis word in regulasie 2, 
die volgende indien - 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

‘n gesertifiseerde afskrif van sy of haar professionele jagterslisensie of 
jagondernemerslisensie of permit wat uitgereik is deur ’n betrokke 
natuurbewaringsowerheid van die provinsie waar hy of sy die onderneming 
gaan bedryf; 

n beskrywing van die veiligheidsmaatreéls wat verband hou met die veilige 
hantering, bewaring en vervoer van vuurwapens wat gebruik sal word in die 
bedryf van sodanige onderneming; 

dokumentére bewys, wat die Registrateur tevrede stel, van werklike 

persoonlike bedryf van ‘n besigheid met betrekking tot jag as erkende 
professionele jagter of jagondernemer, na gelang van die geval; 

dokumentére bewys van lidmaatskap van ‘n nasionale assosiasie of 
organisasie wat tot die bevrediging van die Registrateur die primére bona fide 

doel het om verantwoordelike jag te bevorder. 

Akkreditasie vir ander besigheidsdoeleindes soos bepaal deur die Registrateur 

11. (1) ‘n Persoon wat aansoek doen om akkreditasie vir gebruik van vuurwapens vir 
‘n besigheidsdoeleinde wat bepaal is deur die Registrateur soos beoog word in 

artikel 20(2)(f) van die Wet moet, bo en behalwe die inligting wat vereis word 
in regulasie 2, die volgende indien - 

(a) . volledige besonderhede oor die omvang van die besigheid; 

(b) volle motivering vir die gebruik van vuurwapens; 

(c) | n volledige beskrywing van die vuurwapens wat gebruik sal word 
asook ‘n omvattende motivering vir die gebruik van daardie 
vuurwapens; 

(d) ‘n beskrywing van die veiligheidsmaatreéls wat verband hou met die 
veilige hantering, bewaring en vervoer van die vuurwapens wat 
gebruik gaan word vir die bedryf van die onderneming; 

)) die totale getal persone wat uitgereik sal word met vuurwapens; en 

(f) aa beskrywing van die perseel van waar die besigheid bedryf sal word.



  

362 No. 26156 GOVERNMENT GAZETTE, 26 MARCH 2004 

(2) Indien die aansoek om akkreditasie betrekking het op ‘n verskaffer van 
sekuriteitsdienste vir eie besigheid, moet die aansoeker, bo en behalwe die 

_ vereistes wat uiteengesit is in subregulasie (1), ‘n volledige beskrywing indien 
van die omvang van die besigheid wat beskerm moet word. 

Akkreditasie as Amptelike Instelling 

12. 3 ‘n Regeringsinstelling soos beoog in artikel 95(a)(vi) van die Wet, wat aansoek deen 
om akkreditasie, moet bo en behalwe die betrokke inligting wat vereis word in 
regulasie 2,.die volgende.indien.— . be - 

(1) amptelike dokumentére bewys dat die aansoeker ‘n regeringsinstelling is; and 

(2) 'n omvattende verslag wat die volgende inligting bevat en onderteken is deur 
die hoof van die regeringsinstelling - — 

(a) die doel waarvoor die vuurwapens nodig sal wees; 

(b) 'n beskrywing van die fasiliteite vir veilige bewaring en 
veiligheidsbeheerprosedures met betrekking tot die beveiliging van 
vuurwapens wat gebruik gaan word deur die aansoeker; 

(c) besonderhede van die rekords wat gebruik sal word om die 
vuurwapens te beheer: 

(d) die voorletters, van, identiteitsnommer en twee proefhandtekeninge 
‘van ‘n aangewese persoon wat verantwoordelik sal wees vir die 
beheer, veilige bewaring en uitreik van vuurwapens in besit van die 
regeringsinstelling; 

(e) , bevestiging dat persone aan wie vuurwapens uitgereik word minstens 
twee keer per jaar deelneem aan ‘n skietoefening met die betrokke 

_ vuurwapens; 

(f). besonderhede van die soort vuurwapens en hoeveelheid ammunisie 
wat die regeringsinstelling beplan om in stand te hou; 

(g) besonderhede van die plek waar rekords gehou sal word vir die uitreik 
van elke vuurwapen vir inspeksie deur ‘n polisiebeampte; 

_.. (h),. 'n.volledige motivering oor die regeringsinstelling se behoefte om die 
vuurwapens te besit; en 

(i). bevestiging dat ’n permit bedoel in artikel 98 van die Wet net uitgereik 
_ Sal word aan ‘n werknemer van die regeringsinstelling wat met ’n 

_ geldige bevoegdheidsertifikaat uitgereik is. 

Hoofstuk 3 
Algemene voorwaardes met betrekking tot ‘n aansoek om bevoegdheidsertifikaat, 
verdere bevoegdheidsertifikaat, lisensie, permit, tydelike magtiging, duplikaat en 
hernuwing 

Algemene voorwaardes met betrekking tot aansoeke wat vereis word kragtens die 
Wet : 

13. (1) ‘n Persoon wat ‘n bevoegdheidsertifikaat, lisensie, permit, magtiging, asook ‘n 
- duplikaat, of hernuwing daarvan wil laat uitreik vir die doel wat beoog word in 

die Wet, moet aansoek doen by die Registrateur vir sodanige 
bevoegdheidsertifikaat, lisensie, permit, magtiging, duplikaat of hernuwing.
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‘n Aansoeker waarna verwys word in subregulasie (1) moet die behoorlik 
ingevulde betrokke aansoekvorm wat voorgeskryf word in Aanhangsel “A” en 

die vereiste inligting: met enige vereiste ondersteuningsdokumente indien. 

Die aansoeker moet die aansoekvorm persoonlik met ‘n pen met swart ink 
‘invul, of in geval van ‘n regspersoon moet dit so ingevul word deur die 
verantwoordelike persoon wat beoog word in artikel 7 van die Wet. 

(a) ‘n Aansoek moet, tensy dit spesifiek anders gestel word, persoonlik 
deur die aansoeker ingedien word by die betrokke Aangewese 
Vuurwapenbeampte. 

(b) Wanneer ‘n aansoeker ' n aansoek indien volgens subparagraaf (a), 
- moet die aansoeker ‘n gesertifiseerde afskrif van die bladsy waarop sy 

of haar foto en besonderhede in sy of haar amptelike 
identiteitsdokument of paspoort verskyn, voorsien. 

Indien die aansoeker * n regspersoon is - 

- (a) kan die Registrateur addisionele inligting, bo en behalwe die inligting 
- wat in die aansoekvorm versoek word, aanvra ten opsigte van enige 

' persoon wat:in beheer-is van die regspersoon of wat verantwoordelik is 

vir die bestuur van die regspersoon; 

~ (b) moet die aansoek vergesel word van bewys van die regspersoon se 
~-registrasie of inlywing, na gelang van die geval, volgens die wette van 

die Republiek van Suid-Afrika; ~ 

(c) moet die aansoek vergesel word van ‘n gesertifiseerde afskrif van die 
regspersoon se resolusie of besluit om die verantwoordelike persoon 
hamens die  regspersoon te nomineer; en 

“(d) © moet die aansoek, waar ‘n sekuriteitsdiens gelewer word soos omskryf 
word in artikel 1 van die Wet op die Regulering van die Private 
Sekuriteitsbedryf, 2001 (Wet No. 56 van 2001), vergesel word van 
dokumentére bewys van registrasie by die Reguleringsliggaam vir die 

_ Privaatsekuriteitsbedryf, soos beoog in die Wet op die Regulering van 
‘die Private Sekuriteitsbedryf, 2001 (Wet No. 56 van 2001). 

Waar ‘ n voorgeskrewe bedrag betaal is by enige.polisiestasie kragtens 
regulasie 96, moet dokumentére bewys van betaling aan die betrokke ' 
aansoek.geheg word. 

Enige persoon wat ‘n aanbeveling maak betreffende die karakter van ‘n 
‘aansoeker ter ondersteuning van ’n aansoek wat ingedien word vir ‘n doel wat 

- -beoog word in die Wet, moet ook ’n verklaring aflé om aan te dui dat die 
aansoeker na die beste van die persoon se wete en kennis - 

» (a) ‘n’geskikte en behoorlike persoon is vir die. uitreik van die 
* bevoegdheidsertifikaat, lisensie, permit of magtiging waarvoor 
aansoek gedoen word; 

-(b) inn stabiele geestestoestand verkeer en nie tot geweld geneig is nie; 
en 

(c) nie afhanklik is van ‘n stof wat " ‘n 1 bedwelmende of narkotiese 
uitwerking het r nie. 

(a) ’n Persoon wat ‘n aanbeveling maak $00s voorsien in subregulasie (7), | 
kan deur ’’n betrokke Aangewese Vuurwapenbeampte, of ’n perscon
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wat optree met die skriftelike magtiging van die Aangewese 
Vuurwapenbeampte, versoek word om verdere inligting te voorsien 
met betrekking tot die aanbeveling. 

(b) Indien die persoon sou weier of versuim om sodanige redelike inligting 
_ wat aangevra is deur ’n betrokke Aangewese Vuurwapenbeampte te 
voorsien, kan dit daartoe lei dat die aanbeveling sonder uitwerking 
beskou mag word. 

(c) . Geen persoon is verplig om verdere inligting te voorsien met 
betrekking tot ‘n aanbeveling nie. 

(a) ‘n Volledige stel vingerafdrukke van 'n aansoeker, soos vereis in artikel 
6(1)(a) van die Wet moet geneem word deur die betrokke Aangewese 
Vuurwapenbeampte of aangewese personeel by ’n polisiestasie en die 
amptelike voorgeskrewe vorm wat gebruik word deur die Suid- 
Afrikaanse Polisiediens moet vir die doel gebruik word. 

(b) Vir die doel van ‘n invoer-, uitvoer- of deurgangspermit wat beoog 
word in Hoofstuk 8 van die Wet, kan die Registrateur, in geval van ‘n 
nie-burger wat nie in die Republiek van Suid-Afrika woon nie, sodanige 
stel vingerafdrukke aanvaar as wat gerieflik sal wees onder die 
omstandighede. 

Erkenning van ontvangs van ‘n aansoek moet net uitgereik word aan die 
aansoeker as die aansoek, na bevrediging van die Registrateur, behoorlik 
ingevul is en vergesel word van al die vereiste inligting en dokumente, en 
nadat die identiteit van die aansoeker op die vereiste stel vingerafdrukke wat 
van die aansoeker geneem is bevestig is deur die betrokke Aangewese 
Vuurwapenbeampte. . 

Indien ‘n verantwoordelike persoon vervang word in ooreenstemming met 
artikel 7(4) van die Wet, moet die nominasie wat dit bevestig gedoen word en 
dit moet saam met die vereiste dokumente en inligting soos voorgeskryf in 
Aanhangsel "A" ingedien word. 

Die Registrateur kan net ’n lisensie, permit, magtiging of hernuwing uitreik 
aan ‘n persoon wat voldoen aan die vereistes wat voorgeskryf word in die 
regulasies vir die veilige bewaring van vuurwapens en ammunisie. 

Erkenning van ontvangs soos dit beoog word in subregulasie 10 wat uitgereik 
word vir ‘n aansoek om hernuwing is voldoende bewys in ‘n hof dat voldoen is 
aan die vereiste van artikel 24 van die Wet. 

‘n Privaat- of openbare versamelaar wat aansoek doen om ‘n lisensie om ‘n 
verbode of beperkte vuurwapen te besit, moet bo en behalwe die vereistes 
van regulasie 14 die volgende addisionele inligting indien - 

(a). ‘n omvattende skriftelike motivering om die aansoek te steun, wat 
deur die geakkrediteerde versamelaarsvereniging waarvan die 
aansoeker lid is geverifieer moet word as korrekte inligting; en 

(b) in geval van ’n projektiel of vuurpyl wat beoog word in artikel 4(1)(d) 
van die Wet, ‘n verslag van die plaaslike plofstofbeampte wat 
aangestel is kragtens die Wet op Ontplofbare Stowwe, 1956 (Wet No. 
26 van 1956). 

Die houer van ‘n vervaardigerslisensie wat wil aansoek doen om ’n soort 
vuurwapen of kaliber ammunisie wat nie gespesifiseer word op die 
vervaardigerslisensie nie te vervaardig, moet met elke sodanige aansoek, bo
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en behalwe die vereistes van regulasie 13, die volgende addisionele inligting 
-indien:- 

(a) die tegniese spesifikasies wat betrekking het op die vuurwapen en 
ammunisie; — 

: (b) die tegniese tekeninge wat betrekking het op die. vuurwapen en 
ammunisie; 

_(c) ’n ballistiese evalueringsverslag van die Suid-Afrikaanse Polisiedienste; 
en 

(d) insoverre dit toepaslik is, ‘n permit of magtiging wat uitgereik is 

kragtens die Wet op Ontplofbare Stowwe, 1956 (Wet No. 26 van 1956) 
en die Wet op Nasionale Beheer oor Konvensionele Krygstuig, 2002 
(Wet No. 41 van 2002). 

(a) Die Registrateur kan, vir die doel van identifikasie van ‘n houer van ‘n 
lisensie, permit of magtiging, ‘n foto en vingerafdruk van die houer 

"aan die betrokke lisensie, permit of magtiging heg. 

~(b) Die aansoeker moet ‘n foto op versoek van die Registrateur verskaf. 

(c) ‘n Foto wat beoog word in paragraaf (a) en (b) moet 7 

(i) onlangs geneem wees; 

(ii) on kleurfoto wees; 

(iii), nN volle, onbelemmerde vooraansig van die aansoeker se kop, 
gesig.en skouers vertoon teen ‘n neutrale agtergrond; en 

(iv) moet 32 mm (breed) x 40 mm (lank) wees. 

Die Registrateur kan van ‘n aansoeker vereis om enige sodanige verdere 
inligting te voorsien as wat die Registrateur mag nodig hé om 'n diskresie uit 
te oefen om sy of haar funksies volgens die Wet te verrig.’ 

Spesifieke voorwaardes wat betrekking het op bevoegdheidsertifikate 

14. (1) . Die Registrateur kan, bo en behalwe enige ander relevante aspek, die bestaan 
van enige van die volgende omstandighede in ag neem waar dit van 
toepassing is op ‘n aansoeker wat aansoek doen om ’n bevoegdheidsertifikaat 
wat kan dien as aanwysers om ‘n ondersoek soos beoog in artikel 124(3) van 
die Wet van stapel te stuur om vas te stel of die aansoeker om die 
bevoegdheidsertifikaat ‘n geskikte en gepaste persoon is soos beoog word in 
artikel 9(2)(c). van die Wet, of die persoon in ’n stabiele geestestoestand 
verkeer en nie tot geweld geneig is soos voorsien word in artikel 9(2)(d) van 
die Wet nie en nie afhanklik is van 'n stof wat ‘n bedwelmende of narkotiese 
uitwerking het soos voorsien-word in artikel 9(2)(e) van die Wet nie, na 
gelang van die. geval - os ~ oo 

(a) of ‘n beskermingsbevel kragtens‘die Wet op Gesinsgeweld, 1998 (Wet 
' No. 116 van 1998) op die aansoeker beteken is in die afgelope vyf jaar 

en of die persoon in die afgelope vyf jaar besoek ontvang het van ‘n 
polisiebeampte welke besoek betrekking gehad het op bewerings van 
geweld in die aansoeker se huis;
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(b) of die aansoeker se aansoek om ’n lisensie, permit of magtiging met 
betrekking tot ‘n vuurwapen in die afgelope vyf jaar afgekeur is en die 
rede waarom die aansoek afgekeur is; 

(c) of die aansoeker in die afgelope vyf jaar gedreig het om selfmoord te 
pleeg of probeer het om selfmoord te pleeg, of aan ernstige depressie 

_ of emosionele probleme gely het, of betrokke was by die misbruik van 
bedwelmende of narkotiese stowwe; 

(d) of die aansoeker in die afgelope vyf jaar gediagnoseer is met of 
behandel is deur ‘n mediese praktisyn vir depressie, die misbruik van 
dwelmmiddels, bedwelmende of narkotiese stowwe, gedragsprobleme 
of emosionele probleme; 

(e) of die aansoeker in die afgelope vyf jaar by die polisie of maatskaplike 
dienste aangemeld is vir beweerde dreigemente of poging tot geweld, 
of ander konflik in die aansoeker se huis of elders; 

(f) of die aansoeker in die afgelope twee jaar betrokke was by ’n 
egskeiding of vervreemding van ’n intieme maat met wie die 

aansoeker saamgewoon het, met skriftelike bewerings van geweld; of 

(g) die aansoeker in die afgelope twee jaar gedwonge werkverlies moes 
meemaak. 

Om te bepaal of ‘n aansoeker ‘n geskikte en gepaste persoon is soos beoog in 

artikel 9(2)(c) van die Wet vir die doel van ‘n bevoegdheidsertifikaat - 

(a) om ‘n besigheid te bedryf as wapensmid, kan die Registrateur in ag 
neem of die aansoeker ‘n toepaslike, erkende nasionale of 

internasionale ambagstoets wat in wese voldoen aan die vereistes van 

die “Skills Development Act”, 1998 (Wet No. 97 van 1998) geslaag 
het; en 

(b) in geval van die vervaardiging van ammunisie wat behels dat 
ammunisie gelaai word buiten dit wat beoog word in artikel 93(1) van 
die Wet, of die aansoeker bewys kan lewer van geskikte en toepaslike 
vorige ervaring of ‘n kwalifikasie wat goedgekeur word deur die 

Registrateur op die gebied van die laai van ammunisie, tesame met ‘n 

omvattende evalueringsverslag van die Hoof van die Ballistiese 
Eenheid van die Suid-Afrikaanse Polisiedienste se Laboratorium vir 
Forensiese Wetenskappe met betrekking tot die aansoeker se 
toepaslike ervaring en kennis. 

Wanneer die Registrateur ‘n funksie verrig soos beoog in artikel 124(3) van 
die Wet om ‘n besluit te neem soos beoog word in subregulasie (1), kan die 
Registrateur van die persoon wat aansoek doen om ’n bevoegdheidsertifikaat, 
vereis om die volgende te voorsien - 

(a) 'n sertifikaat wat uitgereik word deur ‘n mediese dokter, oor die 
aansoeker se afhanklikheid van enige stof wat ‘n bedwelmende of 
narkotiese uitwerking het; of 

(b) _’n verslag van ‘n sielkundige of psigiater, of albei, oor die aansoeker se 
stabiele geestestoestand en geneigdheid tot geweld; of
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(c) beide sodanige sertifikaat en verslag. 

(a) Die Registrateur moet nadat bepaal is of ‘n persoon geskik en gepas is 
soos beoog in artikel 9(2)(c) van die Wet en kragtens die Wet 
kwalifiseer vir ’n bevoegdheidsertifikaat.om ’n vuurwapen te besit as 
privaatversamelaar, in die bevoegdheidsertifikaat spesifiseer in watter 

-kategorie die geakkrediteerde versamelaarsvereniging ‘n lid 
geklassifiseer het as privaatversamelaar. 7 

.(b). — Indien bewys gelewer word, tot bevrediging van die Registrateur, dat 
die betrokke privaatversamelaar in ‘n hoér kategorie ingedeel is deur 
‘die versamelaarsvereniging waarvan die privaatversamelaar lid is, kan 
die Registrateur die bevoegdheidsertifikaat ooreenkomstig verander. 

(c) Die Registrateur kan net ‘n vuurwapenlisensie uitreik aan ‘n 
privaatversamelaar in ooreenstemming met die kategorie wat 
aangedui word in die bevoegdheidsertifikaat wat uitgereik is kragtens 
die regulasie. 

Die Registrateur kan by wyse van ‘n skriftelike kennisgewing wat beteken 
word op die houer van ‘n bevoegdheidsertifikaat wat beoog word in 
subregulasie (4) en na ‘n prosedure soortgelyk aan die prosedure waarna 

- verwys word in artikel 28(2) en (3) van die Wet, ‘n bevoegdheidsertifikaat 
onttrek as die persoon en in geval van ‘n regspersoon, enige persoon in 
beheer van of verantwoordelik vir die bestuur van die regspersoon - 

(a) nie meer in die Republiek van Suid-Afrika woon of gewoonlik woon nie; 
_- Of 

(b) buite die Republiek van Suid-Afrika vir enige oortreding tot tronkstraf 
'  gevonnis word sonder die opsie van ‘n boete, 

Die toets. ten opsigte van kennis van die Wet, soos beoog in artikel 9(2)(q), 
moet voldoen aan die vereistes van die Wet op die Suid-Afrikaanse 
Kwalifikasie-owerheid, 1995 (Wet No. 58 van 1995) wat in samehang met die - 
“Skills Development Act”, 1998 (Wet No. 97 van 1998) gelees moet word. 

Die opleiding en praktiese toetse met betrekking tot die veilige en 
' doeltreffende hantering van ‘n vuurwapen soos beoog in artikel 9(2)(r) van 

die Wet, moet voldoen aan die vereistes van die Wet op die Suid-Afrikaanse 
Kwalifikasie-owerheid, 1995 (Wet No. 58 van 1995) wat in samehang met die 
“Skills Development Act”, 1998 (Wet No. 97 van 1998) gelees moet word. 

Die opleiding en praktiese toetse vir-handelaars, vervaardigers, wapensmede, 
sekuriteitsbeamptes of ander persone wat vuurwapens gebruik in die bedryf 
van hulle ondernemings, soos beoog in artikel 9(2)(s) van die Wet moet 
voldoen aan die vereistes van die Wet op die Suid-Afrikaanse Kwalifikasie- 
owerheid, 1995 (Wet No. 58 van 1995) wat in samehang met die “Skills 
Development Act”, 1998 (Wet No. 97 van 1998) gelees moet word. 

''n Persoon wat voorheen ’n bevoegdheidsertifikaat verkry het en aansoek — 
doen om ‘n verdere bevoegdheidsertifikaat moet bo en behalwe die vereistes 
van regulasie 14 bewys lewer dat die toepaslike voorgeskrewe opleiding en 
toetse voorheen suksesvol afgelé is, in welke geval die aansoeker nie weer die 
opleiding hoef te ontvang of die praktiese toets hoef af te Ié nie.
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Hoofstuk 4 

Lisensie om ‘'n vuurwapen te besit 

Verbode vuurwapens en toestelle wat gelisensieer kan word in ‘n 
privaatversameling | 

15. Die volgende verbode vuurwapens en toestelle kan gelisensieer word kragtens artikel 
17 van die Wet: 

(a) | ‘n Verbode vuurwapen en toestel wat bedoel word in artikel 4 van die Wet, 
wat besit mag word kragtens die oorgangsvoorwaardes in Bylae 1 tot die Wet; 

(b) ‘n Verbode vuurwapen en toestel wat beoog word in artikel 4 van die Wet wat 
nie binne die bestek van paragraaf (a) val nie, wat nie minder as 50 jaar oud 
moet wees van die vervaardigingsdatum af nie, tesame met ‘n 
versamelbaarheidskenmerk ten opsigte van historiese, tegnologiese, 
wetenskaplike, erfenis, opvoedkundige, kulturele en artistieke waarde, of 
enige ander aspek wat van toepassing geag mag word: Met die voorbehoud 
dat indien die vuurwapen of toestel nie geredelik aanpas by die gestelde 
kombinasie van oudheid en eienskap van versamelbaarheidskenmerk nie, sal 

die volgende oorwegings geld 

(i) waar produksie minstens 10 jaar lank gestaak is met die ware 
moontlikheid dat dit ‘n versamelaarsbelang sal bekom vanuit ’n 
historiese, tegnologiese, wetenskaplike, erfenis, opvoedkundige, 
kulturele of artistieke perspektief; 

(ii) waar dit deel is van ‘n herdenkingsuitreiking of beperkte uitgereikte 
getal; 

(iii) waar dit sal inpas as deel van ‘n bewysbare tema van toekomstige 
waarde en waar 'n goeie waarskynlikheid van sodanige toekomstige 
waarde beduidend aangedui of gemotiveer kan word; 

(iv) | waar daar ’n bewese of algemeen aanvaarde verband is met beroemde 

of bekende mense of gebeure; 

(v) waar dit intyds nasionaal of internasionaal skaars of raar is op grond 
van 'n aanvaarbare rede; 

(vi) | waar ‘n ongewone of unieke ontwerp, materiaal, of wyse waarop dit» 

vervaardig is van historiese belang ter sprake is; 

(vil) waar dit pasgemaak of eenmalig gemaak is deur ‘n bekende 
wapenvervaardiger of wapensmid en dit ‘n aansienlike waarde het; 

(viii) waar dit ’n prototipe is of deel vorm van ‘n beperkte produksielopie; 

(ix) waar dit ‘n reptika is van 'n bekende historiese vuurwapen; of 

(x) waar dit ‘n vuurwapen met beleggingswaarde of toestel met 
aansienlike waarde is. 

(c) ‘n Miniatuurkanon,
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Veitigheidsmaatreéls vir die vertoon van vuurwapens in ‘n privaatversameling 

16.  ‘n Private versamelaar mag 'n vuurwapen in die openbaar vertoon indien - 

(a) 

(b) 

(c) 

(dq) 

-(e) 

’ wat gesluit kan word; of 

die vuurwapen nie gelaai is nie; 

die vuurwapen, in geval van ‘n handwapen, vertoon word in ’n uitstalkabinet 

die vuurwapen, waar die vuurwapen oop vertoon word, onbruikbaar gemaak 
is met ‘n veilige sluittoestel; of 

die vuurwapen veilig vasgemaak is aan ‘n nie-draagbare struktuur waarop of 
waarin dit vertoon word met ‘n metaalhegstuk, ketting, metaalkabel of 
soortgelyke toestel, op so ‘n wyse dat die vuurwapen nie geredelik verwyder 
kan word nie; en 

die vuurwapen nie vertoon word en geredelik toeganklik is tot ammunisie wat 
vanuit die vuurwapen gevuur kan word nie, buiten waar sodanige vuurwapen 
of ammunisie in ‘n geslote uitstalkabinet of soortgelyke plek van veiligheid 
vertoon word. 

Voorwaardes vir die besit van ammunisie in ‘n privaatversameling 

17. Die Registrateur kan ‘n permit aan ‘n private versamelaar wat voldoen aan die 
vereistes van die Wet uitreik soos beoog word in artikel 18(2) van die Wet, waar die 
private versamelaar verder - 

(a) 

(b) 

18 jaar oud of ouer is op die dag van die aansoek; en 

‘n geskikte en gepaste persoon is om arnmunisie te besit. 

Veiligheidsmaatreéls vir die vertoon van ammunisie in ‘n privaatversameling 

18.  ‘n Private versamelaar mag net ammunisie vertoon as - 

(a) 

(b) 

dit vertoon word - 

(i) in ‘n brandkluis, kluis of ander toestel wat spesifiek gebou of aangepas 
is vir veilige en beskermde vertoning, wat veilig gesluit-word indien dit 
nie beman word nie; 

(ii) op 'n perseel waar daar ‘n elektroniese diefweringstelsel is; en 

(iii) op 'n perseel waar alle oopmaakvensters beveilig word met diefwering 
en elke buitedeur veilig gesiuit kan word en toegerus is met ’n 
veiligheidshek; of 

dit vertoon word onder sodanige veiligheidsmaatreéls wat na goeddunke van 
die Registrateur gelyk of beter is as die maatreéls wat uiteengesit is in 
paragraaf (a) en die maatreéts goedgekeur is deur die Registrateur.
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Verbode vuurwapens en toestelle wat gelisensieer kan word in ‘n openbare 
versameling 

19. Die volgende verbode vuurwapens en toestelle kan gelisensieer word kragtens artikel 
19 van die Wet - 

(a) 

(b) 

(c) 

verbode vuurwapens en toestellewat besit mag word kragtens die 
voorwaardes van die betrokke bepalings van die oorgangsvoorwaardes van 
Bylae 1 tot die Wet; en 

‘n verbode vuurwapen of toestel wat nie onder die bestek van paragraaf (a) 
val nie en die vuurwapen of toestel duidelik omskryfbare intrinsieke en 
beduidende erfenis waarde het wat erken word deur die Suid-Afrikaanse 
Agentskap vir Erfenishulpbronne op grond van die Wet op Nasionale 
Erfenishulpbronne, 1999 (Wet No. 25 van 1999); en 

‘n verbode vuurwapen en toestel wat beoog word in artikel 4 van die Wet wat 
nie onder die bestek van paragraaf (a) of (b) val nie en versamelbaar is op 
grond van die ouderdom daarvan, wat nie minder nie as 50 jaar oud moet 
wees sedert die vervaardigingsdatum met minstens een 
versamelbaarheidskenmerk met betrekking tot sy historiese, tegnologiese, 
wetenskaplike, erfenis, opvoedkundige en artistieke waarde of enige ander 
aspek wat van toepassing geag mag word: Met die voorbehoud dat indien die 
vuurwapen of toestel nie geredelik aanpas by die gestelde kombinasie van 
oudheid en eienskap van versamelbaarheidskenmerk nie, sal die volgende 
verdere oorwegings geld - 

(i) waar produksie minstens 10 jaar lank gestaak is met die ware 
moontlikheid dat dit ’n versamelaarsbelang sal bekom vanuit ‘n 
historiese, tegnologiese, wetenskaplike, erfenis, opvoedkundige, 
kulturele of artistieke perspektief; 

(ii) waar dit deel is van ’n herdenkingsuitreiking of beperkte uitgereikte 
getal; 

(iii) | waar dit sal inpas as deel van ’n bewysbare tema van toekomstige 
waarde en waar ‘n goeie waarskynlikheid van sodanige toekomstige 
waarde beduidend aangedui of gemotiveer kan word; 

(iv) | waar daar ’n bewese of algemeen aanvaarde verband is met beroemde 
of bekende mense of gebeure; 

(v)- waar dit intyds nasionaal of internasionaal skaars of raar is op grond 
van ‘n aanvaarbare rede; 

(vi) | waar ‘n ongewone of unieke ontwerp, materiaal of wyse waarop dit 
vervaardig is van historiese belang ter sprake is; . 

(vil) waar dit pasgemaak of eenmalig gemaak is deur ‘n bekende 
wapenvervaardiger of wapensmid en dit ‘n aansienlike waarde het; 

(viii) waar dit.’n prototipe is of deel vorm van ’n beperkte produksielopie; 

(ix) waar dit ‘n replika is van ‘n bekende historiese vuurwapen; of
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(x) waar dit ‘n. vuurwapen met beleggingswaarde of toestel met 
aansienlike waarde is. 

Veiligheidsmaatreéis vir die vertoon van vuurwapens in ‘n openbare versameling 

20. = ‘n Openbare versamelaar mag net ‘n vuurwapen vertoon as - 

(a). —_ die vuurwapen nie gelaai is nie; 

(b) die vuurwapen beveilig word met ‘n ketting of metaalkabel wat deur die 
snellerskerm gevoer is met een punt van die ketting of kabel vasgeheg aan ‘n 
muur of permanente installasie op die perseel en die ander punt toegerus is 
met ’n slot aan ’n muur of permanente installasie op.so ‘n wyse dat dit 
verhoed dat die vuurwapen verwyder word deur ‘n persoon wat nie die 
openbare versamelaar, of persoon wat gemagtig is deur die openbare 
versamelaar, is nie; of 

‘(c) die. vuurwapen onbruikbaar gemaak is-deur ‘n veilige sluittoestel en op so ‘n 
plek vertoon word dat dit net toeganklik is vir die openbare versamelaar, of 
persoon wat gemagtig is deur die openbare versamelaar. 

Voorwaardes vir die verskaffing van ‘nm vuurwapen vir gebruik deur ‘n ander 
persoon ten aansien van ‘n lisensie om ‘n vuurwapen te besit vir 
besigheidsdoeleindes 

21. (1) Die houer van ‘n lisensie om ‘n vuurwapen te besit vir besigheidsdoeleindes 
mag net.die vuurwapen verskaf vir gebruik deur ‘n-ander persoon indien 
sodanige ander persoon - 

(a) die vuurwapen besit vir die besigheidsdoel waarvoor dit gespesifiseer is 
volgens die lisensie; a 

(b) ‘n geldige amptelike identiteitsdokument of paspoort in sy of haar besit 
het vir identifikasiedoeleindes, wat minstens sy of haar volle name, 
identiteitsnommer en foto bevat; 

(c) ‘n geldige magtiging in sy of haar besit het, welke magtiging uitgereik 
is met die handtekening van die houer van die lisensie of van die 
persoon wat skriftelik daartoe gemagtig is deur die houer van die 
lisensie en moet die magtiging die volgende bevat - 

(i) voile name en identiteitsnommer of paspoortnommer van die 
persoon aan wie die vuurwapen verskaf word vir gebruik; 

(ii) naam en adres van die houer van die lisensie, die 
lisensienommer en die datum waarop die lisensie uitgereik is, 
soos dit verskyn op die lisensie wat betrekking het op die 
vuurwapen; 

(iii) tipe, kaliber, fabrikaat, model, alle gemerkte 
uitkenningsnommers of ander identifikasiemerke op die 
vuurwapen; Qo 

(iv) besigheidsdoel waarvoor die vuurwapen uitgereik word; en
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(2) 

(d) 

(e) 

(v) tydperk, rede en plek waarvoor die besit toegestaan word: Met 
die voorbehoud dat die tydperk wat aangedui word nie langer is 
as 'n volgehoue tydperk van 72 uur of opeenvolgende sodanige 
tydperke nie, of in geval van ‘n lisensie wat uitgereik is 
kragtens artikel 20(2)(d) of (e) van die Wet, vir 'n tydperk wat 
nie flanger duur as die spesifieke jagtog waarvoor die persoon 

gekontrakteer word as kliént, werknemer of subkontrakteur van 
die onderneming nie; 

in gevalle buiten dié van ‘n sekuriteitsbeampte soos beoog in artikel 
20(5)(b) van die Wet - 

(i) .. waar ‘n vuurwapen nie gereeld verskaf word aan dieselfde 
persoon nie en waar die vuurwapen gebruik sal word vir die 

_ afvuur van ammunisie, indien die persoon nie die houer is van 
‘n bevoegdheidsertifikaat nie seker maak dat die persoon aan 
wie die vuurwapen verskaf word, die nodige kennis het vir die 
veilige en doeltreffende hantering van die vuurwapen; of 

(ii) moet seker maak dat die persoon aan wie die vuurwapen 

verskaf word die voorgeskrewe toets afgelé het en opgelei is in 
die veilige en doeltreffende gebruik van vuurwapens soos beoog 
in regulasie 7(1)(a) waar ‘n vuurwapen gereeld verskaf word 
aan dieselfde persoon en die persoon nie die houer is van ‘n 
bevoegdheidsertifikaat nie; en 

nie verbied word volgens die Wet om die vuurwapen te besit nie. 

Indien die houer van ‘n lisensie om ‘n vuurwapen te besit vir 
besigheidsdoeleindes ‘n sekuriteitsmaatskappy is, mag die 

sekuriteitsmaatskappy net die vuurwapen, bo en behalwe die vereistes van 
artikel 20(5)(b) van die Wet en die voorwaardes van subregulasie (1)(a) en 
(b), verskaf aan ‘n persoon indien - 

(a) 

. (b) 

(c) 

(d) 

(e) 

(f) 

die persoon ’n sekuriteitsbeampte in diens van die onderneming is met 
die doel om ‘n sekuriteitsdiens te verskaf; 

die persoon ‘n bevoegdheidsertifikaat om ‘n vuurwapen te besit het; 

die ontvangs, besit.en dra van.‘n vuurwapen deur die 

sekuriteitsbeampte ooreenstem met die vereistes van die Wet; 

die sekuriteitsverskaffer, uitgesonderd ’n verskaffer van 
sekuriteitsdienste vir eie besigheid en die sekuriteitsbeampte albei 
geregistreer is as verskaffers van sekuriteitsdienste kragtens die Wet 
en hul onderskeie registrasies nie opgeskort is nie; 

die sekuriteitsbeampte sy of haar identifikasiesertifikaat het wat aan 
hom of haar uitgereik is kragtens die voorwaardes van die Wet op die 
Regulering van die Private Sekuriteitsbedryf, 2001 (Wet No. 56 van 
2001) in sy of haar besit het; 

die sekuriteitsbeampte in besit:is van ‘n oorspronklike skriftelike 
magtiging, welke magtiging uitgereik is met die handtekening van die 

houer van ‘n lisensie wat betrekking het op die vuurwapen, of met die



(g) 

(h) 

(i) 

Gj): 

(k) 

() 

(m) 
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‘handtekening van ‘n persoon wat skriftelik daartoe gemagtig is deur 
‘die houer van die lisensie welke magtiging die volgende inligting 
bevat - 

(i) die volle name, identiteitsnommer, registrasienommer en 
- werkadres van die persoon aan wie die vuurwapen uitgereik is; 

(i) die naam, adres en registrasienommer van die 
sekuriteitsmaatskappy wat die houer is van die lisensie en die 
lisensienommer, met die datum waarop die lisensie uitgereik is, 
soos dit aangedui word op die lisensie; 

(iii) die tipe, kaliber, fabrikaat, model en alle gemerkte 
uitkenningsnommers of ander identifikasiemerke op die 
vuurwapen; , 

(iv) - ‘n magtiging om die vuurwapen te besit vir die verskaffing van 
‘n sekuriteitsdiens wat duidelik genoem word; en 

(v) die tydperk en plek waarvoor besit van die vuurwapen 
toegestaan word; wo : 

die sekuriteitsbeampte aan diens of op bystanddiens is, of gereed is 
om aan diens te gaan of op bystanddiens te wees; 

die nodigée besonderhede van die uitreik van die vuurwapen en 
ammunisie aangeteken word in alle registers wat kragtens die Wet 
gehou moet word deur die sekuriteitsmaatskappy; 

die sekuriteitsbeampte nie aangekla word van ’n kriminele oortreding 
nie, of nie ‘n waarskuwingsverklaring aan 'n polisiebeampte 
onderteken het waarvolgens hy of sy gewaarsku word dat hy of sy 
ondersoek word ten opsigte van ’n oortreding wat verband hou met die 
onwettige gebruik van geweld met ‘hn vuurwapen nie, of nie krimineel 
vervolg word ten opsigte van sodanige oortreding nie; 

die sekuriteitsbeampte nie aangekla word van onbehoorlike gedrag na 
‘n ondersoek deur die Owerheid vir die Privaatsekuriteitsbedryf ten 
opsigte van ‘n beweerde oortreding van die sekuriteitsbeampte wat 
verband hou met ‘n oortreding wat beoog word in paragraaf (i) nie; 

die sekuriteitsbeampte se besit van die vuurwapen nodig is om ‘n 
sekuriteitsdiens te lewer, met inagneming van die aard van die 
sekuriteitsdiens, die ooreenkoms tussen die sekuriteitsonderneming en 

"Sy kliént, die omstandighede waarvolgens die diens gelewer word, die 
tipe vuurwapen en énige ander relevante feit; 

die sekuriteitsbeampte die sekuriteitsopleiding wat vereis word vir die 
betrokke sekuriteitsdiens wat gelewer moet word, suksesvol afgelé 
het; . ee 

die sekuriteitsbeampte nie onder die invloed is van ‘n stof met ‘n 
bedwelmende of narkotiese uitwerking nie;
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(n) 

: (0) 

(P) 

(q) 

(r) 

(s) 

die sekuriteitsbeampte se geestestoestand skynbaar stabiel is en die 
sekuriteitsmaatskappy geen rede het om te gio dat hy of sy die 
vuurwapen sou gebruik in onwettige optrede of op ’n onwettige, of 

_ nalatige wyse nie; 

indien die vuurwapen op ‘n openbare plek gedra moet word die 
sekuriteitsbeampte ’n pistoolsak, houer of ander item het wat nodig 
mag wees vir die dra van ‘n vuurwapen op ‘n openbare plek kragtens 
die Wet; 

die sekuriteitsbeampte behoorlik beheer word in die uitvoer van die 
' sekuriteitsdiens waarvoor ‘n vuurwapen uitgereik word; 

_ die sekuriteitsbeampte nie meer as die nodige hoeveelheid ammunisie 
ontvang om die betrokke sekuriteitsdiens te kan lewer nie; 

die sekuriteitsbeampte ‘n bewys onderteken van ontvangs van die 
vuurwapen en alle ammunisie wat aan hom of haar uitgereik word; 

die sekuriteitsmaatskappy wat vuurwapens uitreik aan 
sekuriteitsbeamptes in diens van die sekuriteitsmaatskappy - 

(i) alle vuurwapens wat gelisensieer is by die 
sekuriteitsmaatskappy en wat uitgereik word vir gebruik deur 
sekuriteitsbeamptes in behoorlike werkende toestand onderhou 
en sorg dat dit sonder enige gebreke is wat die vuurwapen ‘n 
inherente bron van gevaar sou kon maak; 

(ii) behoorlike en veilige prosedures het en volhou met betrekking 
. tot die uitreik en terugbesorging van vuurwapens, asook beheer 
uitoefen oor vuurwapens en ammunisie wat uitgereik word aan 
sekuriteitsbeamptes, 

(iii) . ‘n behoorlike dissiplinére kode afdwing met betrekking tot die 
. gedrag van sekuriteitsbeamptes ten opsigte van die ontvangs, 
besit, dra, gebruik, veilige besit en terugbesorging van die 
vuurwapens en ammunisie, asook met betrekking tot die 
gedrag van alle ander personeel wat betrokke is by sodanige 

- funksies; 

(iv) verseker dat vuurwapens en ammunisie wat uitgereik word aan 
sekuriteitsbeamptes terugbesorg word vir veilige bewaring 
nadat hulle pligte of werkskofte afgehandel is; 

. (Vv) _. aktief monitor of sekuriteitsbeamptes wat uitgereikte wapens 
en ammunisie ontvang, opgelei, onderrig en gelei word in die 
besit, hantering en gebruik van vuurwapens; 

(vi) | aktief monitor of sekuriteitsbeamptes hulle eie vuurwapens 
besit of vuurwapens ontvang van enige ander persoon terwy! ‘n 

_ sekuriteitsdiens gelewer word en om sodanige vuurwapens in 
. veilige bewaring te hou vir die tydperk waartydens die 
sekuriteitsbeampte toegerus is met ‘n vuurwapen wat uitgereik 
is deur die verskaffer van sekuriteitsdienste;
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(vii) 

(viii) 

(ix) 

. (x) 

(xi) 

(xii) 

(xiii) 

verseker dat die sekuriteitsbeamptes wat uitgereikte 
vuurwapens ontvang minstens elke 24 .maande, ‘of met korter 

tussenposes wat redelik nodig mag wees onder die 
omstandighede, behoorlik evalueer word, wat nie sielkundige of 

_ psigiatriese ondersoek insluit nie, om seker te maak dat die 
‘sekuriteitsbeamptes nie aan enige toestand ly wat sou beteken 
dat die besit van ‘n vuurwapen en ammunisie ‘n onredelike 
gevaar mag inhou vir enige persoon nie; 

verseker dat die sekuriteitsbeampte wat uitgereikte vuurwapens 

ontvang minstens elke 12 maande, of met korter tussenposes 
wat redelik nodig mag wees onder die -omstandighede, op - 
onkoste van die sekuriteitsmaatskappy, een behoorlike 
-praktiese opleidingsessie vir die behoorlike en veilige gebruik 
van die betrokke vuurwapen en ammunisie ondergaan; 

verseker dat die sekuriteitsbeamptes wat uitgereikte 
vuurwapens ontvang minstens een kéer elke 12 maande of met - 
korter tussenposes wat redelik nodig mag wees onder die 
omstandighede, op onkoste van die sekuriteitsmaatskappy een 
inligtingsessie bywoon waartydens hulle behoorlik ingelig sal 
word van die betrokke regsbeginsels, reéis en prosedures asook 
regspligte met betrekking tot die besit, dra, veilige besit en 
gebruik van vuurwapens | en ammunisie wat aan hulle uitgereik - 
word; 

‘n kliént van die sekuriteitsmaatskappy injig datdie . - 
sekuriteitsbeampte wat die sekuriteitsdiens lewer op die kliént_ 
se perseel toegerus is met ‘n vuurwapen, tensy die ooreenkoms 
tussen die sekuriteitsmaatskappy en die kliént voorsiening . 
maak vir die besit van ‘Sodanige vuurwapen; 

-behoorlik ondersoek instel of sorg, dat ‘n ondersoek,ingestel. 
word om al dié betrokke feite wat verband hou met elke 
insident waar ‘n vuurwapen gevuur is deur ‘n 
‘sekuriteitsbeampte in te win en n ‘ volledige rekord | van so ‘n 
-ondersoek te hou; 

alle betrokke stappe wat wettig voorsien word doen, asook alle 
ander stappe wat nodig geag of. omsigtig. mag wees onder 

- omstandighede wat verband hou met die vuur van ’n 
‘vuurwapen deur ‘n sekuriteitsbeampte, met inbegrip van 
toepaslike berading én afneem van verklarings op onkoste van 
die sekuriteitsmaatskappy indien die sekuriteitsbeampte ’n 

- vuurwapen gebruik het teen enige persoon en dood of besering 
veroorsaak het; en - 

onmiddellik die naaste polisiestasie en die betrokke Aangewese 
Vuurwapenbeampte laat weet indien ‘n sekuriteitsbeampte ‘n 
vuurwapen afgevuur het, hetsy dit enige dood, persoonlike 
besering of skade veroorsaak het en alle besonderhede binne 
die wete van die sekuriteitsmaatskappy asook besonderhede 
wat beoog word in n regulasie 22(3), voorsien.
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(3) ‘n Vuurwapen mag net voorsien word vir gebruik deur ‘n ander persoon as dit 
in ‘n goeie werkende toestand is en sonder enige gebreke is wat sou beteken 
dat dit ‘n inherente gevaar inhou vir enige persoon. 

Registers vir die houer van ‘n lisensie vir besigheidsdoeleindes 

22. (1) In ‘n Register wat beoog word in artikel 20(6)(a) van die Wet - 

(a) moet die bladsye in volgorde genommer wees en alle inligting wat 
aangeteken word moet skriftelik gedoen word of met permanente ink 
gedruk word; 

(b) moet alle veranderinge aangedui word deur die inligting met 
permanente ink dood te trek voordat die nuwe inligting ingevul word 

en nie deur die inligting uit te vee nie; 

(c) mag geen bladsye verwyder word nie en elke verandering moet 
onderteken word deur die persoon wat die verandering aanbring; 

(d) moet besonderhede kragtens die regulasie ingevul word met ontvangs, 
oordrag of beskikking van die betrokke vuurwapen; 

(e) moet die volgende intigting oor alle vuurwapens waarvoor die 
onderneming ’n lisensie, permit of magtiging het, aangeteken word - 

(i) die maak, tipe, kaliber, asook elke 
vervaardigersuitkenningsnommer of addisionele . 
identifikasiemerke wat op die vuurwapen aangebring is soos 
beoog word in artikel 23(4) van die Wet; , 

(ii) die lisensie-, permit- en magtigingsnommer en datum van 
uitreiking ten aansien van ‘n vuurwapen; 

(iii) dite datum waarop die vuurwapen verkry of oor beskik is; en 

(iv). die volle name, identiteitsnommer, adres en 

vuurwapenlisensienommer van die persoon van wie die 
vuurwapen verkry is: of aan wie dit verkoop is. 

(2) ‘n Register wat voldoen aan subregulasie 1(a) tot (d) moet in stand gehou 
word met betrekking tot 'n vuurwapen wat voorsien word vir gebruik deur ‘n 
ander persoon soos beoog word in artikel 20(5)(a) van die Wet, en dit moet 
die voigende inligting bevat - 

(a) die fabrikaat, tipe, kaliber van die vuurwapen asook elke vervaardiger 
se uitkenningsnommer of addisionele identifikasiemerk wat aangebring 
is op die vuurwapen, soos beoog in artikel 23(4) van die Wet; 

— (db) die voorletters, van en identiteitsnommer van die persoon aan wie die 
Vuurwapen voorsien is; 

(c) die datum en tyd waarop dit voorsien is; 

(d) die datum en tyd toe die vuurwapen terugbesorg is; 

26156—1
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(3) 

(4) 

(5) 

Aansoek om 

23. (1) 

03-119282—2 

‘(e) die handtekening van die persoon aan wie die vuurwapen verskaf is toe 
dit oorhandig is en toe dit terugbesorg is, om te dien as bevestiging 
van ontvangs en dat die vuurwapen terugbesorg is; 

(f) _ ‘n afskrif van die skriftelike magtiging wat beoog word in regulasie 
21(1)(c); en 

(g) . in geval van ‘n sekuriteitsmaatskappy, die registrasienommer van die 
- sekuriteitsbeampte aan wie die vuurwapen verskaf is. 

In geval van ‘n sekuriteitsmaatskappy, moet ‘n register wat voldoen aan 
subregulasie 1(a) tot (d) in stand gehou word en dit moet die volgende 
besonderhede bevat oor ‘n vuurwapen wat uitgereik is aan en afgevuur is 
deur ’n sekuriteitsbeampte - 

(a) die volle name, identiteitsnommer en registrasienommer van die 
sekuriteitsbeampte wat die vuurwapen gevuur het; 

(b) besonderhede van die vuurwapen soos vervat in subregulasie (2)(a); 

(c)  . die datum, tyd, plek en omstandighede wat verband hou met die 
afvuur van die vuurwapen; 

(d) inligting oor enige skade, besering of dood wat veroorsaak is deur die 
afvuur van die vuurwapen, en 

-(e) . die datum, tyd, polisiestasie en verwysingsnommer wat die 
polisiestasie toegeken het aan die voorval wat by daardie polisiestasie 
aangemeld is; 

Die registers waarna verwys word in subregulasie (1), (2) en (3) moet in 
stand gehou word - 

(a) by die geregistreerde adres van die betrokke onderneming; en 

(b) deur die persoon wat beheer uitoefen oor die vuurwapens by die plek 
waar die vuurwapens geberg word. 

_ Die register wat beoog word in die regulasie moet onderhewig aan die 
voorwaardes van artikel 146 van die Wet en regulasie 102(1) vir ‘n tydperk 

- van 10 jaar na die datum van die laaste inskrywing gehou word op die perseel 
van die onderneming soos aangedui op die lisensie. . 

‘n tydelike magtiging om ‘n vuurwapen te besit 

‘n Persoon wat aansoek doen om tydelike magtiging om ‘n vuurwapen te besit 
soos beoog in artikel 21 van die Wet moet, bo en behalwe die inligting wat 
vereis word in regulasie 13, die volgende indien - 

(a) skriftelike motivering om die aansoek te steun, met spesifieke 
verwysing na die stappe wat beplan word vir die veilige bewaring van 
die vuurwapens en ammunisie wat met die aansoek verband hou; 

(b) ‘n skriftelike verklaring dat die aansoeker fasiliteite het vir die veilige 
bewaring van vuurwapens en ammunisie, wat voldoen aan die SABS 
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se standaarde, soos dit vereis word in die regulasie, asook die plek 
waar die fasiliteite vir veilige bewaring is; en 

(c) ny gesertifiseerde afskrif van enige lisensie, permit of magtiging wat 
verband hou met die vuurwapen, waar dit van toepassing mag wees. 

(a) Onderhewig aan die voorwaardes van subparagraaf (b) en (c) moet ’n 
aansoek om tydelike magtiging minstens sewe dae voor die beplande 
datum waarop besit van die vuurwapen geneem word ingedien word. 

(b) In geval van nie-burgers wat aansoek doen om tydelike magtiging, 
moet die aansoek minstens drie maande voor die beplande datum 
waarop besit van die vuurwapen geneem word ingedien word. 

(c) Die Registrateur kan, by die aanvoer van gegronde redes, ‘n 
aansoeker kwytskeld daarvan om te voldoen-aan die tydperk wat 
genoem word in subparagraaf (a) en (b). 

‘n Nie-burger wat aansoek doen om tydelike magtiging om ‘n vuurwapen te 
besit soos beoog in artikel 21 van die Wet moet, bo en behalwe die relevante 
inligting wat vereis word in regulasie 13, die volgende indien - 

(a) '‘n gesertifiseerde afskrif van die aansoeker se amptelike 
identiteitsdokument of ’n geldige tydelike verblyfpermit, na gelang van 
die geval, of daardie gedeelte van ‘n geldige paspoort wat uitgereik 
word aan ‘n aansoeker, wat sy of haar identiteitsbesonderhede en die 

amptelike uitreikbesonderhede van die paspoort verstrek; 

(b) ‘n amptelike sertifikaat van aansoeker se land van burgerskap wat 
, bevestig dat die aansoeker nie ‘n kriminele rekord het nie: Op 

voorwaarde dat daardie land so ’n Sertifikaat uitreik; 

(c) twee skriftelike getuigskrifte van Suid-Afrikaanse burgers wat bevestig - 

‘dat die aansoeker’n geskikte en gepaste persoon is om ‘n vuurwapen 
te besit; , 

(d) | ‘n volledige skriftelike motivering wat onderteken is deur die © 
aansoeker ter ondersteuning van die aansoek; en 

(@) — ‘n volledige stel van die aansoeker se vingerafdrukke wat bekragtig is 

deur ‘n amptelike owerheid wat behoorlik daartoe gemagtig is. 

Voorwaardes van toepassing op 'n tydelike magtiging om ‘n vuurwapen te besit 

24. (1) 

(2) 

(3) 

Die houer van ‘n tydelike magtiging om ‘n vuurwapen te besit wat uitgereik 
word kragtens artikel 21-van die Wet moet die tydelike magtiging hou waar 
die vuurwapen ookal gehou word en moet op versoek van ’n polisiebeampte 
die tydelike magtiging en vuurwapen aan ‘n polisiebeampte toon vir inspeksie. 

Die tydelike magtiging is net geldig vir die vuurwapen, tydperk en spesifieke 
gebruik wat aangedui word in die tydelike magtigting. 

Die houer van die tydelike magtiging mag nie meer as 200 patron per kaliber 
Vuurwapen wat aangedui word in die tydelike magtiging aanhou nie, tensy dit 
vir die doel: van sportskiet gehou word en die Registrateur het, by die aanvoer .’ :



(4) 

(5) 

STAATSKOERANT, 26 MAART. 2004 , No. 26156 .379 

. van gegronde redes op die tydelike magtiging ‘n groter hoeveelheid 
gespesifiseer. 

. Die Registrateur kan vereis dat ‘n persoon aan wie 'n tydelike magtiging 
. Uitgereik is, dokumentére bewys lewer van suksesvolle voorgeskrewe 
opleiding en toetse soos beoog word in artikel 9(q) en (r) van die Wet voordat 
‘n tydelike magtiging uitgereik word, of in geval van.’n jagter of sportpersoon 
wat ‘n nie-burger is, ’‘n beédigde verklaring wat sy of haar-opleiding en 
_ervaring in die hantering van vuurwapens bevestig. 

Die Registrateur kan in die tydelike magtiging bepaal en spesifiseer op watter 
-spesifieke. plek die vuurwapen gebruik mag word. 

Rekords ten opsigte van tydelike magtiging om ‘n vuurwapen te besit 

25. Die kantoor van die Sentrale Vuurwapenregister moet rekord hou van tydelike 
magtigings om ‘n vuurwapen te besit en dit moet die volgende inligting bevat - 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

(f) 

naam van die polisiestasie waar die aansoek ingedien is;~ 

besonderhede van die persoon wat die aansoek voltooi het; .. 

rede indien die aansoek afgekeur is; 

besonderhede van die aansoeker en vuurwapens betrokke by die aansoek; 

besonderhede van die perseel en veilige bergingsfasiliteite waar die 
vuurwapens of ammunisie, of albei veilig bewaar sal word: en 

hoe lank die tydelike magtiging geldig bly. 

Jaarlikse verslag wat by die Minister ingedien moet word 

26. Die Registrateur moet ‘n jaarlikse versiag indien by die Minister oor die tydelike 
' magtiging om vuurwapens te besit wat die volgende inligting bevat - 

(a). 

(b) 

{c) 

(d) 
Ye 

totale getal tydelike magtigings wat uitgereik is kragtens artikel 21 van die 
Wet; 

totale getal vuurwapens per tipe en kaliber waarvoor magtigings uitgereik is; 

_ hame van polisiestasies waar die aansoeke ingedien is; 

" uiteensetting van redes waarom aansoeke afgekeur is;.en— 

: ‘n uiteensetting van die tydperke wat geld vir die tydelike magtigings. 

Voorwaardes vir die gebruik van ‘n vuurwapen wat besit word kragtens artikel 21 
van die Wet 

27. ‘n Vuurwapen waarvoor magtiging uitgereik is kragtens artikel 21 van die Wet mag 
net gebruik word - 

(a) | _, Waar dit veilig is om dit te gebruik en net vir ‘n. wettige doel; en
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(b) in ooreenstemming met die verklaarde gebruik soos dit aangedui is in die 
aansoek wat ingedien is ten opsigte van die permit en wat ge@ndosseer moet 

. word op die permit. 

Uitkenningstekens op vuurwapens " 

28. (1) Enige vuurwapen wat permanent ingevoer word wat nie ‘n 

uitkenningsnommer van die vervaardiger dra nie, of wat ‘n 

vervaardigersuitkenningsnommer dra wat ooreenstem met ‘n soortgelyke 
fabrikaat, model, tipe en kaliber vuurwapen wat opgeneem is in die Sentrale 
Vuurwapenregister moet vir die doel van sy lisensiéring in die Republiek van 
Suid-Afrika.’n addisionele uitkenningsteken kry wat bepaal word deur die 
Registrateur kragtens artikel 23(4) van die Wet wat op die loop en raam, of 
die loop en romp van die vuurwapen gestempel word in ooreenstemming met 

die voorwaardes van hierdie regulasie en onderhewig aan die voorwaardes 
van artikel 23(3) van die Wet. ‘n Uitkenningsteken kan gegraveer, per 
sjabloon aangebring of ingeéts word op die loop en raam, of die loop en romp 
van die vuurwapen, soos bepaal deur die Registrateur op grond van 
omstandighede en met voorafgoedkeuring van die Registrateur. 

(2) ‘n Identifikasienommer wat beoog word in artikel 23(2) van die Wet moet 
gestempel, gegraveer, per sjabloon aangebring word of geéts word tot ‘n 
diepte van minstens 0.2 mm.’ 

(3) ‘n Vuurwapen wat tydelik ingevoer word of in-transito is in die Republiek van 
Suid-Afrika, wat nie ‘n uitkenningsnommer van die vervaardiger op die loop 

en raam of loop en romp gestempel het nie, of wat met ‘n 
uitkenningsnommer van ‘n vervaardiger op die ioop of raam of romp 
gestempel is wat ooreenstem met ’n soortgelyke fabrikaat, model, tipe en 
kaliber vuurwapen wat voorkom in die Sentrale Vuurwapenregister, moet ’n 
unieke vuurwapen-identifikasienommer kry wat toegeken word deur die 
Registrateur en sodanige nommer moet aan die vuurwapen geheg word in die 

vorm van ‘n etiket wat behoorlik aan die vuurwapen geheg word en daardie 
nommer moet op die vuurwapen bly vir die tydperk wat die vuurwapen in die ~~ 
Repubiiek van Suid-Afrika is. 

Die sentrale vuurwapendatabasis 

29. (1) Die Registrateur moet ‘n sentrale vuurwapendatabasis vestig ¢ en in stand hou 
wat inligting moet hou oor die volgende- 

(a) alle aansoeke om ’n bevoegdheidsertifikaat, lisensie, magtiging en 
‘permit om ‘n vuurwapen te besit kragtens die Wet, asook hernuwings 

en afskrifte van sodanige bevoegdheidsertifikate, addisionele 

bevoegdheidsertifikate, lisensies, magtigings, permitte en hernuwings; 

(b) - enige afkeur, beéindiging of kansellasie van ‘n bevoegdheidsertifikaat, 
lisensie, magtiging of permit om ‘n vuurwapen te besit, asook 

hernuwings en afskrifte van sodanige bevoegdheidsertifikate, 
addisionele bevoegdheidsertifikate, lisensies, magtigings en permitte; 

(c) nN verklaring van ongeskiktheid om ‘n vuurwapen te besit soos beoog 
in hoofstuk 12 van die Wet;
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‘(d) die besonderhede wat aangedui word in ’n bevoegdheidsertifikaat, . 
_lisensie, magtiging, permit en hernuwing of ’n afskrif daarvan wat 
uitgereik is; en Se 

~ (e) + die oordrag van ‘n vuurwapen kragtens die Wet. 

Hoofstuk 5 
Lisensies wat uitgereik word aan besondere kategorieé persone 

Deel 1 
. Algemene voorwaardes 

Addisionele besonderhede wat verskaf moet word met 'n aansoek om ‘n 
handelaars-, vervaardigers- en wapensmidlisensie 

30. ‘n Persoon wat aansoek doen om ‘n handelaars-, vervaardigers- of 
-wapensmidlisensie soos. beoog word in hoofstuk 7 van die Wet, moet bo en behalwe 
die betrokke inligting wat vereis word in regulasie 13, die volgende indien - 

(a) ‘n beskrywing van die perseel waar die aansoeker beplan om besigheid te 
: -bedryf as ‘n handelaar, vervaardiger of wapensmid wat die ligging, asook 

-. omliggende geboue en besighede beskryf; 

(b) - ‘n plan van die perseel wat volgens skaal geteken is, wat die volgende 
~.:. duidelik aandui - ao 

(i) die afmetings van elke vertrek: en 

(ii). die uiteensetting van die interne struktuur, met alle deure, vensters, 
toonbanke, kluise, brandkluise en alle interne en eksterne verbindings; 

(c) .. dokumentére bewys, tot bevrediging van die Registrateur, dat die gebou of 
Lo. gedeeite daarvan, wat gebruik sal word vir die doel van die besigheid, se 

'., konstruksie moet wees van gebakte kleistene of sementstene, betonvloere, 
aggregaat vir beton wat voldoen aan die vereistes van SABS-spesifikasie 
1083, aggregaat vir messelsement en pleister wat voldoen aan SABS- 
spesifikasie 1090, en ‘n dak wat tot bevrediging van die Registrateur opgerig 
is; : vo 

-(d) dokumentére bewys,.tot bevrediging van die Registrateur, dat die perseel 
toegerus is met ‘n diefalarmstelsel wat voldoen aan die volgende vereistes - 

(i). passiewe infrarooi-sensors (PIR) wat beweging opspoor met ‘n lens vir 
soliede uitgebreide breé dekking wat op so ‘n wyse geinstalleer is dat 
dekking van die vlioer tot die plafon van die gebou voorsien word; 

> (ii) elke sensor wat beweging opspoor moet toegerus wees met ’n 
peutervrye toestel; 

a (iii) _indien die alarm geaktiveer word, moet die status net herstel kan word 
_ met behulp van ‘n sleutel of kode wat ingevoer moet word; 

- (iv): , onafhanklike funksie vir minstens 10 uur in geval van ‘n 
kragonderbreking; a
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(v) ‘n beheereenheid wat geinstalleer word binne die gebied wat beveilig 
word, of toegerus is met ‘n peutervrye toestel; 

(vi) ‘n outomatiese telefoon- of radiokontakeenheid wat skakeling 
bewerkstellig tussen die aansoeker of enige ander verantwoordelike 
persoon wanneer die alarmstelsel geaktiveer word, wat binne die 
gedeelte wat beveilig word geinstalleer is, of toegerus is met ’n 
peutervrye toestel; en 

(vii) ‘n sirene met ’n klankfrekwensie van minstens 93 desibel en ‘n 
flitsende lig wat geinstalleer is in die gedeelte wat beveilig word, of 
toegerus is met 'n peutervrye toestel; 

dokumentére bewys tot bevrediging van die Registrateur dat die gebou 
toegerus is met diefwering wat geinstalleer is en voldoen aan die volgende - 

. (i) die diefwering moet geheg wees aan die vaste struktuur van die gebou 
en die veiligheidshekke moet toegerus wees met slotte; en 

(ii) diefwering van die vensters en veiligheidshekke van deure wat 
horisontale staalversterking van minstens 50 mm x 10 mm behels, 
_welke versterking nie meer nie as 500 mm uitmekaar gespasieer moet 
word, asook vertikale ronde staalstawe met ’n deursnee van nie 

minder nie as 16 mm wat geheg is aan die horisontale staalversterking 
op so ‘n wyse dat die vertikale ronde staalstawe deur die horisontale 
staalversterking geinstalleer word en dat dit nie meer as 100 mm 
uitmekaar so geinstalleer sal word nie; 

dokumentére bewys tot bevrediging van die Registrateur dat die gebou of 
gedeelte daarvan wat gebruik sal word vir die onderneming, toegerus is met 
‘n voldoende getal kluise of instapkluise wat voldoen aan die toepaslike 
regulasie van Regulasie 86; 

‘dokumentére bewys wat voorsien is deur ‘n rekenmeester, ouditeur of 

prokureur met kennis van die betrokke feite, tot bevrediging van die 
Registrateur, oor die volgende - 

(i) die volle naam, van, identiteitsnommer en adres van elke natuurlike 
persoon wat enige direkte of indirekte finansiéle of ander besigheids 

_ belang sal hé in die onderneming met besonderhede van die aard en 
omvang van so ’n belang en in geval van ‘n regspersoon moet die 
naam en identiteitsnommer van enige persoon in beheer daarvan of 
verantwoordelik vir die bestuur daarvan ook voorsien word; 

(ii) indien die aansoeker ‘n regspersoon is, vollé besonderhede van die 
regspersoon, met inbegrip van ondersteunende dokumente wat die 
regstatus bevestig; 

(iti) dokumentére bewys van eienaarskap van die eiendom, of indien die 
aansoeker nie die geregistreerde eienaar is van die eiendom waar die. 
perseel geleé is nie, die besonderhede van die geregistreerde eienaar 
met skriftelike toestemming van die eienaar ten gunste van die 
aansoeker om die onderneming op die perseel te bedryf, met inbegrip 
van die bepalings en voorwaardes wat van toepassing is op gebruik 
van die perseel; en
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dokumentére bewys tot bevrediging van die Registrateur dat die aansoeker 
voldoen aan al die plaaslike bywette wat van toepassing mag wees op die 
bedryf van die onderneming. 

Dee! 2 

Handelaars. 

Voorwaardes ten opsigte van ‘n handelaarslisensie 

31... Die Registrateur kan die volgende voorwaardes afdwing ten opsigte van ‘n handelaar 
se lisensie - ae 

(a) 

-(b) 

(c) 

2002); -- 

‘n handelaar wat beplan om ‘n.verbode vuurwapen of toestel waarna verwys 
‘word in artikel 4 van die Wet oor te dra, moet ’n-aansoek wat voldoen aan 
regulasie 13 by die Registrateur indien insoverre dit van toepassing mag wees 
vergesel van ‘n relevante. permit wat uitgereik is deur die Nasionale. Komitee 

vir die Beheer oor Konvensionele Krygstuig wat gevestig is kragtens die Wet 
op Nasionale Beheer oor Konvensionele Krygstuig, 2002 (Wet No. 41 van 

’n handelaar kan net ‘n verbode vuurwapen en toestel waarna verwys word in 
'. artikel 4 van die Wet oordra nadat skriftelike bevestiging verkry is van die 
'. Registrateur dat ‘n lisensie vir die besit van die verbode vuurwapen uitgereik 

. Is aan ‘n houer van ‘n lisensie soos dit voorsien word in artikel 17, 18(5), 19 
- en 20(1)(b); 

gedurende enige tydperk waartydens die gelisensieerde perseel gesluit is vir. 
besigheidsdoeleindes, moet alle vuurwapens en-ammunisie op die perseel 

. _ toegesluit wees in ‘n instapkiuis of kluis vir die veilige bewaring van die 

(d) 

~ .vuurwapens, soos dit omskryf is in die betrokke lisensie; 

gedurende enige tydperk waartydens die perseet wat in die lisensie omskryf 
'<.word oop is vir besigheidsdoeleindes, om handel te dryf in vuurwapens of 

ammunisie, mag die vuurwapens en ammunisie net uitgestal word as die 
vuurwapens - 

(i). = nie gelaai is nie; en - 

(ii) in geval van handwapens, toegesluit is in nN uitstalkabinet of 
uitstaleenheid wat verhoed dat ongemagtigde toegang verkry word tot 

- die handwapens wat so uitgestal word; 

(iii) in geval van vuurwapens, uitsluitende handwapens en vuurwapens wat 
_ uitgestal word soos voorgeskryf in paragraaf (ii) - 

(aa) moet dit onbruikbaar gemaak word met behulp van ‘n veilige 
sluittoestel; of : : 

~ (bb) moet dit veilig geheg word met behulp van 'n metaalpasstuk 
aan ‘n nie-draagbare struktuur, op so ‘n-wyse dat dit nie 
geredelik verwyder kan word nie; en- oo
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(iv) moet dit nie uitgestal word met ammunisie wat daaruit gevuur kan 
word nie. 

gedurende enige tydperk wanneer die gelisensieerde perseel oop is vir 
besigheid of enige ander doel, moet vuurwapens en ammunisie wat nie 
uitgestal word nie, in ‘n instapkluis of kluis gehou word vir die veilige 
bewaring van vuurwapens soos dit omskryf is in die betrokke lisensie; 

‘n handelaar kan nie die besonderhede van ‘n vuurwapen op die toepaslike 
deel van ‘n betrokke aansoek om ’n lisensie vir die besit van daardie 
vuurwapen invul tensy die handelaar fisies die vuurwapen in sy of: haar besit 
het wanneer sodanige besonderhede aangeteken word nie; 

‘n handelaar mag nie die besonderhede van ‘n vuurwapen invul in die 
toepaslike deel van ‘n aansoek om ‘n lisensie om daardie vuurwapen te besit 
op ‘n aansoek wat gelyktydig ingedien word vir ‘n ander lisensie om daardie 
vuurwapen te besit nie; 

net natuurlike persone wie se besonderhede. aangeteken is in die 
. voorgeskrewe register wat beoog word in regulasie 37(4)-kan namens die 
handelaar handel dryf in vuurwapens of ammunisie; 

die persone wie se besonderhede op die lisensie of in die voorgeskrewe 
register aangebring is soos beoog in regulasie 37(4) moet seker maak dat - 

(1) behoorlike beheer te alle tye gedurende besigheidsure uitgeoefen word 
oor al die vuurwapens en ammunisie; 

(ii) die voorgeskrewe registers behoorlik in stand gehou word; en 

(iii) elke redelike voorsorgmaatreél tref teen verlies of diefstal van die 
vuurwapens en ammunisie; 

die vuurwapens en ammunisie wat op gesag van 'n handelaarslisensie gehou 
word mag net vervoer word deur ’n persoon wie se:besonderhede op die 

-fisensie verskyn of aangebring is in die register wat voorgeskryf word 
kragtens regulasie 37(4), of deur die houer van ‘n vuurwapenkarweierspermit 

en sodanige vervoer moet voldoen aan die vereistes van regulasie 68(1)(a) 
‘tot (c); 

die handelaar moet bevestig dat die besonderhede van ’n vuurwapen en 
ammunisie wat aangeteken is op ‘n vorm en in die register wat deur die 
handelaar hanteer word, korrek is; 

vuurwapens en ammunisie mag net getoetsvuur of vir demonstrasie 
doeleindes afgevuur word by ’n geakkrediteerde skietbaan deur ‘n persoon 
aan wie 'n bevoegdheidsertifikaat uitgereik is; 

“ die handelaar en alle persone in diens van die handelaar moet vertroud wees 
met die voorwaardes van die Wet; die regulasies wat gepromulgeer is 
kragtens die Wet en enige wysigings daartoe; 

‘n handelaar mag nooit enige vuurwapen of ammunisie in enige vertoonkas of 
vertoonvenster uitstal of vertoon indien die vertoonkas of -venster direk 
uitkyk op of grens aan enige openbare straat, pad, deurgang of openbare plek
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waartoe die algemene publiek toegang het nie en ook nie toelaat dat dit so 
vertoon of uitgestal word nie; co. 

(0) — die handelaarslisensie kan nie oorgedra word nie; en 

(p) - ‘n handelaarslisensie magtig nie die versameling van vuurwapens of 
~ ammunisie as ’n privaat- of openbare versameling nie. 

Inligting op n handelaarslisensie 

32. ‘n Handelaarslisensie moet, bo en behalwe die vereistes van artikels 7(2) en 34 van 
die Wet die volgende bevat - 

(a) _-handelaar se besigheidsnaam;, 

(b) in 1 gevalle waar die houer van die handelaarslisensie ‘n natuurlike: persoon is, 
die voorietters; van en identiteitsnommer van die houer van die 
handelaarslisensie, of in geval van ’n regspersoon, die naam en wettige 
voorgeskrewe registrasienommer van die regspersoon. daarvan waar dit van 
toepassing is; 

(co) _ die nommer van, datum waarop dit uitgereik is en die soort 
~ bevoegdheidsertifikaat wat uitgereik is aan die houer van die 
handelaarslisensie en in geval van ‘n regspersoon, dié naam, van, 
identiteitsnommer, asook nommer, datum waarop dit uitgereik is en die soort 
bevoegdheidsertifikaat wat uitgereik is aan die verantwoordelike persoon, 
waar dit. van toepassing is; 

(d) | datum waarop die lisensie uitgereik i is; 

(e). datum waarop die lisensie verval; 

(f) registrasienommer en verwysingskode wat toegeken is deur die Registrateur; 
en . 

(g) . ‘besonderhede van die goedgekeurde kluis of instapkluis soos dit beoog word 
in reguiasie 86(2). 

Aansoek om n tydelike magtiging om handel te dryf in vuurwapens en ammunisie op 
persele buiten daardie persele wat gespesifiseer word in ‘n handelaar se lisensie 

33. (1) ° 'n Handelaar wat aansoek doen om tydelike magtiging, soos beoog word in 
artikel 36 van die Wet moet, bo en behalwe die vereistes van regulasie 13, 
die volgende indien - 

(a) 'n: skriftelike motivering om die aansoek te steun, met spesifieke . 
verwysing na die stappe wat beoog word ten opsigte van die veilige. 
bewaring van die vuurwapens en ammunisie; 

. (b) . 'n skriftelike verklaring dat die handelaar fasiliteite beskikbaar het vir 
die veilige bewaring van die vuurwapens en ammunisie, welke 

fasiliteite voidoen aan SABS-Standaard 953- 1 of 953- 2, of albel; 

ms (). ‘n gesertifiseerde afskrif van die handelaar se  lisensie; en
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(d) ‘n lys met die volle name, identiteitsnommers, die datum waarop ‘n 
-bevoegdheidsertifikaat uitgereik is aan elke persoon wat namens die 
handelaar op die perseel gaan handel dryf. 

Die aansoek moet minstens 30 dae voor die datum waarop die 

handelsbedrywighede gaan begin by die ander perseel, ingedien word. 

Voorwaardes van toepassing op tydelike magtiging om handel te dryfi in 
vuurwapens en ammunisie op persele buiten die persele wat gespesifiseer word in 
‘n handelaar se lisensie 

34. Die Registrateur kan die volgende voorwaardes afdwing ten opsigte van tydelike 
magtiging wat uitgereik word kragtens artikel 36 van die Wet: 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

Die handelaar aan wie die tydelike magtiging uitgereik is moet, vir die duur 
van die handeldryf in vuurwapens en ammunisie, die tydelike magtiging hou 
op die perseel wat gespesifiseer word in die tydelike magtiging en die 
handelaar moet op versoek van ‘n polisiebeampte die tydelike magtiging 
voorsien aan sodanige polisiebeampte vir inspeksie; 

gedurende enige tydperk waartydens die perseel wat gespesifiseer is in die 
tydelike magtiging gesluit is vir besigheidsdoeleindes, moet alle vuurwapens 

_€n ammunisie op die perseel toegesluit wees in ‘n instapkluis of kluis vir die 
veilige bewaring van die vuurwapens, wat gespesifiseer is in die betrokke 
tydelike magtiging; 

gedurende enige tydperk waartydens die perseel wat gespesifiseer word in die 
tydelike magtiging oop is vir doeleindes om handel te dryf in vuurwapens of 
ammunisie, mag die vuurwapens en ammunisie net uitgestal word as die 
vuurwapens - 

(i) nie gelaai is nie; en © 

(ii) in: geval van handwapens, toegesluit is in ‘n uitstalkabinet of 
uitstaleenheid wat verhoed dat ongemagtigde toegang verkry word tot 

die handwapens wat so ultgestal word; 

(iii) in geval van vuurwapens, uitsluitende handwapens en vuurwapens wat 
uitgestal word soos voorgeskryf in paragraaf (ii) - 

(aa) moet dit onbruikbaar gemaak word 1 met behulp van ‘n veilige 
sluittoestel; of - 

(bb) moet dit veilig geheg word, met behulp van‘n metaalpasstuk, 
aan 'n nie-draagbare struktuur, op so ‘n wyse dat dit nie 
geredelik verwyder kan word nie; en 

(iv) — moet dit nie uitgestal word met ammunisie wat daaruit gevuur kan 
word nie. 

gedurende enige tydperk wanneer die perseel wat gespesifiseer word in die 
tydelike magtiging oop is vir besigheid om handle te dryf, of vir enige ander 
doel- |



(e) 

(f) 

(g). 

(h) 
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(i)} - mag ammunisie slegs vertoong word indien die ammunisie veilig 
gesluit is in ‘n uitstaltoonbank of vertoonkabinet; en . 

(ii) moet vuurwapens of ammunisie, of albei wat nie uitgestal word nie, in 
‘n instapkluis of kluis gehou word vir die veilige bewaring van 
vuurwapens wat gespesifiseer is in die tydelike magtiging; 

net persone wat gespesifiseer word in die tydelike magtiging wat ‘n betrokke . 
bevoegdheidsertifikaat in sy of haar besit het, mag by die gespesifiseerde 
perseel handel dryf namens die handelaar; 

gedurende die tydperk waartydens handel gedryf word op die perseel wat 
genoem word in die tydelike magtiging, moet ‘n rekord gehou word van elke 
vuurwapen en alle ammunisie wat die handelaar op die perseel hou en die 
volgende besonderhede moet in die register aangeteken word - 

(i) die voorraadnommer wat toegewys is kragtens regulasie 37(1)(a) wat 
duidelik aangebring moet wees by wyse van ‘n tydelike merk op die 
vuurwapen; 

(ii) die fabrikaat, fabrikaat en kaliber van die vuurwapen asook die 
vervaardiger se uitkenningsnommer of addisionele identifikasiemerk 

_ wat wees is op die vuurwapen soos beoog in artikel 23(4) van 
die Wet; 

(iii) die kaliber, maak en hoeveelheid van alle ammunisie; 

(iv) die datum van die verkoop van enige vuurwapen of ammunisie, of 
albei; 

(Vv) die volle naam, fisiese adres en identiteitsnommer of 
_ registrasienommer, na gelang van die geval, van die persoon aan wie 

‘n vuurwapen of ammunisie, of albei verkoop is; 

(vi) die datum waarop ’n lisensie, permit of magtiging uitgereik is met die 
betrokke nommer van die lisensie, permit of magtiging, soos beoog 
word in artikel 90(d) van die Wet, kragtens waarvan die persoon aan 
wie die ammunisie verkoop is, die ammunisie mag besit, 

(vii) die kaliber, fabrikaat en hoeveelheid ammunisie wat verkoop is; en 

. (viii) die handtekening van die persoon aan wie die ammunisie verkoop is 
moet aangebring word by die besonderhede wat aangeteken is; 

» geen vuurwapen mag gelewer word aan ’n persoon aan wie dit verkoop is op 
_ die perseel wat gespesifiseer is in die tydelike magtiging, tensy die register 

. wat voorgeskryf word in regulasie 37(1) behoorlik ingevul is deur die 
handelaar nie; en 

die rekord wat voorgeskryf word in 1 paragraaf (f), moet nadat die tydperk 
waarvoor die tydelike permit toegestaan is verstryk het, ingesluit en 
kruisverwys word in die register wat voorgeskryf word in regulasie 37.
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Rekord van voorgeskrewe inligting ten opsigte van tydelike magtiging wat 
verband hou met handelaars 

35. Die Kantoor van die Sentrale Vuurwapenregister moet ‘n rekord hou van die 
volgende inligting wat verband hou met tydelike magtigings wat uitgereik is kragtens 
artikel 36 van die Wet: 

(a) 

(b) 

ao) 

(a) 

(e) 

(f) 

Die naam van die polisiestasie waar die aansoek ingedien is; 

besonderhede van die persoon wat die aansoek ingevul het; 

rede as die aansoek afgekeur is; 

aansoeker se besondertiede; 

besonderhede van perseel en fasiliteite vir veilige bewaring waar vuurwapens 
of ammunisie of albei in veilige bewaring gehou sai word; en 

hoe fank die tydelike magtiging van krag bly. 

Aansoek van ‘n handelaar om van perseel te verander 

36. (1) 

(2) 

(3) 

‘n Handelaar wat aansoek doen om verskuiwing van die besigheid op die 
perseel wat gespesifiseer word in die lisensie na-‘n ander perseel moet, bo en 
behalwe die betrokke inligting wat vereis word in regulasie 13 en regulasie 
30, sodanige verdere inligting en dokumente indien as wat vereis mag word 
deur die Registrateur. 

Indien ’n inspeksie van die nuwe perseel, deur ‘n polisiebeampte of ‘n 

Aangewese Vuurwapenbeampte aan die lig bring dat die fasiliteite vir veilige 
bewaring op die nuwe perseel nie in alle opsigte voldoen aan die vereistes wat 
gestel word vir die spesifieke lisensie nie, moet. die betrokke Aangewese 
Vuurwapenbeampte die houer van die lisensie skriftelik daarvan verwittig en 

‘n tydperk van 60 dae toelaat om die aangetekende tekortkominge te herstel: 
Op voorwaarde dat die Registrateur tevrede is dat die aard van die 
tekortkominge nie ’n onaanvaarbare risiko bied vir die veilige bewaring van 
vuurwapens of ammunisie nie. 

(a) Indien ‘n aansoek om na ’n nuwe perseel te verskuif, soos beoog in 

subregulasie (1), goedgekeur word, moet die handelaar onmiddellik 
nadat die nuwe perseel betrek is, die betrokke Aangewese 

Vuurwapenbeampte verantwoordelik vir die gebied waar die aansoeker 
se nuwe besigheid geleé is, laat weet daarvan. 

(b) ‘n Kennisgewing soos beoog in subparagraaf (a) moet op die 
toepaslike vorm aangebring word en vergesel wees van sodanige 
inligting en dokumente as wat die Registrateur mag vereis. 

‘ Registers ten opsigte van ‘n handelaar 

37. (1) ‘n Handelaar moet ‘n register hou soos beoog in artikel 39(3) van die Wet en 
dit moet ’n stel boeke of rekenaardrukstukke bekend as “die 
Vuurwapenvoorraadregister” insluit vir elke vuurwapen wat in voorraad 
ontvang word, van enige bron van enige aard en die volgende moet in die 
register aangeteken word -



(a), 

(b) 
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aan die debietkant - 

(i) 

(ii) 

(iit) 

(iv) 

(v) 

"nm voorraadnommer wat duidelik aangebring n moet word by 
wyse van ‘n tydelike .merk op die vuurwapen; 

die fabrikaat, tipe, kaliber van die vuurwapen, asook elke 
vervaardiger se uitkenningsnommer of addisionele 
uitkenningsteken wat op die vuurwapen aangebring is, SOOS 
beoog word in artikel 23(4) van die Wet; 

die datum waarop die vuurwapen ontvang is; 

die volie name, van, ‘identiteitsnommer of registrasienommer , 
na gelang van die geval, asook die fisiese adres van die 
persoon van wie die vuurwapen verkry is; en 

‘die nommer van.en. die datum waarop die bestaande lisensie, 
magtiging of permit, na gelang van die geval, uitgereik is en in 
geval van ‘n privaatoordrag, die handtekening van die persoon 
van. wie die vuurwapen verkry is; 

aan die kredietkant teenoor die voorraadnommer waarna verwys is in 
subregulasie (1) (a)(i).- 

(i) 

~“Gi) 

(iii) 

_ (iv) 

die datum waarop die vuurwapen verkoop Is; 

die volle name, van, identiteitsnommer of registrasienommer, 
na gelang van die geval, asook die fisiese adres van die 
persoon aan wie die vuurwapen verkoop is; 

die hommer van en datum waarop die lisensie, magtiging of 
‘permit uitgereik is en wat betrekking het op besit van die 
‘vuurwapen deur die persoon wat beoog word in subparagraaf 
(ii); en 

die handtekening van die persoon wat verantwoordelik is vir die 
.oordrag van die vuurwapen moet: aangebring word by die 
besonderhede wat aangeteken is. 

(2) ‘n Handelaar moet ‘ n register hou wat ‘n-stel boeke of rekenaardrukstukke 
'” bekend as “die Ammunisievoorraadregister" insluit, ten opsigte van alle 

ammunisie wat ontvang word - 

(a) 

~ (b) 

(ii) 

(itt), 

aan die debietkant - 

-@ die kaliber, ‘fabrikaat en hoeveelheid van alle ammunisie wat _ 
‘ontvang is; en 

die datum van ontvangs; en 

die nommer van en datum waarop die lisensie, magtiging of 
.permit uitgereik is aan die persoon van wie die ammunisie 
verkry is, na gelang van die geval; 

' aan die kredietkant -
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(i) 

(ii) 

(iii) 

(iv) 

(v) 

die datum waarop die ammunisie verkoop is; 

. die volle name, van, identiteitsnommer of registrasienommer, 
na gelang van die geval, asook fisiese adres van die persoon 
aan wie die ammunisie verkoop is; 

die nommer van en datum waarop die lisensie, permit of 

magtiging wat beoog word in artikel 90(d) van die Wet 
uitgereik is en waarvolgens die persoon aan wie die ammunisie 
verkoop is, die ammunisie mag besit; 

die kaliber, fabrikaat en hoeveelheid van alle ammunisie wat 

verkoop is; en 

die handtekening van die persoon aan wie die ammunisie 
verkoop of oorgedra is, moet aangebring word waar die 
besonderhede aangeteken is. 

‘n Handelaar moet ‘n register hou, welke register ‘n stel boeke of 
rekenaardrukstukke bekend as die "Register vir die veilige bewaring 
van vuurwapens” moet insluit wat inligting moet bevat van alle 
vuurwapens wat die handelaar ontvang of namens 'n houer van ‘n 
lisensie,.magtiging of permit hou vir die doel om dit veilig te bewaar of 
oor te dra. 

Die Register vir die veilige bewaring van vuurwapens moet die 

volgende inligting bevat: 

(i) 

(ii) 

i) | 

(iv) 

(vy) 

(vi) 

die datum waarop die vuurwapen ontvang is; 

die volle name, van, identiteitsnommer of registrasienommer, 
na gelang van die geval, asook die fisiese adres van die 
persoon van wie die vuurwapen verkry is; 

die fabrikaat, tipe, kaliber van die vuurwapen, asook elke 
vervaardiger se uitkenningsnommer of addisionele 
uitkenningsteken wat op die vuurwapen aangebring is soos 
beoog in artikel 23(4) van die Wet; 

die nommer van en datum waarop die bestaande lisensie, 
magtiging of permit uitgereik is, na gelang van die geval en die 

handtekening van die persoon van wie die vuurwapen verkry is; 

die datum waarop die vuurwapen terugbesorg, oorgedra of 
verkoop is; en 

die handtekening van die persoon aan wie die vuurwapen 
terugbesorg, oorgedra of verkoop is. 

’n Handelaar moet ‘n register hou waarin die volle name, van, 

identiteitsnommer en fisiese adres, asook die nommer van die toepaslike 
bevoegdheidsertifikaat ten opsigte van natuurlike persone wat handel dryf 
namens die handelaar, aangeteken word,
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(a) Die registers wat 'n stel boeke behels, wat kragtens die regulasie 
gehou moet word, kan nie in gebruik geneem word of gebruik word 
tensy elke bladsy van. sodanige register in volgorde genommer is en 
die betrokke Aangewese Vuurwapenbeampte elke sodanige bladsy 
onderteken. het en ‘n amptelike datumstempel met besonderhede van 
die kantoor waar die betrokke Aangewese Vuurwapenbeampte 
gestasioneer is daarop aangebring het by elke sodanige handtekening 
nie. 

~(b) ‘n Handelaar moet, binne sewe dae na die-einde van ‘n maand die 

© 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

register, wat rekenaardrukstukke behels wat kragtens die regulasie 
. gehou moet word, waarvan elke bladsy in volgorde genommer is, aan 

die betrokke Aangewese Vuurwapenbeampte oorhandig sodat die 
betrokke Aangewese Vuurwapenbeampte elke bladsy kan onderteken 
‘en ‘n amptelike datumstempel kan aanbring, welke datumstempel die 
besonderhede van die kantoor waar die betrokke Aangewese 
Vuurwapenbeampte gestasioneer is moet aandui by elke handtekening 
wat aangebring word. 

‘n Inskrywing in ’n register waarna verwys word in die regulasie moet gedruk 
of in ink geskryf word en elke wysiging daartoe moet aangebring word deur 

‘die inskrywing deur te haal met ink-en dit nie uit te vee nie enige sodanige 
wysing moet geparafeer word deur die persoon wat die wysiging aanbring. 

Geen persoon mag 'n bladsy van enige register wat beoog word in hierdie 
. regulasie verwyder nie en indien enige bladsy van sodanige register verwyder 
word, sal dit geag word, in die afwesigheid van bewyse tot die teendeel wat 
lei tot redelike twyfel, asof dit verwyder is deur of op gesag van die persoon 
wat kragtens die bepalings van die. Wet verplig is om sodanige register te 
hou. 

‘n Handelaar moet, indien hy te enige tyd by wyse van ’n skriftelike 
kennisgewing van die Registrateur daartoe versoek word, ’n opgawe indien 
met besonderhede oor ammunisie wat verkry of aangekoop is, of verkoop, 

_oorgedra of van die hand gesit is, soos die Registrateur in die kennisgewing 
Mag aanvra. — : 

Aile: besonderhede wat in ‘n register aangeteken moet word soos beoog in 
hierdie regulasie, moet aangeteken word deur ‘n persoon wat op die 
handelaarslisensie aangedui word met ontvangs, oordrag of verkoop van die 

. betrokke vuurwapen of ammunisie, na gelang van die geval. 

Onderhewig aan die voorwaardes van artikel 146 en regulasie 102(1) moet ‘n 
register wat gehou word kragtens hierdie regulasie en regulasie 34(f), op die 
besigheidsperseel wat gespesifiseer word in die handelaarslisensie gehou 
word vir ‘n tydperk van 10 jaar na die datum van die laaste inskrywing 
daarin. 

Wyse waarop ‘n werkstasie ingestel, in stand gehou en gekoppel moet word aan 
_ die sentrale handelaarsdatabasis . 

38. 
(ay 

Die werkstasie van 'n handelaar wat beoog word in artikel 39(6) van die Wet, 
moet gekoppel wees aan die sentrale handelaarsdatabasis met behulp van 
programmatuur en ‘n elektroniese verbindingsnetwerk wat versoenbaar is 
met die infrastruktuur en standaarde van die Suid-Afrikaanse Polisiediens.
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(2) ‘n Handelaar moet ‘n elektroniese verbinding reél om die registers wat 
voorgeskryf word in regulasie 37 te koppel aan die sentrale 
handelaarsdatabasis en moet voorsiening maak vir ‘n daaglikse elektroniese 
oordrag van inligting oor die vorige besigheidsdag se bedrywighede wat 
verband hou met vuurwapens en ammunisie soos dit in die voorgeskrewe 
registers aangeteken is. 

(3) Indien enige omstandighede voorkom wat die handelaar verhoed om die 
opgawes elektronies oor te dra met behulp van die elektroniese netwerk, 
moet die Registrateur onmiddellik in kennis gestel word om ‘n alternatiewe 
reéling te tref vir die indien van die daaglikse opgawes. 

Weeklikse opgawes 

39. (1) ‘n Handelaar wat gevrywaar is van die pligte waarna verwys word in artikel 
39(6) van die Wet moet, binne sewe dae na afloop van elke week ‘n opgawe 
indien by. die kantoor van die Sentrale Vuurwapenregister in die vorm wat 
bepaal word deur die Registrateur, of moet ‘n rekenaardrukstuk indien met 
die inligting voorberei in die voorgeskrewe vorm, welke opgawes betrekking 
moet hé op alle vuurwapens en ammunisie - 

(a) wat gedurende die betrokke week verkry is; en 

(b) . wat gedurende die betrokke week oorgedra is. 

(2) ‘n Handelaar moet sodanige weeklikse opgawes indien hetsy enige 
vuurwapens of ammunisie verkry of oorgedra is, of nie. 

Vestiging van gesentraliseerde handelaarsdatabasis 

- 40. (1) | Die Registrateur moet ‘n sentrale handelaarsdatabasis vestig en in stand hou 
wat gekoppel moet word aan ‘n elektroniese netwerk wat onderlinge 
verbinding met werkstasies van handelaars, soos beoog in regulasie 38, 
bewerkstellig. 

(2) Die sentrale handelaarsdatabasis moet die volgende bevat - 

(a) inligting en ondersteunende dokumente wat ’n aansoeker op die 
voorgeskrewe wyse indien kragtens regulasie 13 met betrekking tot ‘n 
bevoegdheidsertifikaat, handelaarslisensie, magtiging, hernuwing of 

afskrif daarvan, asook relevante inligting ten opsigte van die 
opskorting of beéindiging daarvan; 

(b) die inligting op ‘n bevoegdheidsertifikaat, lisensie, magtiging en ‘n 
hernuwing of afskrif daarvan wat uitgereik of afgekeur is op grond van 
‘n-aansoek; en 

(c) die besonderhede en inligting wat deur ‘n handelaar ingedien is met 
betrekking tot die verkryging, oordrag of beskikking van ’n vuurwapen 
of ammunisie ingevolge die Wet.
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Deel 3. 
 Vervaardigers— 

Voorwaardes van toepassing op ‘n vervaardigerslisensie — 

41. Die Registrateur kan die volgende voorwaardes ' afdwing ten opsigte van ’n 
vervaardigerslisensie - 

(a) die lisensie mag nie oorgedra word nie; 

(b) die gedeelte van die besigheid se perseel wat gespesifiseer word in die 
lisensie waar die vuurwapens en ammunisie vervaardig of geberg word, moet 
gedurende werkure onder onmiddellike beheer wees van die houer van die 
vervaardigerslisensie, of indien die Registrateur dit skriftelik magtig, onder 

. beheer wees van ‘n persoon wat deur die houer van die vervaardigerslisensie 
genomineer word om toesig te hou oor die finale montering van die 
vuurwapens; 

(c) die houer van die vervaardigerslisensie kan net die kaliber ammunisie wat 
nodig is vir die toets van ‘n vuurwapen wat kragtens die lisensie vervaardig is 
aankoop en in voorraad hou; 

(d) alle vervaardigde vuurwapens en hoof vuurwapenkomponente moet te alle 
tye, buiten werkure, in ‘n voorgeskrewe kluis of instapkluis gehou word, soos 
dit gespesifiseer is in die lisensie; 

(e) gedurende periodes wanneer die gelisensieerde perseel gestuit is vir 
besigheidsdoeleindes moet alle ammunisie en enige ander plofbare 
komponent van die ammunisie wat op die perseel gehou word toegesluit word 
in ‘n instapkluis of kluis wat goedgekeur is kragtens die Wet op Ontplofbare 
Stowwe, 1956 (Wet No. 26 van 1956) en gespesifiseer word in die lisensie; 

(f) op elke vuurwapen wat vervaardig word kragtens die voorwaardes van die 
Wet moet ’n uitkenningsnommer van die vervaardiger daarop aangebring 
word; 

(9) n uitkenningsnommer vir die vervaardiger moet, op versoek van die 
vervaardiger, toegeken word deur die Registrateur; 

(h) - die vervaardiger se uitkenningsnommer moet op die vuurwapen gestempel 
. word in ooreenstemming met die voorwaardes van artikel 23(2) van die Wet 
wat gelees moet word in samehang met regulasie 28(2), voordat die 
vervaardigingsproses afgehandel is; 

» (i) ‘ die vervaardiger moet die woorde “Vervaardig in Suid-Afrika” en die 
vervaardiger se handelsnaam op die loop, raam of romp van die vuurwapen 
stempel; 

(j) . -'n vuurwapen mag net getoets word deur ‘n persoon met ‘n geldige 
bevoegdheidsertifikaat by ‘n skietbaan of tonnel wat goedgekeur is deur die 
Registrateur; 

(k) die lisensie magtig net die vervaardiging van vuurwapens of ‘n kaliber 
ammunisie, of albei as dit so gespesifiseer is; 

393.



394 No. 26156 

(I) 

GOVERNMENT GAZETTE, 26 MARCH 2004 

voordat die vervaardiging van vuurwapens of kaliber ammunisie wat nie 
gespesifiseer is op die vervaardiger se lisensie nie mag begin, moet die houer 
van die vervaardigerslisensie by die Registrateur aansoek doen vir ‘n lisensie 

“-“ om sodanige vuurwapen of kaliber ammunisie te vervaardig; 

_ {m) 

(n) 

(o) 

~(p) 

(q) 

(r) 

(s) 

(t) 

(u) 

die Registrateur kan, na ontvangs van ‘n aansoek om die lisensie, maar 
voordat dit-uitgereik word, toestemming verleen dat die vervaardiger ‘n 
spesifieke getal prototipes van die vuurwapen vervaardig om die nodige 
ens van die > vuurwapen te verseker soos dit beoog word in regulasie 

on 065. 

die Registrateur kan net ‘n vervaardiger lisensieer om ‘n vuurwapen of 
ammunisie te vervaardig volgens die vereistes van artikel 4(1)(a) tot (d) van 
die Wet as die vervaardiger vooraf die nodige permit verkry het kragtens 
artikel 14 van die Wet op Nasionale Beheer oor Konvensionele Krygstuig, 
2002 (Wet No. 41 van 2002), asook 'n beveiligingsertifikaat soos beoog in 
regulasie 106 en ‘n ballistiese evalueringsverslag van die Suid-Afrikaanse 
Polisiedienste; 

in geval van kommersiéle laai van ammunisie, buiten dit wat beoog word in 
artikel 93(1) van die Wet, moet die verpakking waarin die ammunisie verkoop 
word deur die vervaardiger duidelik aandui dat die ammunisie hertaai is en 
-die verpakking moet verder gedrukte besonderhede van die vervaardiger wat 
dit laai vertoon;, 

‘ ammunisie wat : vervaardig word kragtens n vervaardigerslisensie, maar nie 
ammunisie wat beoog word in subparagraaf (0) nie, moet individueel 
geidentifiseer word deur ‘n unieke kopstempel of merk wat goedgekeur is 
deur die > Registrateur en wat die vervaardiger identifiseer; 

die vuurwapens én ammunisie wat besit word op gesag van ‘n 
vervaardigerslisensie moet net namens die houer van ’n vervaardigerslisensie. 
vervoer word deur ‘n persoon wie se naam voorkom op die lisensie of in die 
register wat beoog word in regulasie 47(5), of deur die houer van ‘n 

* yvuurwapenkarweierspermit en sodanige vervoer moet voldoen aan die 
vereistes van regulasie 68(1)(a) to (c); 

enige hoof vuurwapenkomponente wat die vervaardiger verwerp omdat dit 
nie geskik is vir gebruik nie, moet onmiddellik nadat dit verwerp is deur die 
vervaardiger vernietig word deur dit heeltemal onbruikbaar te maak; 

‘n vervaardiger kan ’ n loop sonder kamer of met gedeeltelike kamer of met 
voorafgevormde kamer vir 'n bepaaide kaliber voorsien aan ‘n houer van ‘n 
handelaarslisensie; 

‘n vervaardigerslisensie magtig nie die versameling van vuurwapens of 
ammunisie in 'n privaat- of openbare versameling nie; 

‘Nn vervaardiger mag nie ‘n persoon in diens neem om ‘n pos te beklee waar 
die persoon toegang het tot ’n volledig vervaardigde vuurwapen of ammunisie 
as die persoon ongeskik verklaar is vir die besit van ’n vuurwapen kragtens 
hoofstuk 12 van die Wet nie. |
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Inligting op ‘n vervaardigerslisensie 

42. ‘n Vervaardigerslisensie moet bo en behalwe die vereistes van artikel 48 van die 
Wet, die volgende bevat - , 

(a) _-vervaardiger se besigheidsnaam;. 

(b) . die houer van die vervaardigerslisensie se voorletters en van indien die houer 
, van die vervaardigerslisensie ‘n natuurlike persoon is, of in geval van ’n 

regspersoon, die naam en wettig voorgeskrewe registrasienommer van die 
regspersoon waar dit van toepassing mag wees; 

(c) die nommer van, datum waarop dit uitgereik is en soort 
bevoegdheidsertifikaat wat uitgereik is aan die houer van die 
vervaardigerslisensie en in geval van ‘n regspersoon die naam, van, 
identiteitsnommer en nommer van, datum waarop dit uitgereik is en soort 
‘bevoegdheidsertifikaat van die verantwoordelike persoon; 

(d) die datum waarop die lisensie uitgereik is; 

(e) die datum waarop die lisensie verval; 

(f) .. die registrasienommer en verwysingskode wat die Registrateur toegeken het; 

(g) die besonderhede van die goedgekeurde kluis of instapkluis wat beoog word 
in regulasie 86(3), asook enige plofstofmagasyne; en 

(h) ~ -die besonderhedeé van die vuurwapen en kaliber ammunisie wat vervaardig 
mag word kragtens die lisensie. 

Aansoeke ten opsigte van tydelike magtiging om vuurwapens en ammunisie te 
vertoon op ‘n perseel buiten die perseel wat gespesifiseer word in die vervaardiger 
se lisensie 

43. (1) ‘n Vervaardiger wat aansoek doen om tydelike magtiging soos beoog word in 
artikel 50 van die Wet moet bo en behalwe die vereistes van regulasie 13, die 
volgende indien- — 

(a) ‘n skriftelike motivering om die aansoek te steun, met spesifieke 
_ verwysing na die stappe wat beoog word vir die veilige bewaring van 
vuurwapens en ammunisie; 

(b) ‘n skriftelike verklaring dat die vervaardiger fasiliteite beskikbaar het 
vir die veilige bewaring van vuurwapens en ammunisie wat voldoen 
aan SABS Stadaard 953-1 of 953-2, of albei; 

(c) ‘n lys met die volle name, identiteitsnommers, die nommer van en die 
datum waarop 'n bevoegdheidsertifikaat uitgereik is aan elke persoon 
wat sal deelneem aan die vertoning van die vuurwapens of ammunisie 
op die perseel; — oe 

(d) ‘n gesertifiseerde afskrif van die vervaardiger se lisensie; en 

- (2) Die aansoek moet minstens 30 dae voor die datum waarop die vertoning van 
vuurwapens en ammunisie op die ander perseel begin, ingedien word.
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Voorwaardes van toepasssing op tydelike magtiging om vuurwapens en 

ammunisie te vertoon op ‘n perseel buiten die perseel wat gespesifiseer word in 
die vervaardiger se lisensie 

44, Die Registrateur kan die volgende voorwaardes afdwing ten opsigte van ‘n tydelike 

magtiging wat uitgereik is kragtens artikel 50 van die Wet: 

(a) Die vervaardiger aan wie ‘n tydelike magtiging uitgereik is moet, vir die duur 
van die vertoon van die vuurwapens of ammunisie, of albei, die tydelike 
magtiging op die perseel wat gespesifiseer word in die tydelike magtiging hou 

en die vervaardiger moet op versoek van ‘n polisiebeampte die tydelike 
magtiging voorsien aan sodanige polisiebeampte vir inspeksie; 

(b) Gedurende enige tydperk waartydens die perseel wat in die tydelike 
magtiging gespesifiseer word gesluit is vir vertoondoeleindes moet alle 
vuurwapens of ammunisie, of albei wat op die perseel gehou word in die 
instapkluis of kiuis gehou word vir die veilige bewaring van die vuurwapens 
wat gespesifiseer is in die tydelike magtiging; 

(c) gedurende enige tydperk waartydens die perseel wat gespesifiseer word in die 
tydelike magtiging oop is vir die vertoon van vuurwapens, mag die 
vuurwapens net vertoon word as die vuurwapens - 

(i) nie gelaai is nie; en 

(ii) in geval van handwapens, toegesluit is in ‘n uitstalkabinet of 
uitstaleenheid wat verhoed dat ongemagtigde toegang verkry word tot 
die handwapens wat so uitgestal word; 

(iii) in geval van vuurwapens, uitsluitende handwapens en vuurwapens wat 
vertoon word soos voorgeskryf in paragraaf (ii) - 

(aa) moet dit onbruikbaar gemaak word met behulp van ’n veilige 

sluittoestel; of 

(bb) moet dit veilig geheg word met behulp van ‘n metaalpasstuk 
aan ‘n nie-draagbare struktuur, op so ‘n wyse dat dit nie 
geredelik verwyder kan word nie; en 

(iv) moet dit nie uitgestal word met ammunisie wat daaruit gevuur kan 
word nie. 

(d) gedurende enige tydperk wanneer die perseel wat in die tydelike magtiging 
gespesifiseer word oop is vir vertoondoeleindes - 

(i) mag ammunisie net uitgestal word indien die ammunisie veilig gesluit 
is in ‘n uitstaltoonbank of vertoonkabinet; en 

. (ii) moet vuurwapens of ammunisie, of albei, wat nie uitgestal word nie in 

‘n instapkluis of kluis gehou word vir die veilige bewaring van 
vuurwapens wat gespesifiseer is in die tydelike magtiging; 

(e) net persone wat gespesifiseer word in die tydelike magtiging wat ‘n betrokke 
bevoegdheidsertifikaat in sy of haar besit het mag deelneem aan die vertoon 
van vuurwapens of ammunisie, of albei;
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(f) 

(9) 

die vervaardiger moet, op die perseel wat. gespesifiseer word in die tydelike 
magtiging terwy! die tydelike magtiging van krag is, ‘n rekord hou van elke 
vuurwapen en alle ammunisie in besit van die vervaardiger op die perseel en 
die volgende besonderhede moet in die register aangeteken word - . 

(i) die voorraadnommer wat toegeken is kragtens regulasie 47(1)(a) wat 
duidelik.aangebring moet wees by wyse van ’n. tydelike merk op die 
Vvuurwapen; 

(ii) ~~ die fabrikaat, tipe, kaliber van die vuurwapen, asook elke vervaardiger 
se uitkenningsnommer of addisionele identifikasiemerk wat aangebring 
is op die vuurwapen soos beoog in artikel 23(4) van die Wet; 

(iii) die kaliber, fabrikaat en hoeveelheid van alle ammunisie; en 

die-rekord wat voorgeskryf word in paragraaf (f), moet nadat die tydperk 
waarvoor die tydelike permit toegestaan is verstryk het, ingesluit en 
kruisverwys word in die register wat voorgeskryf word in regulasie 47. 

Rekord \ van voorgeskrewe inligting ten opsigte van tydelike magtiging wat 
verband hou met ‘n vervaardiger se lisensie 

45. Die Kantoor van die Sentrale Vuurwapenregister moet ‘n rekord hou van die 
volgende inligting wat verband hou met tydelike magtigings wat uitgereik is kragtens 
artikel 50 van die Wet: 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

— &) 

(f) 

‘Die naam van die polisiestasie waar die aansoek ingedien is; 

besonderhede van die persoon wat die aansoek ingevul het; 

rede as die aansoek afgekeur is; 

aansoeker se besonderhede; 

besonderhede van die perseel en die fasiliteite vir veilige bewaring waar die 
vuurwapens of ammunisie, of albei, in veilige bewaring gehou sal word; and 

hoe lank die tydelike magtiging van krag bly. 

Aansoek van ‘n vervaardiger om van perseel te verander 

46. (1) 

(2) 

‘n Vervaardiger wat aansoek doen om verskuiwing van die besigheid op die 
perseel wat gespesifiseer word in die lisensie na ‘n ander perseel moet, bo en 
behalwe die betrokke inligting wat vereis word in regulasie 13 en regulasie 
30, sodanige verdere inligting en dokumente indien as wat vereis mag word 

' deur die Registrateur. 

Indien ‘n inspeksie van die nuwe perseel, deur ‘n polisiebeampte of ‘n 
Aangewese Vuurwapenbeampte aan die lig bring dat die fasiliteite vir veilige 
bewaring op die nuwe perseel nie in alle opsigte voldoen aan die vereistes wat 
gestel word vir die spesifieke lisensie nie, moet die betrokke Aangewese 
Vuurwapenbeampte die houer van die lisensie skriftelik daarvan verwittig en 

''n tydperk van 60 dae toelaat om die aangetekende tekortkominge te herstel: 
_ Op voorwaarde dat die Registrateur tevrede is dat die aard van die
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tekortkominge nie ‘n onaanvaarbare risiko bied vir die veilige bewaring van 
vuurwapens of ammunisie nie. 

(3) (a) 

(b) 

Indien ‘n aansoek om na 'n nuwe perseel te verskuif, soos beoog in 
subregulasie (1), goedgekeur word, moet die vervaardiger onmiddellik 
nadat die nuwe perseel betrek is, die betrokke Aangewese 
Vuurwapenbeampte verantwoordelik vir die gebied waar die aansoeker 
se nuwe besigheid geleé is, laat weet daarvan. 

‘n Kennisgewing soos beoog in subparagraaf (a) moet op die 
toepaslike vorm aangebring word en vergesel wees van sodanige 
inligting en dokumente as wat die Registrateur mag vereis. 

Registers ten opsigte van ‘n vervaardiger 

47. - (1) ‘n Vervaardiger moet ‘n register hou soos becog in artikel 53(3) van die Wet 
- ‘en dit moet in die vorm van ‘n elektroniese databasis, bekend as “die 

Vuurwapenvoorraadregister” gedoen word vir elke vuurwapen wat vervaardig 
word en die volgende besonderhede moet in die register aangeteken word - 

(a) 

(b) 

aan die debietkant, teenoor ‘n voorraadnommer, die datum waarop dit 

vervaardig is, die fabrikaat, kaliber, model en vervaardiger s se 
uitkenningsnommer; en 

aan die kredietkant, teenoor die voorraadnommer waarna verwys word 

in subparagraaf (a), die datum waarop die vuurwapen verkoop is en - 

(i) die naam en adres en die handelaar aan wie die vuurwapen 
verkoop word se handelaarslisensienommer; of 

(ii) besonderhede van. die Staatsdepartement aan wie die 
vuurwapen verkoop is; of 

(iii) die naam en adres van die persoon na wie die vuurwapen 

uitgevoer is, tesame met besonderhede van die uitvoerpermit 
wat uitgereik is kragtens die Wet op Nasionale Beheer oor 
Konvensionele Krygstuig, 2002 (Wet No. 41 of 2002), na 
gelang van die geval. 

(2) Elke vervaardiger moet ‘n elektroniese databasis bekend as die 
“Ammunisievoorraadregister” hou vir alle ammunisie en die volgende 
besonderhede moet daarin aangeteken word - 

(a) aan die debietkant - 

(i) die kaliber, fabrikaat en hoeveelheid van alle ammunisie wat 
vervaardig, gekoop of verkry is; 

(ii) die lotnommer en die datum waarop dit vervaardig of ontvang 
is; en 

(iii) | in geval van ammunisie wat aangekoop of verkry word - 

(aa) die persoon van wie dit aangekoop of verkry is; en



(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 
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(bb) die rede vir die aankoop of verkryging. | 

(b) aan die kredietkant - 

(i) die lotnommer en die datum van verkoop of-gebruik deur die 
vervaardiger van die ammunisie; 

ci) die kaliber, fabrikaat en hoeveelheid ammunisie wat verkoop of 
gebruik is deur die vervaardiger; 

(iii) die naam, adres en handelaar aan wie die ammunisie verkoop 
is se handelaarslisensienommer; of 

(iv) | besonderhede van die Staatsdepartement aan wie die 
ammunisie verkoop is; of 

‘(v) die naam en adres van die persoon na wie die ammunisie 
uitgevoer is met besonderhede van die uitvoerpermit wat 
uitgereik is kragtens die Wet op Nasionale Beheer oor 
“Konvensionele Krygstuig, 2002 (Wet No. 41 of 2002), na 
gelang van die geval; en 

(vi). die datum waarop dit afgehaal is en die handtekening van die 
betrokke handelaar of Staatsamptenaar aan wie die ammunisie 
gelewer is. 

m Vervaardiger moet bygewerkte voorraadlyste hou van alle vervaardigde 
vuurwapens en hoof vuurwapenkomponente. 

Alle besonderhede wat ingevoer moet word in ’n register waarna verwys word 
in die regulasie, moet onmiddellik aangeteken word deur ‘n persoon wat 
-geéndosseer is op die vervaardigerslisensie wanneer ‘n betrokke vuurwapen 
of ammunisie vervaardig ontvang, oorgedra of gebruik word, na gelang van 
die geval. 

‘n Vervaardiger moet ‘n register hou waarin die volle name, van, 
identiteitsnommer, asook die datum waarop ‘n toepaslike 
bevoegdheidsertifikaat uitgereik is, die soort bevoegdheidsertifikaat en die 
nommer van die bevoegdheidsertifikaat aangeteken word ten opsigte van 
natuurlike persone wat betrokke is by die vervaardigingsproses. 

Elke vervaardiger moet onmiddellik sodra die vervaardigingsproses, asook die 
oordrag van ‘n vuurwapen of ammunisie, of albei, afgehandel is besonderhede 
in die formaat wat bepaal is deur die Registrateur elektronies indien oor alle 
vuurwapens en ammunisie wat vervaardig of oorgedra is. Oo 

Elke ammunisievervaardiger moet voor of op die sewende dag van elke 
opeenvolgende maand ’n maandopgawe indien by die Registrateur in die 
vorm wat die Registrateur bepaal welke opgawe die volgende inligting moet 

. bevat oor alle ammunisie - 

(a) wat gedurende daardie spesifieke maand vervaardig is; en 

(b) verkoop is gedurende daardie spesifieke maand.
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(8) Die opgawes waarna verwys word in subregulasie (6) en (7) moet ingedien 
word, hetsy ammunisie gedurende die spesifieke maand vervaardig of 
verkoop is, of nie. , 

(9) Onderhewig aan die voorwaardes van artikel 146 en regulasie 102(1) moet ’n 
: register wat voorgeskryf word in die reguiasie op die besigheidsperseel wat 

gespesifiseer word in die lisensie gehou word vir ‘n tydperk van 10 jaar na die 
datum van die laaste inskrywing daarin. 

Wyse waarop ’n werkstasie ingestel, in stand gehou en gekoppel moet word aan 
die sentrale vervaardigersdatabasis 

48. (1) Die werkstasie van ‘n vervaardiger wat beoog word in artikel 53(6) van die 
Wet, moet gekoppel wees aan die sentrale vervaardigersdatabasis ret behulp 
van programmatuur en ‘n elektroniese verbindingsnetwerk wat versoenbaar is 
met die infrastruktuur en standaarde van die Suid-Afrikaanse Polisiediens. 

(2) ‘n Vervaardiger moet ‘n elektroniese verbinding vestig om die registers wat 
voorgeskryf word in regulasie 47 te koppei aan die. sentrale 
vervaardigersdatabasis en moet voorsiening maak vir ‘n daaglikse 

elektroniese oordrag van inligting oor vuurwapens en ammunisie wat 

gedurende die vorige besigheidsdag vervaardig, gebruik of oorgedra is soos 
dit in die voorgeskrewe registers opgeteken is. 

(3) Indien enige omstandighede voorkom wat die vervaardiger verhoed om die 
- opgawes elektronies oor te dra met behulp van die elektroniese netwerk, 

moet die Registrateur onmiddellik in kennis gestel word om ‘n alternatiewe 
reéling te tref vir die indien van die daaglikse opgawes. 

Vestiging van ‘n gesentraliseerde vervaardigersdatabasis 

49. (1) Die Registrateur moet ‘n sentrale vervaardigersdatabasis vestig en in stand 
: hou wat gekoppel moet word aan ’n elektroniese netwerk wat onderlinge 

verbinding met werkstasies van vervaardigers, soos beoog in regulasie 48, 
bewerkstellig. 

(2) Die sentrale vervaardigersdatabasis moet die volgende bevat - 

(a) inligting en ondersteunende dokumente wat ‘n aansoeker op die 
voorgeskrewe wyse indien kragtens regulasie 13 met betrekking tot ’n 
bevoegdheidsertifikaat, vervaardigerslisensie, magtiging, hernuwing of 
afskrif daarvan, asook relevante inligting ten opsigte van die 
opskorting of beéindiging daarvan; 

(b) die inligting op ‘n bevoegdheidsertifikaat, lisensie, magtiging, permit 
en ‘n hernuwing of afskrif daarvan wat uitgereik of afgekeur is op 
grond van ‘n aansoek; en , 

(c) die besonderhede en inligting wat deur ‘n vervaardiger ingedien is met 
betrekking tot die vervaardiging, gebruik of oordrag van ’n vuurwapen 
of. ammunisie ingevolge die Wet. |
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Deel 4 
Wapensmede 

Ander werk wat gedoen mag word deur 'n wapensmid 

50. Die houer van ‘n wapensmidlisensie kan ’n vuurwapen herstel, aanpas, volgens 
persoonlike vereistes ontwerp en bou, saamstel, wysig, verander, monteer, 
deaktiveer of in bewaring hou. : 

Voorwaardes met betrekking tot die uitreik van ‘n wapensmidlisensie 

51. Die Registrateur kan die volgende voorwaardes afdwing ten opsigte van ‘n 
wapensmidlisensie: 

(a) Die lisensie stel die wapensmid in staat om ‘n vuurwapen te verkry en om 
enige oordrag van ’n vuurwapen in voorraad te hou, met inbegrip van ’n hoof 
vuurwapenkomponent vir die doel van sy of haar werk. 

(b) die lisensie stel die wapensmid in staat om ammunisie te verkry en in: 
- voorraad te hou waar dit redelikerwys nodig is om Vvuurwapens waaraan hy of 

~ sy.in die normale omvang van ‘n wapensmid se onderneming werk, te toets; 

(c) ‘nN geweersmid wat indiens geneem word deur ’n persoon vir die doel om die 
werk van ’n wapensmid te verrig, moet binne 30 dae van sodanige 
indiensneming of na enige verandering in die volgehoue diens van sodanige 
wapensmid by die persoon, die Registrateur skriftelik in kennis stel van die 
indiensneming en van so ‘n verandering; 

(d) ‘n persoon wat ’n wapensmid aanstel vir die doel om die werk van n: 
wapensmid te verrig en die wapensmid is gesamentlik en afsonderlik | 
verantwoordelik daarvoor om te verseker dat behoorlike beheer te alle tye 
uitgeoefen word oor die vuurwapens, ammunisie en voorraad wat beoog word 
in subparagraaf (a) en (b), dat die voorgeskrewe registers behoorlik in stand 
gehou word en dat alle redelike voorsorg getref word teen die verlies of 
diefstal van die vuurwapens, ammunisie en voorraad; 

(e) vuurwapens en ammunisie in besit van ‘n wapensmid op grond van ‘n: ~ 
wapensmidlisensie, mag net deur die wapensmid wie se naam op die lisensie 
verskyn, of deur ‘n houer van vuurwapenkarweierspermit, vervoer word en 
sodanige vervoer moet voldoen aan die vereistes van regulasie 68 (1)(a) tot 
(c); 

(Ff) ‘n wapensmid mag nie die uitkenningsnommer of enige ander 
uitkenningsteken op ‘n vuurwapen verander of verwyder sonder die vooraf 
skriftelike magtiging van die Registrateur nie; 

(g) ‘n-wapensmid mag net vuurwapens en ammunisie toets by ‘n geakkrediteerde 
skietbaan, tonnel of spesiale koeélvanger wat spesifiek volgens die regulasies 
van die plaaslike owerheid opgerig is vir die doel; 

(h) ‘n wapensmid wat werk doen aan ‘n Vuurwapen soos beoog in artikel 59(a) en 
(b) van die Wet of wat ‘n vuurwapen volgens persoonlike vereiste ontwerp en 
bou, moet voordat die werk afgehandel is die Registrateur skriftelik in ‘kennis 
stel van- | —
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(i) | die besonderhede van die vuurwapen, met inbegrip van die tipe, 
naam, kaliber en vervaardiger se uitkenningsnommer of 
bykomstighede uitkenningsteken soos beoog word in artikel 23(4) van 
die Wet, waar dit van toepassing is; 

(ii) die nommer van en datum waarop die lisensie ten opsigte van die 
vuurwapen uitgereik is; 

(iii) die volle name, van, identiteitsnommer of registrasienommer, asook 
die fisiese adres van die lisensiehouer wat die vuurwapen mag besit, 

na gelang van die geval; en 

(iv) besonderhede van die werk aan die vuurwapen; 

die Registrateur kan vereis dat die vuurwapen bedoel in subparagraat (h): 
beveilig word kragtens regulasie 106; 

gedurende enige tydperk waartydens die gelisensieerde perseel gesluit is vir 
besigheidsdoeleindes, moet alle vuurwapens en ammunisie op die perseel 
toegesluit wees in ‘n instapkluis of kluis vir die veilige bewaring van die 
vuurwapens, soos dit gespesifiseer is in die betrokke lisensié; 

gedurende enige tydperk waartydens die gelisensieerde perseel oop is vir 
besigheids- of ander doeleindes, moet die vuurwapens en ammunisie wat nie 
uitgestal word nie in ‘n instapkluis of kluis gehou word vir die veilige bewaring 
van vuurwapens soos dit omskryf is in die betrokke lisensie; 

‘Nn wapensmid mag vuurwapens waaraan hy of sy gewerk ooreenkomstig die 

bepalings van die regulasie, vertoon om sy of haar vakmanskap te bevorder; 

gedurende enige tydperk waartydens die gelisensieerde persee!l oop is vir - 

besigheidsdoeleindes, mag die vuurwapens en ammunisie net vertoon word 

as die vuurwapens - 

(i) nie gelaai is nie; en 

(ii) in geval van handwapens, toegesluit is in ‘n uitstalkabinet of 
uitstaleenheid wat verhoed dat ongemagtigde toegang verkry word tot 

die handwapens wat so uitgestal word; 

(iii) = in geval van vuurwapens, uitsluitende handwapens en vuurwapens wat 
uitgestal word soos voorgeskryf in paragraaf (ii) - 

(aa) moet dit onbruikbaar gemaak word met behuip van ‘n veilige 
sluittoestel; of 

- (bb) . moet dit veilig geheg word, met behulp van ‘n metaalpasstuk, 
aan ’n nie-draagbare struktuur, op so ’n wyse dat dit nie 
geredelik verwyder kan word nie; en 

(iv) moet dit nie uitgesta! word met ammunisie wat daaruit gevuur kan 
word nie. 

‘n wapensmid mag nooit enige vuurwapen of ammunisie in enige vertoonkas 
of vertoonvenster uitstal of vertoon indien die vertoonkas of -venster direk
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uitkyk op of grens aan enige openbare straat, pad, deurgang of openbare plek 
waartoe die algemene publiek toegang het nie en ook nie toelaat dat dit so 
vertoon of uitgestal word nie; 

‘n wapensmid mag net ‘n vuurwapen deaktiveer met die vooraf skriftelike 
toestemming van die Registrateur; 

‘n wapensmidlisensie magtig nie die versameling van vuurwapens of 
. ammunisie as ‘n privaat- of openbare versameling nie; 

indien ‘n wapensmid ‘n vuurwapen volgens persoonlike vereistes ontwerp en 
bou, moet die wapensmid se naam, soos dit goedgekeur is deur die 
Registrateur, asook die bykomende uitkenningsteken wat bedoel word in 
artikel 23(4) van die Wet, indien dit van toepassing is, op die vuurwapen 
aangebring word; 

‘n wapensmid mag net ‘n persoon in diens neem as 'n wapensmidvakleerling 
indien sodanige persoon geregistreer word by die Departement van Arbeid vir 
sodanige vakleerlingskap; 

‘n wapensmid wat ‘n vakleerling aanstel moet persoonlik toesig hou en beheer 
uitoefen oor sodanige vakleerling wat enige werk doen aan ‘n vuurwapen; en 

die Registrateur kan ‘n tydelike magtiging om ‘n wapen te besit ingevolge 
artikel 21 van die Wet uitreik aan ‘n geweerkolfmaker Op voorwaarde dat die 
geweerkolfmaker nie. enige ander werk buite die omvang van die 
geweerkolfmakery bedryf nie, welke werk nie enige werk aan enige 
metaalgedeelte van ‘n vuurwapen insluit soos dit beoog word in regulasie 50 
nie. 

Inligting oor die wapensmidlisensie 

52. ‘n Wapensmidlisensie moet, bo en behalwe die vereistes van artikel 62 van die Wet, 
die volgende inligting bevat - 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

Oo 

(9) 

die wapensmid se besigheidsnaam; 

wapensmid se voile name, van en identiteitsnommer; 

nommer van, tipe en datum waarop die bevoegdheidsertifikaat uitgereik is 
, an die houer van die Wwapensmidlisensie; 

datum waarop die lisensie uitgereik is; 

datum wanneer die lisensie verval; 

_ . fegistrasienommer en verwysingskode wat toegeken is deur die Registrateur; 
en 

besonderhede van die goedgekeurde kluis of instapkluis soos beoog in 
regulasie 86(2).
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Aansoeke met betrekking tot tydelike magtiging om besigheid te bedryf as ‘n 
wapensmid op ’n perseel buiten die perseel wat aangedui word in die wapensmid 
se lisensie 

53. (1) ‘n Wapensmid wat aansoek doen om tydelike magtiging, soos beoog word in 
artikel 64 van die Wet moet, bo en behalwe die vereistes van regulasie 13, 
die volgende indien - 

(a) ‘n skriftelike motivering om die aansoek te steun, met spesifieke 
verwysing na die stappe wat beoog word ten opsigte van die veilige 
_bewaring van die vuurwapens en ammunisie; 

(b) 'n skriftelike verklaring dat die wapensmid fasititeite beskikbaar het vir 
die veilige bewaring van die vuurwapens en ammunisie, welke 
fasiliteite voldoen aan SABS Standaarde 953-1 of 953-1, of albei; 

(c) . ‘n gesertifiseerde afskrif van die aansoeker se lisensie; en 

(d) ‘n lys met die volle name, vanne, identiteitsnommers en die datum 

waarop ’n bevoegdheidsertifikaat uitgereik is aan elke persoon wat 
namens die houer van die wapensmidlisensie op die perseel besigheid 
gaan bedryf. 

(2) - Die aansoek moet minstens 30 dae voor die datum waarop die die besigheid 
as wapensmid bedryf gaan word op die ander perseel begin, ingedien word. 

Voorwaardes met betrekking tot tydelike magtiging om besigheid te bedryf as ‘n 
wapensmid op ’n perseel buiten die perseel wat aangedui word in die wapensmid 
se lisensie 

54. Die Registrateur kan die volgende voorwaardes afdwing ten opsigte van tydelike 
magtiging wat uitgereik word kragtens artikel 64 van die Wet: 

(a) Die wapensmid aan wie ’n tydelike magtiging uitgereik is moet, vir die duur 

van die dryf van die besigheid as wapensmid, die tydelike magtiging hou op_ 
die perseel wat gespesifiseer word in die tydelike magtiging en die wapensmid 
moet op versoek van 'n polisiebeampte die tydelike magtiging voorsien aan 
sodanige polisiebeampte vir inspeksie; 

(b) gedurende enige tydperk waartydens die perseel, wat gespesifiseer is in die 

tydelike magtiging, gesluit is vir doeleindes van besigheid as ‘n geweersmid 
moet alle vuurwapens en ammunisie op die perseel toegesluit wees in ’n 
instapkluis of kluis vir die veilige bewaring van die vuurwapens, wat 
gespesifiseer is in die tydelike magtiging; 

(c) gedurende enige tydperk waartydens die perseel wat gespesifiseer word wat 
: in die tydelike magtiging oop is vir doeleindes van besigheid as wapensmid, 

mag die vuurwapens en ammunisie net vertoon word as die vuurwapens - 

(i) nie gelaai is nie; en 

(ii) in geval van handwapens, toegesluit is in ’n uitstalkabinet of 
uitstaleenheid wat verhoed dat ongemagtigde toegang verkry word tot 
die handwapens wat so uitgestal word;
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(d) 

(e) 

(f) 

~ (9) 

(iii) = -in geval van vuurwapens, uitsluitende handwapens en vuurwapens wat 

vertoon word soos voorgeskryf in paragraaf (ii) - 

(aa) moet dit onbruikbaar gemaak word met behulp van ‘n veilige 
Sluittoestel, of 

(bb) moet dit veilig geheg word, met behulp van ’n metaalpasstuk, 
aan ‘n nie-draagbare struktuur, op so ‘n wyse dat dit nie 
geredelik verwyder kan word nie; en 

(iv) moet dit nie vertoon word met ammunisie wat daaruit gevuur kan 
word nie. , 

gedurende enige tydperk wanneer die perseel wat in die tydelike magtiging 
gespesifiseer word oop is vir besigheid as wapensmid, moet vuurwapens wat 
nie vertoon word nie of vuurwapens waaraan daar nie gewerk word nie, in ‘n 
instapkluis of kluis gehou word vir die veilige bewaring van vuurwapens wat 
gespesifiseer is in die tydelike magtiging; , 

net persone wat gespesifiseer word in die tydelike magtiging, wat ‘n betrokke 
-bevoegdheidsertifikaat in sy of haar besit het, mag besigheid doen as 
wapensmid op die perseel; - 

die wapensmid moet, op die perseel wat gespesifiseer word in die tydelike 
magtiging terwyl die tydelike magtiging van krag is, ‘n rekord gehou word van 
elke vuurwapen en alle ammunisie in besit van die wapensmid op die perseel 
en die volgende besonderhede moet in die register aangeteken word - 

(i) ~— die voorraadnommer wat toegewys is kragtens regulasie 57(1)(a) wat 
duidelik aangebring moet wees by wyse van ‘n tydelike merk op die 
vuurwapen; 

(ii) die fabrikaat, tipe en kaliber van die vuurwapen asook die 
» - vervaardiger se uitkenningsnommer of addisionele identifikasiemerk 

wat aangebring is op die vuurwapen soos beoog in artikel 23(4) van 
die Wet; en , 

(ii) die kaliber, fabrikaat en hoeveelheid van alle ammunisie; en 

die rekord wat voorgeskryf word in paragraaf (f), moet nadat die tydperk 
-waarvoor die tydelike permit toegestaan is verstryk het, ingesluit en 
kruisverwys word in die register wat voorgeskryf word in regulasie 57. 

Rekord van voorgeskrewe inligting met betrekking tot tydelike magtiging ten 
opsigte van ‘n wapensmid 

55. Die Kantoor van die Sentrale Vuurwapenregister moet ‘n rekord hou van die 
volgende inligting wat verband hou met tydelike magtigings wat uitgereik is kragtens 
artikel 64 van die Wet: 

(a) 

_(b) 

(c) 

Die naam van die polisiestasie waar die aansoek ingedien is; 

‘besonderhede van die persoon wat die aansoek ingevul het; 

rede as die aansoek afgekeur is;
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aansoeker se besonderhede; 

besonderhede van die perseel en die fasiliteite vir veilige bewaring waar die 
vuurwapens of ammunisie, of albei, veilig bewaar sal word; and 

hoe lank die tydelike magtiging geldig bly. 

verandering van perseel 

‘n Wapensmid wat aansoek doen om verskuiwing van die besigheid op die 
perseel wat gespesifiseer word in die lisensie na ‘n ander perseel moet, bo en 
behalwe die betrokke inligting wat vereis word in regulasie 13 en regulasie 
30, sodanige verdere inligting en dokumente indien as wat vereis mag word 
deur die Registrateur 

Indien ’n inspeksie van die nuwe perseel, deur 'n polisiebeampte of ‘n 
Aangewese Vuurwapenbeampte aan die lig bring dat die fasiliteite vir veilige 
bewaring op die nuwe perseel nie in alle opsigte voldoen aan die vereistes wat 
gestel word vir die spesifieke lisensie nie, moet die betrokke Aangewese 
Vuurwapenbeampte die houer van die lisensie skriftelik daarvan verwittig en 
‘n tydperk van 60 dae toelaat om die aangetekende tekortkominge te herstel: 
Op voorwaarde dat die Registrateur tevrede is dat die aard van die 
tekortkominge nie ‘n onaanvaarbare risiko bied vir die veilige bewaring van 
vuurwapens of ammunisie nie. 

(a) Indien ‘n aansoek om na ‘n nuwe persee! te verskuif, soos beoog in 
subregulasie (1), goedgekeur word, moet die wapensmid onmiddellik 
nadat die nuwe perseel betrek is, die betrokke Aangewese 
Vuurwapenbeampte verantwoordelik vir die gebied waar die aansoeker 
se nuwe besigheid geleé is, daarvan laat weet. 

(b) ‘n Kennisgewing soos beoog in subparagraaf (a) moet op die 
toepaslike vorm aangebring word en vergesel wees van sodanige 
inligting en dokumente as wat die Registrateur mag vereis. 

opsigte van wapensmede 

'n Wapensmid moet ’n register hou soos beoog in artikel 67(2) van die Wet en 
dit moet ‘n stel boeke of rekenaardrukstukke bekend as “die 
Vuurwapenherstelregister” behels waarin volgende besonderhede aangeteken 
moet word - 

(a) vir elke vuurwapen wat ontvang word vir herstel van enige bron van 
enige aard -— 

(i) ‘n voorraadnommer wat duidelik aangebring moet word by 
wyse van ‘n tydelike merk op die vuurwapen; 

(ii) die fabrikaat, tipe, kaliber van die vuurwapen, asook elke 
vervaardiger se uitkenningsnommer of bykomende 
uitkenningsteken wat op die vuurwapen aangebring is, soos 
beoog word in artikel 23(4) van die Wet; 

(iii) | die datum waarop die vuurwapen ontvang is;
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die volle name, van, identiteitsnommer of registrasienommer , 
- na gelang van die geval, asook die fisiese adres van die 
persoon van wie die vuurwapen verkry is; — 

' die nommer van en datum waarop die bestaande lisensie, 
magtiging of permit, na gelang van die geval, uitgereik is van 
die persoon van wie die vuurwapen verkry is; 

die aard van die herstelwerk aan die vuurwapen of enige ander 
werk soos beoog in artikel 59 van die Wet en regulasie 50; en 

die datum waarop die vuurwapen afgehaal is en die 
handtekening van die houer van die lisensie, permit of 
magtiging wat uitgereik is ten opsigte van die vuurwapen; 

‘ten opsigte van hoof vuurwapenkomponent wat ontvang word as deel 
van die voorraad, van enige bron van enige aard -. 

(i) 

(ii): 

- (iii) 

ww | 

(v) 

die datum van ontvangs van die hoof vuurwapenkomponente; 

die doel van sodanige ontvangs;. 

die volle name, van, identiteitsnommer of registrasienommer, 
na gelang van die geval, asook fisiese adres van die persoon 
van wie die hoof vuurwapenkomponente verkry is; 

die oordrag van of beskikking van die hoof 
vuurwapenkomponente, met inbegrip van die volle name, van, 
identiteitsnommer of registrasienommer, na gelang van die 
geval, asook fisiese adres van die persoon aan wie die hoof 
vuurwapenkomponente verskaf.is; en - 

. die. handtekening van die persoon wat-dit ontvang‘het.*" 

(2) ‘n Wapensmid moet ‘n register hou wat ‘n stel boeke of rekenaardrukstukke 
bekend as “die Ammunisievoorraadregister" behels ten opsigte van alle 

- ammunisie wat ontvang word en die volgende moet daarin aangeteken word - 

(a) aan die debietkant - 

(b) 

(i) 

(ii) 

(iii) 

die kaliber, fabrikaat en hoeveelheid van alle ammunisie wat 
. aangekoop of verkry is; . 

die datum van ontvangs; en 

die nornmer van en die datum waarop die bestaande lisensie, 
_ Magtiging of permit uitgereik is, na gelang van die geval, aan 

die persoon van wie die ammunisie aangekoop of verkry is; 

aan die kredietkant - - 

(i) die kaliber, fabrikaat én hoeveelheid van alle ammunisie wat 
gebruik is; te 2
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(8) 
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(ii) die datum waarop oor die ammunisie beskik is, die rede 
daarvoor en die wapensmid se handtekening wat bevestig dat 

’ die inskrywing korrek is. 

Onderhewig aan die voorwaardes van artikel 146 en regulasie 102(1) moet ’n 
register wat voorgeskryf word in die regulasie op die besigheidsperseel wat 
gespesifiseer word in die lisensie gehou word vir ’n tydperk van 10 jaar na die 
datum van die laaste inskrywing daarin. 

(a) Die registers wat ‘n stel boeke behels, wat kragtens die regulasie 

gehou moet word, kan nie in gebruik geneem word of gebruik word 
tensy elke bladsy van sodanige register in volgorde genommer is en 
die betrokke Aangewese Vuurwapenbeampte elke sodanige bladsy 
onderteken het en ’n amptelike datumstempel met besonderhede van 
die kantoor waar die betrokke Aangewese Vuurwapenbeampte 
gestasioneer is daarop aangebring het by elke sodanige handtekening 
nie. 

(b) ‘n Wapensmid moet, binne sewe dae na die einde van ‘n maand die 
register, wat rekenaardrukstukke behels wat kragtens die regulasie 
gehou moet word, waarvan elke bladsy in volgorde genommer is, aan 
die betrokke Aangewese Vuurwapenbeampte oorhandig sodat die 

. betrokke Aangewese Vuurwapenbeampte elke bladsy kan onderteken 
en ‘n amptelike datumstempel kan aanbring, welke datumstempel die 
besonderhede van die kantoor waar die betrokke Aangewese 
Vuurwapenbeampte gestasioneer is moet aandui by elke handtekening 
wat aangebring word. 

'n Inskrywing in ’n register waarna verwys word in die regulasie moet gedruk 
of in ink geskryf word en elke wysiging daartoe moet aangebring word deur 
die inskrywing deur te haal met ink en nie deur dit uit te vee nie en enige 
sodanige wysing moet geparafeer word deur die persoon wat die wysiging 
aanbring. : 

Geen persoon mag ‘n bladsy van enige register wat beoog word in hierdie 
regulasie verwyder of veroorsaak dat dit verwyder word nie en indien enige 
bladsy van sodanige register verwyder word, sal dit geag word, in die 
afwesigheid van bewyse tot die teendeel wat lei tot redelike twyfel, asof dit 
verwyder is deur of op gesag van die persoon wat kragtens die bepalings van 
die Wet verplig is om sodanige register te hou. 

‘n Wapensmid moet ‘n bygewerkte register hou waarin die volle name, van, 
identiteitsnommer, asook fisiese adres en nommer van die toepaslike 
bevoegdheidsertifikaat vir alle wapensmidvakleerlinge, soos beoog in 

regulasie 51(r) gehou word en die register moet ook die nommer van en soort 
bevoegdheidsertifikaat aandui met inligting oor die datum waarop die 
bevoegdheidsertifikaat uitgereik is aan natuurlike persone wat betrokke is by 
wapensmidbedrywighede onder beheer van die wapensmid. 

Alle besonderhede moet aangeteken word in ‘n register waarna verwys word 
in die regulasie sodra die betrokke vuurwapen, hoof vuurwapenkomponent of 
ammunisie ontvang, oorgedra of beskik word. 

25156—2



STAATSKOERANT, 26 MAART 2004 No. 26156 409 

Wyse waarop ‘n werkstasie ingestel, instand gehou en onderhou moet word, asook 
gekoppel moet word aan die sentrale wapensmiddatabasis 

58. (1) 

(2) 

(3) 

Die werkstasie van ‘n wapensmid wat beoog word in artikel 67(5) van die Wet 
moet gekoppel wees aan die sentrale wapensmiddatabasis met behulp van 
programmatuur en ’‘n elektroniese verbindingsnetwerk wat versoenbaar is 
met die infrastruktuur en standaarde van die Suid-Afrikaanse Polisiediens. 

‘n Wapensmid moet, ’n elektroniese verbinding reél om die registers wat 
voorgeskryf word in regulasie 57 te koppel aan die sentrale 
wapensmiddatabasis en moet voorsiening maak vir-‘n daaglikse elektroniese 
oordrag van inligting oor die vorige besigheidsdag se bedrywighede wat 
verband hou met vuurwapens en ammunisie, soos dit in die voorgeskrewe 
regulasies aangeteken is. 

Indien enige omstandighede voorkom wat die wapensmid verhoed om die 
opgawes elektronies oor te dra met behulp van die elektroniese netwerk, 
moet die Registrateur onmiddellik in kennis gestel word om ‘n alternatiewe 
reéling te tref vir die indien van die daaglikse opgawes. 

Weeklikse opgawes 

59. (1) 

(2) 

‘n Wapensmid wat gevrywaar is van die pligte waarna verwys word in artikel 
67(5) van die Wet moet, binne sewe dae na afloop van elke week ’n opgawe 
indien by die Kantoor van die Sentrale Vuurwapenregister in die vorm wat 
bepaal word.deur die Registrateur, of moet ‘n rekenaardrukstuk indien met 
die inligting voorberei in die voorgeskrewe vorm, welke opgawes alle 
vuurwapens en hoof vuurwapenkomponente moet aandui -. 

~ (a) wat gedurende die betrokke week verkry is; en 

(b) wat gedurende die betrokke week oorgedra is. 

‘n Wapensmid moet sodanige weeklikse opgawes indien hetsy enige 
vuurwapens of vuurwapenkomponente verkry of oorgedra is of nie. 

Vestiging van gesentraliseerde wapensmiddatabasis 

60. (1) 

(2) 

03-119282—3 

Die Registrateur moet ‘n sentrale wapensmiddatabasis vestig en in stand hou 
wat gekoppel moet word aan ‘n elektroniese netwerk wat onderlinge 
verbinding met werkstasies van wapensmede, soos beoog in regulasie 58, 
bewerkstellig. 

Die sentrale wapensmiddatabasis moet die volgende bevat - . 

(a) inligting en ondersteunende dokumente wat ’'n aansoeker op die 
voorgeskrewe wyse indien kragtens regulasie 13 met betrekking tot ‘n 
bevoegdheidsertifikaat, wapensmidlisensie, magtiging, hernuwing of 
afskrif daarvan, asook relevante inligting ten opsigte van die 
opskorting of beéindiging daarvan; 

(b) die inligting op ‘n bevoegdheidsertifikaat, lisensie, magtiging, permit 
en ‘n hernuwing of afskrif daarvan wat uitgereik of afgekeur is op 

3 grond van ‘n aansoek; en 

25156—3
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die besonderhede en inligting wat deur ’n wapensmid ingedien is met 
betrekking ‘n vuurwapen waaraan die wapensmid gewerk het 
ingevolge die Wet. 

Hoofstuk 6 

Invoer, uitvoer en vervoer in-transito van vuurwapens en ammunisie 

Aansoeke met betrekking tot deurgangspermitte 

61. (1) ‘n Persoon wat aansoek doen om ‘n deurganspermit soos beoog in hoofstuk 8 

van die Wet moet bo en behalwe die vereistes van regulasie 13 die volgende 
indien as die Registrateur dit versoek — 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

(f) 

(9) 

bewys van magtiging om die vuurwapen en ammunisie uit te voer uit 
die Jand van oorsprong: Met dien verstande dat ’n doeane- 

klaringsdokument of enige ander dokument wat amptelik uitgereik is 
as magtiging om die vuurwapen uit daardie land te verwyder beskou 
sal word as voldoende magtiging; 

bewys van magtiging om die vuurwapen en ammunisie in die land van 

die finale bestemming in te bring indien daardie land sodanige 
magtiging uitreik voordat die vuurwapens in daardie land aankom; 

besonderhede van die beplande vervoerroete, wyse van vervoer, die 

plek waar dit die land sal binnekom en verlaat, asook die waarskynlike 

aankomsdatum en datum waarop dit die land verlaat; 

‘n gesertifiseerde afskrif van die lisensie, permit, magtiging of enige 
bewys wat aanvaarbaar is vir die Registrateur, wat bevestig dat die 
persoon wat die vuurwapen en ammunisie deur die Republiek van 
Suid-Afrika wil laat vervoer, die vuurwapen en ammunisie wettiglik 

mag besit; 

‘n rekenaardrukstuk of getikte lys van die vuurwapens en ammunisie 
met ’n aanduiding van hoeveelhede, die soort slotaksie, 

vervaardigersuitkenningsnommer, fabrikaat en kaliber vuurwapen, 
asook die hoeveelheid, fabrikaat en kaliber ammunisie; 

‘n eindgebruikersertifikaat soos beoog in artikel 17 van die Wet op 
Nasionale Beheer oor Konvensionele Krygstuig, 2002 (Wet No. 41 of 

2002) indien die vuurwapen of ammunisie bedoel is vir herverkoop in 
die land wat aangedui is as die finale bestemming; en 

‘n besendingsnota van die vuurwapens en ammunisie wat in-transito 

vervoer gaan word deur Suid-Afrika. 

Voorwaardes met betrekking tot ‘n aansoek om ‘n invoer- of uitvoerpermit 

62. Die volgende voorwaardes geld bo en behalwe die bepalings van regulasie 13 ten 
opsigte van aansoeke om ’n invoer- of uitvoerpermit, na gelang van die geval - 

(1) Permanente invoer- en uitvoerpermit 

Die aansoeker of die betrokke Aangewese Vuurwapenbeampte wat die 
aansoek ontvang het, moet ‘n aansoek om die permanente invoer of uitvoer
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van ‘n vuurwapen of ammunisie volgens die vereistes van die regulasies 
indien by die Registrateur vir oorweging. 

Tydelike invoer- en uitvoerpermit ten opsigte van ‘n handelaar, vervaardiger 
of wapensmid 

Die aansoeker of die betrokke Aangewese Vuurwapenbeampte wat die 
aansoek om tydelike invoer of tydelike uitvoer van ’n houer van ‘n 
handelaarslisensie, vervaardigerslisensie of wapensmidlisensie ontvang het, 
moet ‘n aansoek om die tydelike invoer of uitvoer van ‘n vuurwapen of 
ammunisie, onderhewig aan die voorskrifte van die regulasies, indien by die 
Registrateur vir oorweging 

Plek van aankoms 

Onderhewig aan die bepalings van subregulasie (4) mag vuurwapens en 
ammunisie net in die Republiek van Suid-Afrika ingevoer word by ’n plek van 
aankoms wat as sodanig aangewys is kragtens die “Immigration Act”, 2002 
(Wet No. 13 of 2002) en wat die Registrateur of ‘n polisiebeampte aan wie so 
‘n plig deur die Registrateur gedelegeer is skriftelik aandui. 

Nie-burger: Tydelike invoer- en uitvoerpermit vir ‘n vuurwapen wat nie 
gelisensieer is kragtens die Wet nie 

(a) ‘n Aansoek van ’n persoon wat nie ’n inwoner is nie en nie ’n 
permanente verblyfpermit het om ‘n tydelike invoerpermit en 
daaropvolgende uitvoerpermit of veelvuldige invoer- en uitvoerpermit 
vir enige vuurwapen of ammunisie wat nie gelisensieer is kragtens die 
Wet te bekom nie, kan direk by die Hoof: Sentrale Vuurwapenregister 
of die Aangewese Vuurwapenbeampte by die plek wat aangedui is as 
plek van aankoms kragtens die “Immigration Act”, 2002 (Wet No. 13 
of 2002), waar die aansoeker sal aankom in die Republiek van. Suid- 
Afrika, ingedien word. 

_ (b) ‘n Aansoek wat direk ingedien word by die Hoof: Sentrale 
Vuurwapenregister kragtens subparagraaf (a) moet minstens 21 dae 
voor die aansoeker se aankoms in die Republiek van Suid-Afrika 
ingedien word en die aansoeker moet’’n adres buite die landsgrense 
van die Republiek van Suid-Afrika verskaf sodat die permit na daardie 
adres gepos kan word. 

(c) Die permit ten opsigte van 'n aansoek wat met aankoms van die 
aansoeker ingedien word by die Aangewese Vuurwapenbeampte by die 
plek van aankoms soos voorsien word in subparagraaf (a), kan deur 
die Aangewese Vuurwapenbeampte, wat die aansoek ontvang, 
uitgereik word, maar net as die Aangewese Vuurwapenbeampte | 
gedelegeer is om dit te doen. 

Tydelike uitvoerpermit van ’n vuurwapen of ammunisie wat gelisensieer is 
kragtens hoofstuk 6 van die Wet 

(a) ‘n Aansoek om 'n tydelike uitvoerpermit en die daaropvolgende 
invoerpermit vir ‘n vuurwapen wat gelisensieer is vir die doel van 
selfverdediging, jag, sportskiet, privaat- of openbare versameling of 
vir besigheidsdoeleindes ingevolge die Wet, kan deur die houer van die
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lisensie ingedien word by enige Aangewese Vuurwapenbeampte of 
polisiebeampte wat so gedelegeer is deur die Registrateur. 

Die permit kan uitgereik word deur die Aangewese Vuurwapenbeampte 
of polisiebeampte wat die aansoek ontvang en wat die nodige 
gedelegeerde gesag het om die aansoek te oorweeg. 

Veelvuldige invoer-/uitvoerpermit 

(a) 

(b) 

Die Registrateur, Aangewese Vuurwapenbeampte of polisiebeampte 
wat gedelegeer is om dit te doen, kan ‘n invoerpermit en uitvoerpermit 
uitreik ten opsigte van ’n spesifieke vuurwapen asook ammunisie wat 
van toepassing is op die vuurwapen welke permit voorsiening maak vir 
die herhaalde invoer en uitvoer van die vuurwapen en ammunisle vir ‘n 
vasgestelde tydperk, welke permit bekend sal wees as ’n "veelvuldige 
invoer- en uitvoerpermit”. 

Die voorwaardes wat gestel word in subregulasie (7) wat verband hou 
met ‘n tydelike invoerpermit sal van toepassing wees op ‘n veelvuldige 
invoer- en uitvoerpermit. 

Voorwaardes vir die uitreik van ‘n tydelike invoerpermit 

'n Tydelike invoerpermit mag net uitgereik word - 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

0) 

aan ‘n buitelandse besoeker vir die doel van jag; 

aan ‘n buitelandse besoeker om die vuurwapen en ammunisie uit te 

stal by ‘n handel- of versamelaarskou, of om vuurwapens of 
ammunisie uit te stal by ’n sport- of jaghandelskou; © 

aan ‘n buitelandse besoeker om deel te neem aan 'n mededingende 
sportskietbyeenkoms wat georganiseer is deur ’n erkende besigheids-, 

jag-, sportskiet-, of versamelaarsorganisasie; 

aan ‘n amptenaar van 'n buitelandse regering of gesiene buitelandse 
besoeker wat so erken word deur die Suid-Afrikaanse Departement 
van Buitelandse Sake; 

aan 'n buitelandse geregsdienaar wat die Republiek van Suid-Afrika 

besoek as deel van ‘n amptelike goedgekeurde polisierings opdrag; of 

aan ‘n persoon wat weens ander wettige redes voorafgoedkeuring 
gekry het van die Registrateur en waar die aansoeker die volgende 
kan aandui - 

(i) die wettige besit van die vuurwapen; 

(ii) kennis van die veilige hantering en gebruik van die betrokke 
vuurwapen deur middel van ’n lisensie om die vuurwapen te 
besit of deur vorige ervaring; 

(iii) | kennis van die Suid-Afrikaanse wetgewing met betrekking tot 
vuurwapens, met inbegrip van die beginsels wat verband hou 
met die gebruik, veilige bewaring en hantering van
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vuurwapens, en waar van toepassing, die openbare uitstalling 
daarvan; . 

‘n behoefte om ‘n vuurwapen te besit; 

dat die aansoeker nie geredelik kan voorsien in die gestelde 
behoefte op enige wyse buiten die besit van ‘n vuurwapen nie; 
en a 

dat hy of sy minstens 21 jaar oud is: Met dien verstande dat 
die Registrateur na eie goeddunke en by die aanvoer van 
gegronde redes ‘n aansoeker kan kwytskeld van hierdie 
vereiste; . oo 

indien die aansoeker stawende dokumente, wat uitgereik is deur enige 
van die volgende persone of instellings indien, en die dokumente 
bevestig dat die aansoeker na. die beste van hul wete en kennis die 
-vuurwapen gaan gebruik vir die doel wat uiteengesit word in die 
aansoek: 

(i) Die professionele jagter of jagondernemer wat gelisensieer is 
- om ‘n jagbesigheid te bedryf soos beoog word in die Wet, wat 

die jag geleentheid aan die buitelandse besoeker aanbied; 

(ii) die geakkrediteerde jagvereniging of sportskietorganisasie wat 
die byeenkoms of sportskietkompetisie waaraan die aansoeker 
gaan deelneem aanbied; 

(iii) ‘n persoon of organisasie wat ‘n openbare byeenkoms of 
historiese gebeurtenis uitbeeld of gedenk, waaraan die 
buitelandse besoeker moet deelneem met gebruik van die 
spesifieke vuurwapen; en 

onderhewig aan- 

(i) 

(ii) 

(iii) 

(iv) 

(v) 

die vereistes van die Wet ten opsigte van die dra, berging, 
. Veilige bewaring, vervoer en uitstal van sodanige vuurwapen of 
ammunisie; 

gebruik van die vuurwapen slegs vir die doel wat in die permit 
uiteengesit word; 

: die verbod op. die oordrag van dié vuurwapen deur ‘n persoon 
met ‘n tydelike invoerpermit aan ‘n ander persoon in Suid- 

' Afrika sonder die skriftelike vooraftoestemming van die 
Registrateur; 

die voorwaarde dat wanneer die houer van die tydelike 
invoerpermit die Republiek van Suid-Afrika verlaat moet die 
vuurwapen ten aansien waarvan die tydelike permit uitgereik is 
die houer van die permit uit die land vergesel; 

- die verdere voorwaarde dat indien die Registrateur 
toestemming verleen soos voorsien word in subparagraaf (iii), 
moet ‘n tydelike magtiging ingevolge artikel 21 van die Wet
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uitgereik word aan die persoon aan wie die vuurwapen 
oorgedra word, ten einde die persoon instaat te stel om 
aansoek te doen vir ‘n lisensie, permit of magtiging om die 
vuurwapen ingevolge die Wet te besit; en 

(vi) en indien ’n lisensie, permit of magtigin nie deur die 

Registrateur uitgereik word nie ten aansien van ‘n vuurwapen 
bedoel in subparagraaf (v) moet die persoon wat die 
vuurwapen ontvang het, die vuurwapen deur middle van ‘n 
handelaar moet oordra op die wyse wat die Registrateur bepaal 
wat ook die uitvoer van die vuurwapen mag insluit; en 

(vii) die besit van nie meer nie as die getal patrone wat die ~ 
Registrateur bepaal en spesifiseer op die permit vir elke 
vuurwapen waarop die tydelike invoerpermit betrekking het; 

‘n tydelike invoerpermit, uitvoerpermit en veelvuldige invoer- en 
uitvoerpermit mag nie uitgereik word vir ‘n tydperk wat langer is as 6 
maande nie, tensy die Registrateur anders besluit by die aanvoer van 

gegronde redes; en 

die Registrateur kan by die aanvoer van gegronde redes ’n tydelike 
invoer- of uitvoerpermit toestaan vir meer as een vuurwapen per 

kaliber indien die persoon aan wie dit uitgereik word die vuurwapens 
gaan gebruik vir ‘n doel wat beoog word in subparagraaf (a), (b) en 
(c). 

Voorwaardes vir die uitreik van ‘n permanente invoerpermit aan ‘n handelaar, 
vervaardiger of wapensmid 

‘n Handelaar, vervaardiger of wapensmid wat permanent ’n vuurwapen of 
ammunisie invoer - 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

moet die nodige aansoek minstens 21 dae voor die verskeping 
vuurwapens of ammunisie na die Republiek van Suid-Afrika of die 
aanover van gegronde redes op sodanige korter kennisgewing wat die 
Registrateur na goeddunke kan beskou as ‘n geskikte tydperk; 

kan nie reél vir die verskeping van die vuurwapen of ammunisie 
voordat die invoerpermit uitgereik is nie; 

moet onmiddellik met aankoms van die vuurwapens of ammunisie in 
die Republiek van Suid-Afrika die Hoof: Sentrale Vuurwapenregister en 
die Aangewese Vuurwapenbeampte wat aangestel is by die plek van 
aankoms waar die vrag aangekom het, skriftelik in kennis stel van die 
aankoms en besonderhede verskaf oor die besonderhede van die 
houer en plek waar dit geinspekteer kan word; 

moet seker maak dat die vuurwapens en ammunisie geberg word 
kragtens die voorskrifte van die regulasies; 

mag nie die houer met die besending vuurwapens of ammunisie 
oopmaak tensy die Aangewese Vuurwapenbeampte of polisiebeampte 
wat genomineer is deur die Aangewese Vuurwapenbeampte 
teenwoordig is nie; .
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(f) moet binne 72 uur na die aankoms van die vuurwapens of ammunisie 
in die Republiek van Suid-Afrika - 

(i) met die Aangewese Vuurwapenbeampte of ’n polisiebeampte 
wat genomineer is deur die Aangewese Vuurwapenbeampte, 
reél om die vuurwapens of ammunisie fisies te inspekteer; en 

(ii) _ -nadat die fisiese inspeksie afgehandel is, skriftelik bevestig dat 
die vuurwapens of ammunisie wat ooreenstem met die 
invoerpermit, in die Republiek van Suid-Afrika aangekom het. 

Voorwaardes wat afgedwing kan word op ‘n uitvoerpermit wat uitgereik is aan 
die houer van ‘n handelaars-, wapensmid- of vervaardigerslisensie 

Die volgende spesifieke voorwaardes is van toepassing op ‘n uitvoerpermit 
wat uitgereik is‘aan die houer van ‘n handelaars-, wapensmid- of 
vervaardigerslisensie: 

(a) ‘n Uitvoerpermit word minstens drievoudig uitgereik waarna die 
uitvoerder die oorspronklike, eerste en tweede kopie van die 
uitvoerpermit moet aanvaar; 

(b) binne 90 dae na die uitvoerdatum wat op die uitvoerpermit aangedui is 
moet die uitvoerder die eerste kopie terugbesorg aan die Hoof: 
Sentrale Vuurwapenregister en sodanige eerste kopie van die 
uitvoerpermit moet die handtekening en amptelike datum- en 
naamstempel van die eindgebruiker bevat en die kopie wat so ingedien 
word, dien dan as afleweringsverifikasiesertifikaat; 

(c) die tweede kopie van die uitvoerpermit moet die datum van uitvoer 
van die vuurwapen of ammunisie aandui, welke datum behoorlik 
bevestig moet word deur die Republiek van Suid-Afrika se Doeane- 
owerheid en die uitvoerpermit moet daarna, binne 10 werkdae na die 
uitvoerdatum deur die uitvoerder terugbesorg word aan die Hoof: 
Sentrale Vuurwapenregister; 

(d) indien die uitvoerder versuim om te voldoen aan subparagraaf (b) of 
(c), word alle hangende en toekomstige uitvoere van die uitvoerder, 
waaraan die uitvoerder deelneem opgeskort totdat daar voldoen is aan 
die voorwaardes van subparagraaf (b) en (c); 

(e) vuurwapens wat uitgevoer word van die Republiek van Suid-Afrika vir 
die doel van uitstallings, evaluerings en demonstrasies, moet binne ses 
maande na die uitvoerdatum wat aangedui word in die uitvoerpermit 
terugbesorg word in die Republiek van Suid-Afrika, tensy die 
Registrateur op versoek van die aansoeker anders aangedui het op die 
uitvoerpermit; 

(f) die invoer van die vuurwapens wat beoog word in subparagraaf (e) 
moet weer onderwerp word aan ‘n invoerpermit wat uitgereik word 
deur die Registrateur;
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(10) 

(g) 

(h) 
(i) 

(j) 

(k) 

(I) 

(m) 

(n) 

‘n afsonderlike uitvoerpermit word vereis vir elke individuele uitvoer 

van vuurwapens en ammunisie en geen gedeeltelike uitvoer kan 
toegelaat word met ‘n enkele permit nie; , 

die uitvoerpermit is nie oordraagbaar nie; 

die vuurwapens of ammunisie wat gelys word in die uitvoerpermit 
moet deur die handelaar, wapensmid of vervaardiger uitgevoer word 
tensy die Registrateur anders aandui op die permit; 

alle korrespondensie wat verband hou met die uitvoerpermit moet 
gerig word aan die Hoof: Sentrale Vuurwapenregister en die 
uitvoerpermitnommer moet in die korrespondensie gemeld word; 

(i) die Registrateur moet ’n spesifieke geldigheidstydperk toeken 
aan die uitvoerpermit, welke tydperk verleng of verkort kan 
word deur die Registrateur, met dien verstande dat dit sal 
afhang daarvan of die verklaarde redes vir die uitvoer van die 
vuurwapens of ammunisie wesenlik verander het; 

(ii) aansoeke om die geldigheidstydperk te verleng moet skriftelik 
voor die vervaldatum gerig word aan die Hoof: Sentrale 
Vuurwapenregister, so nie sal ‘n nuwe aansoek ingedien moet 
word; 

indien ’n uitvoertransaksie gekanselleer word of onmiddellik nadat die 
geldigheidstydperk van die uitvoerpermit verval het voordat die 
vuurwapens of ammunisie uitgevoer is, moet die houer van die 

uitvoerpermit onmiddellik die oorspronklike en afskrifte van die 
uitvoerpermit wat uitgereik is indien met ’n skriftelike verklaring aan 
die Hoof: Sentrale Vuurwapenregister, waarin aangedui word hoekom 
daar nie voldoen is daaraan nie; 

‘n uitvoerder moet die oorspronklike uitvoerpermit, die betrokke 

vragbrief of lugvragbrief, verpakkingslys/te en uitvoerdersfaktuur wat 
verband hou met die vuurwapens of ammunisie wat verklaar is in die 
uitvoerpermit hou vir ’n tydperk van 36 maande en die dokumente 
aanbied vir inspeksie wanneer dit ookal vereis word deur die Hoof: 
Sentrale Vuurwapenregister of ‘n Aangewese Vuurwapenbeampte; en 

‘n uitvoerpermit wat uitgereik word kragtens die regulasie kan net 
uitgereik word deur die Registrateur of ’n polisiebeampte wat skriftelik 
deur die Registrateur gedelegeer is. 

Voorwaardes vir die besit en gebruik van ‘n vuurwapen of ammunisie wat 
verband hou met ’n invoerpermit 

‘n Vuurwapen en ammunisie wat ingevoer word in die Republiek van Suid- 
Afrika kan net gebruik word waar dit veilig is om die vuurwapen te gebruik en 
vir ‘n wettige doel, soos dit gemeld word in die aansoek wat ingedien word 
met betrekking tot die invoer van die vuurwapen of ammunisie en in 
ooreenstemming met die bepalings van die Wet.
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Voorwaardes met betrekking tot deurgangspermitte 

63. Die Registrateur kan die volgende voorwaardes afdwing ten opsigte van ‘n persoon 
wat aansoek doen om ’n vuurwapen of ammunisie in-transito te vervoer in die 
Republiek van Suid-Afrika: 

~) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

‘n Persoon wat vir kommersiéle doeleindes vuurwapens of ammunisie in- 
transito vervoer deur die Republiek van Suid-Afrika - 

(a) moet die aansoek om ’n deurgangspermit indien by die kantoor van 
die Sentrale Vuurwapenregister voordat reélings getref word vir die 
vervoer van die vuurwapen of ammunisie deur die Republiek van 
Suid-Afrika; 

(b) . mag nie reél vir die aanstuur van die vuurwapen of ammunisie na die 
Republiek van Suid-Afrika voordat die deurgangspermit uitgereik is 
nie; 

(c) moet met aankoms van die vuurwapen of ammunisie in die Republiek 
van Suid-Afrika die kantoor van die Sentrale Vuurwapenregister en die 
Aangewese Vuurwapenbeampte wat aangestel is vir die gebied waar 
die besending aangekom het skriftelik per faks laat weet dat dit 
aangekom het en besonderhede verskaf van die houer en die plek 
waar dit geinspekteer kan word; 

(d) moet seker maak dat die vuurwapen en ammunisie geberg word 
kragtens die voorskrifte van regulasie 67 in ‘n doeane-pakhuis soos 
beoog word in die Doeane- en Aksynswet, 1964 (Wet No. 91 van 
1964); . 

(e) mag nie die houer met die besending vuurwapens of ammunisie 
oopmaak tensy die Aangewese Vuurwapenbeampte of polisiebeampte 
wat genomineer is deur die Aangewese Vuurwapenbeampte 
teenwoordig is nie; 

‘n persoon wat vuurwapens. of ammunisie in-transito deur die Republiek van 
Suid-Afrika vervoer vir persoonlike gebruik, kan direk by die kantoor van die 
Sentrale Vuurwapenregister aansoek doen om ‘n deurgangspermit, of by die 
Aangewese Vuurwapenbeampte waar die aansoeker in die Republiek van 
Suid-Afrika aankom, op die plek wat aangedui word as ‘n plek van aankoms 
kragtens die “Immigration Act”, 2002 (Wet No. 13 of 2002); 

‘n deurgangspermit mag slegs uitgereik word indien die applicant voldoende 
dokumentére bewyse kan voorlé dat die vuurwapens en ammunisie regmatig 
ingevoer kan word in die land van die volgende bestemming; 

die Registrateur kan vir sekuriteitsredes vereis dat die houer van ’n 
deurgangspermit gebruik maak van ‘n vuurwapenkarweier om die 
vuurwapens. en ammunisie in die Republiek van Suid-Afrika te vervoer; 

die Registrateur kan, vir sekuriteitsredes bepaal waar die plek van aankoms 
en vertrek is, watter roete gevolg moet word deur die Republiek van Suid- 
Afrika, die metode van vervoer en die veiligheidsmaatreéls Waaraan voldoen 
moet word; 

a
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(6) 

(7) 

(8) 

waar die houer van ’n deurgangspermit die vuurwapens of ammunisie vir 

enige tydperk in die Republiek van Suid-Afrika moet berg, moet sodanige 
bergingsfasiliteit voldoen aan die vereistes vir die bewaring van vuurwapens 
en ammunisie soos voorsien word in regulasie 67; 

die vuurwapens of ammunisie moet te alle tye, buiten wanneer dit geberg 

word soos voorsien word in regulasie 63{1)(d), onder direkte toesig wees van 
die houer van die deurgangspermit of persone wie se besonderhede op die 
permit aangebring is deur die Registrateur; en 

vuurwapens of ammunisie wat in besit is op grond van ‘n deurgangspermit 

mag nie vir enige rede van enige aard in die Republiek van Suid-Afrika 
gebruik word nie. 

Inligting ten opsigte van invoer-, uitvoer- en deurgangspermitte 

64. 'n Invoer-, uitvoer- en in-transito-permit moet die inligting, wat aangedui is op die 

toepaslike vorm wat aangedui word in Aanhangsel “A”, bevat 

Vestiging van sentrale invoerders- en uitvoerdersdatabasis 

65. (1) 

©) 

Die Registrateur moet ‘n sentrale invoerder- en uitvoerderdatabasis vestig en 

in stand hou wat gekoppel moet word aan en versoenbaar wees met ‘n 
elektroniese netwerk wat onderling verbind is met ‘n werkstasie van ‘n houer 
van ‘n invoer- of uitvoerpermit soos dit bepaal word deur die Registrateur 
kragtens artikel 78(3) van die Wet. 

Die sentrale invoerder- en uitvoerderdatabasis moet die volgende bevat - 

(a) inligting en ondersteunende dokumente wat deur ’n aansoeker 
ingedien word op die wyse wat voorgeskryf word in artikel 13, wat 
verband hou met ’‘n permit, hernuwing of afskrif daarvan, asook die 
betrokke inligting oor die opskorting of beéindiging daarvan; en 

(b) inligting op ‘n invoer- en uitvoerpermit, of hernuwing of afskrif 
daarvan wat uitgereik of afgekeur is op grond van die aansoek, 

Uitbreiding, hernuwing en vervanging van ‘n invoer-, uitvoer of deurgangspermitte 

66. ‘n Aansoek om die uitbreiding, hernuwing en vervanging van ‘n invoer-, uitvoer- en 
deurgangspermit moet skriftelik ingedien word by die Hoof: Sentrale 
Vuurwapenregister en dit moet minstens sewe dae voor die vervaldatum van die 

permit gedoen word, so nie moet ‘n nuwe aansoek ingedien word. . 

Hoofstuk 7 
Berging, vervoer en dra van vuurwapens en ammunisie 

Deel i 
Berging 

Berging van vuurwapens en ammunisie 

67. (1) Indien ‘n persoon ’n fasiliteit vir die veilige berging van vuurwapens of 
ammunisie aanbied vir ander persone, moet die bergingsfasiliteit voldoen aan
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die toepaslike vereistes vir ‘n kluis of instapkluis soos dit uiteengesit word in 
SABS-Standaard 953-1 of 953-2. 

(2) Berging mag net voorsien word aan ‘n persoon wat die vuurwapen of 
ammunisie wettig mag besit. 

(3) ‘n Houer van ‘n handelaars- of wapensmidlisensie mag berging aanbied vir 
vuurwapens en ammunisie in die kluis of instapkluis wat gespesifiseer word in 
die handelaar of wapensmid se fisensie. 

(4) Terwyl ‘n vuurwapen in veilige bewaring gehou-word, moet dit - 

(a) 

(b) 

() 

nie gelaai wees nie; 

_ hie geredelik toeganklik wees vir ongemagtigde gebruik nie; en 

veilig geheg wees aan.‘n veiligheidstoestel wat vas is aan ’n nie- 
draagbare struktuur en dit moet so vasgeheg wees dat dit nie maklik 
verwyder kan word nie. 

Deel 2 
Vuurwapenkarweierspermit 

Verpakking van vuurwapens en ammunisie tydens vervoer 

68. (1) Tydens vervoer van vuurwapens en ammunisie deur die houer van ‘n 
vuurwapenkarweierspermit - 

(a) 

(b) 

(c) 

moet vuurwapens afsonderlik van ammunisie verpak word en alle 
ammunisie moet op ‘n veilige wyse uit vuurwapens verwyder word 
voordat dit vervoer word; 

vuurwapens en ammunisie moet in ‘n gepaste metaalhouer wat gesluit 
is vervoer word en dit moet so verpak wees dat dit optimale veiligheid 
met die minste moontlike blootstelling verseker; en 

direkte voortdurende toesig en beheer oor vuurwapens en ammunisie 
wat vervoer word is ’n vereiste: 

(2) Hierdie voorwaardes doen nie afbreuk aan enige ander wetgewing wat 
standaarde vir die vervoer van vuurwapens en ammunisie voorskryf nie. 

Aansoek vir ‘n vuurwapenkarweierspermit 

69. (1) ‘n Persoon wat aansoek doen om ’n vuurwapenkarweierspermit moet bo en 
behalwe die vereistes van regulasie 13, die volgende indien - 

(a) bewys van ‘n tweerigtingkommunikasiestelsel wat behoorlik werk 
tussen die voertuig wat die vuurwapens of ammunisie vervoer en die 
aansoeker; 

‘n omvattende beskrywing. van die veiligheidsmaatreéls wat ; 
aangebring is aan die voertuig wat gebruik gaan word; en
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(c) ‘n omvattende beskrywing van sekuriteitsvoorsorg wat in n plek sal wees 
tydens vervoer. 

Voorwaardes vir 'n vuurwapenkarweierspermit 

70. Die Registrateur kan die volgende voorwaardes afdwing op die houer van ‘n 

vuurwapenskarweierspermit:. - 

(a) ‘n Vuurwapenkarweier mag net wettiglik vuurwapens en ammunisie besit en 
vervoer indien sodanige vuurwapenkarweier die skriftelike toestemming het 
van die houer van 'n lisensie, permit of magtiging ten opsigte van die 
vuurwapens en ammunisie wat vervoer moet word; 

(b) (i) ‘n vuurwapenkarweier wat gebruik maak van padvervoer moet ‘n 

getikte lys van name van personeellede in diens van die vervoerder 
wat direk betrokke is by die vervoer van die besending vuurwapens en 
ammunisie verskaf aan die persoon wat verantwoordelik is vir elke 
vervoerproses; 

(ii) die lys moet die volle name en identiteitsnommers van die betrokke 
werknemers bevat; en 

(iii) die lys moet aangeheg word aan 'n gesertifiseerde afskrif van die 
vuurwapenkarweierspermit en dié dokumente moet tydens vervoer in 
besit wees van die persoon wat direk in beheer van die vervoerproses; 

_ (c) ‘n gesertifiseerde afskrif van die vuurwapenkarweierspermit en die lys van 
name wat beoog word in subregulasie (b)(ii) sal solank dit in besit is van die 
persoon wat direkte voortdurende toesig uitoefen soos beoog in regulasie 
68(1)(c) dien as magtiging vir die vervoerder se personeellede wat genoem 
word in die lys om die spesifieke besending vuurwapens of ammunisie te 
ontvang, vervoer, veilig te bewaar en af te lewer terwyl die permit geldig is; 

(d) die reélings vir die ontvangs, vervoer en lewering van die vuurwapens en 

ammunisie, die veilige en doeltreffende vervoer daarvan, die wyse van 

vervoer, met inbegrip van die konstruksie van die voertuig wat gebruik gaan 
word, asook die houers, minimum personeeltal wat betrokke gaan wees en 
minimum kommunikasiefasiliteite tot beskikking van die vuurwapenkarweier 
moet, na uitsluitlike goeddunke van die Registrateur, voldoende wees vir die 

veilige vervoer en bewaring van die vuurwapens en ammunisie; 

- (e) ‘n vuurwapenkarweier wat vuurwapens of ammunisie vervoer moet ten tye 
van sodanige vervoer in besit wees van - 

(i) ‘n besendingsnota waarop die volgende besonderhede aangeteken is: 

(aa) Die volle naam, van, identiteitsnommer of registrasienommer, 
na gelang van die geval, asook die fisiese adres van die 
vuurwapenkarweier; 

(bb) die naam en adres van die persoon wat die besending gestuur 
het en die houer van die lisensie, permit of magtiging wat: 

_ verband hou met die vuurwapens en ammunisie;



0) 

(9) 

(h) 

(i) 

(i) 

(k) 

(1) 
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(cc) die hoeveetheid, tipe siotaksie, vervaardiger se 
uitkenningsnommer, model, fabrikaat en kaliber vuurwapen, 
asook hoeveelheid, fabrikaat en kaliber ammunisie; en 

(dd) die fisiese adres waar die vuurwapens en ammunisie afgehaal is. 

en die fisiese adres van die finale bestemming; 

(ii) die permit wat die vervoer van sodanige vuurwapens en ammunisie 

toelaat; 

(iit) + enige ander dokument wat kragtens die regulasie of enige ander wet 

vereis mag word; 

‘n vuurwapenkarweier moet die dokumente waarna verwys word in 
subregulasie (i) met inagneming van die bepaling van artikel 146 van die Wet 
en regulasie 102(1) by sy of haar besigheidsplek hou vir ‘n tydperk van vyf 
jaar na die vervoer van die vuurwapens en moet dit op versoek van ‘n 

polisiebeampte oorhandig vir inspeksie; 

waar ‘n vuurwapenkarweier verplig is om die vuurwapens of ammunisie vir 

enige tydperk na ontvangs en voor aflewering te berg, moet sodanige berging 
voldoen aan die vereistes vir die veilige bewaring en berging wat bepaal is 
deur die Registrateur, wat nie mag afbreuk doen aan die voorwaardes van 

regulasie 86 nie; 

terwyl ‘n besending vuurwapens of ammunisie op pad is, moet dit te alle tye 

onder direkte toesig van die vervoerder van die vuurwapens of sy of haar 
personeel wees en moet die vervoer voidoen aan die vereistes van die 
vervoer van vuurwapens en ammunisie wat uiteengesit is in subregulasie (d); 

die vuurwapenkarweier moet van die persoon wat die besending ontvang 
skriftelike bevestiging ontvang dat die besending vuurwapens en ammunisie 
in ontvangs geneem is en die bevestiging moet die volgende inligting insluit - 

(i) die ontvanger se naam en van; 

(ii) die ontvanger se adres; 

(iii) die datum en tyd van aflewering; 

(iv) die beskrywing van vuurwapens en ammunisie ontvang; en 

(v) die handtekening van ontvanger wat as bevestiging dien van die 
korrektheid van die besonderhede vermeld in subparagrawe (i) tot 
(iv); 

‘n afskrif van die skriftelike bevestiging wat beoog word in subparagraaf (i) 
moet deur die vuurwapenkarweier gelewer word aan die polisiebeampte wat 
die deurgangspermit uitgereik het; 

‘n vuurwapenkarweier se permit is nie oordraagbaar nie; 

die. vuurwapenkarweier moet onmiddellik die Registrateur skriftelik in kennis 
stel indien enige van die vuurwapens of ammunisie wat in die vragbrief 
aangedui word nie afgelewer is nie, verloor is of gesteel is; en



422 No. 26156 

(m) 

GOVERNMENT GAZETTE, 26 MARCH 2004 

in geval van enige verandering aan die besonderhede op die permit, moet ‘n 
nuwe aansoek ingedien word in ooreenstemming met die regulasies. 

Duplikaat vuurwapenkarweierspermit 

71. (1). 

(2) 

Die Registrateur kan, by die aanvoer van gegronde redes in die aansoek wat 
ingedien word deur die houer van ‘n vuurwapenkarweierspermit, ‘n duplikaat 
van die vuurwapenkarweierspermit uitreik aan die houer van die permit; 

Net ‘n duplikaat vuurwapenkarweierspermit wat uitgereik word kragtens dié 
regulasie sal geldig wees. 

Kansellasie van ‘n vuurwapenkarweierspermit 

72. Indien die vuurwapenkarweier die vuurwapenkarweierspermit wil laat kanselleer, 
moet die vuurwapenkarweier die oorspronklike vuurwapenkarweierspermit met ’n 
beédigde verklaring oor die redes vir die kansellasie by die Registrateur indien. 

Rekord van voorgeskrewe inligting met betrekking tot vuaurwapenkarweierspermit 

73. Die kantoor van die Vuurwapenregister moet rekord hou van die volgende inligting 
wat verband hou met vuurwapenkarweierspermitte wat uitgereik word kragtens 
artikel 86 van die Wet - 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

(f) 

(g) 

(h) 

naam van die polisiestasie waar die aansoek ingedien is; | 

besonderhede van die persoon wat die aansoek ingevul het; 

rede as die aansoek afgekeur is; 

aansoeker se besonderhede; 

besonderhede van die persele waar die onderneming as vuurwapenkarweier 
bedryf word; 

besonderhede van die fasiliteite vir die veilige bewaring van vuurwapens waar 

vuurwapens en ammunisie gehou sal word; 

besonderhede van duplikaatpermitte wat uitgereik is; en 

geldigheidstydperk vir die vervoerderspermit. 

Hoofstuk 8 
Beheer van ammunisie en vuurwapenonderdele 

Aansoek om magtiging vir besit van meer as 2 400 slagdoppe en besit van meer as 
200 patrone 

74, Die houer van ’n tisensie om ‘n vuurwapen te besit, buiten ‘n toegewyde jagter of 
toegewyde sportpersoon, wat meer as 2 400 slagdoppe wil besit, of meer as 200 
patrone wil besit vir ‘n vuurwapen waarvoor hy of sy ’n lisensie het, moet by die 
Registrateur aansoek doen vir die goedkeuring wat beoog word in artikel 91(2)(a) en 
93(2)(a) van die Wet in die vorm wat voorgeskryf is in Aanhangsel “A” welke vorm 
by die betrokke Aangewese Vuurwapenbeampte ingedien moet word.
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Register van vuurwapenonderdele 

75. (1) 

(2) 

Die houer van ’‘n handelaarslisensie, vervaardigerslisensie en 
wapensmidlisensie, invoer-, uitvoer- , deurgangs- of 
vuurwapenkarweierspermit moet ’n register wat beoog word in artikel 94(3) 
van die Wet hou met betrekking tot vuurwapenonderdele soos die beoog word 
in artikel 94(1) van die Wet en die register moet die volgende inligting bevat - 

(a) datum waarop die vuurwapenonderdele ontvang is; 
(b) doel van sodanige ontvangs en bron van ontvangs; 

(c)_‘n beskrywing van die vuurwapenonderdele; 

(d) hoeveelheid wat ontvang is; en 

(e) besonderhede van die vuurwapenonderdele wat oorgedra is, met 
_ inbegrip van die volle name, identiteitsnommer, woon of 
besigheidsadres van die persoon aan wie dit oorgedra is asook die 
lisensienommer van die vuurwapen op grond waarvan die persoon die 
vuurwapenonderdeel ingevolge artikel 94(2) van die Wet mag besit.. - 

Onderhewig aan die bepalings van artikel 146 en regulasie 102(1) moet ’n 
register wat voorgeskryf word in die regulasie op die besigheidsperseel wat 
gespesifiseer word in die lisensie, permit of magtiging gehou word vir ‘n 
tydperk van 10 jaar na die datum van die laaste inskrywing daarin. 

Hoofstuk 9 
Amptelike Instellings 

Voorwaardes vir die verkryging, gebruik, veilige bewaring en beskikking van 
vuurwapens deur ‘n geakkrediteerde Amptelike Instelling 

76. (1) 

(2) 

(3) 

Amptelike Instellings moet vuurwapens bewaar in ’n kluis of instapkluis wat 
voldoen aan die toepaslike vereistes van SABS-Standaard 953-1 en 953-2. 

‘n Amptelike Instelling soos beoog in artikel 95(a)(vi) mag net op die 
volgende wyse beskik oor vuurwapens wat kragtens die Wet verkry is - 

(a) oordrag volgens die voorwaardes van die Wet; 

(b) vernietiging soos beoog kragtens artikel 149 van die Wet; of 

(c) uitstalling in ‘n museum wat geakkrediteer is kragtens die regulasies 
en wat onder beheer is van die Amptelike Instelling: Met dien 

' verstande dat die voorwaardes van artikel 19(2), (3), (5) en (6) van 
die Wet en regulasie 19 en 20 van toepassing sal wees met betrekking 
tot die verkryging, gebruik en veilige bewaring van vuurwapens en 
ammunisie wat in sodanige geakkrediteerde museum uitgestal word, 

‘n Amptelike Instelling wat geakkrediteer is kragtens artikel 95(a}(vi) van die 
Wet moet die betrokke aansoekvorm wat voorgeskryf is in Aanhangsel “A” 
behoorlik invul en indien met enige ondersteunende dokumente wanneer 
addisionele vuurwapens verkry word.



424 No. 26156 GOVERNMENT GAZETTE, 26 MARCH 2004 

(4) Die aansoekvorm moet. met ‘n pen met swart ink ingevul word deur die 
verantwoordelike persoon wat aangestel is deur die hoof van die Amptelike 
Instelling. 

Inligting wat permit uitgereik kragtens artikel 98 van die Wet moet bevat 

77. (1) Die permit wat uitgereik word kragtens hoofstuk 11 van die Wet moet die 
volgende bevat - 

(a) 
(6) 

(c) 

(d) 

(e) 

(f) 

(9) 

die Amptelike Instelling se naam; 

die permithouer se naam en van; 

permithouer se amptelike personeelnommer; 

volle besonderhede van die vuurwapen wat aan die permithouer 
uitgereik is, met inbegrip van die volgende: 

(i) 

(ii) 

(iii) 

(iv) 

Die fabrikaat van die vuurwapen; 

tipe vuurwapen; 

kaliber vuurwapen; en 

vervaardiger se uitkenningsnom mer of addisionele 
identifikasiemerk wat op die vuurwapen aangebring is soos 
beoog in artikel 23(4) van die Wet; 

die datum waarop die permit uitgereik is en die datum waarop die 
permit verval; 

inligting of die werknemer gemagtig is om - 

(i) 

(ii) 

(iii) 

na werkure die vuurwapen in sy of haar besit te hé; 

die vuurwapen buite sy of haar werkplek te dra in 
ooreenstemming met die vereistes van artikel 84 van die Wet; 
en 

die vuurwapen by sy of haar woonplek te bewaar in ’n kluis of 
instapkluis wat voldoen aan die voorskrifte van SABS- 
Standaard 953-1 of 953-2; en 

die handtekening van die magtigende amptenaar. 

Dra van handwapen in pistoolsak deur werknemer van Amptelike Instelling 

78. ‘'n Pistoolsak soos beoog in artikel 98(5)(a) van die Wet moet voldoen aan die 
volgende vereistes wanneer die werknemer van die Amptelike Instelling aan diens is 
en amptelike pligte verrig: 

(a) In uniform moet die vuurwapen gedra word in ‘n pistoolsak wat aan die 
persoon of deur die persoon gedra word en dit moet so gemaak wees dat dit 
toegerus is met 'n veiligheidsknip om die vuurwapen sekuur te hou en 
sodanige pistoolsak mag openlik gedra word;
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in gewone klere (mufti) moet die vuurwapen gedra word in ’‘n pistoolsak wat 
aan die persoon of deur die persoon gedra word en dit moet so gemaak wees 
dat dit toegerus is met ’n veiligheidsknip om die vuurwapen sekuur te hou en 
sodanige pistoolsak moet verberg wees. 

Voorgeskrewe opleiding en toets van werknemer van  Amptelike Instelling 

79. (1) 

(2) 

Die opleiding en toets van ‘n werknemer vir die veilige gebruik van 
vuurwapens soos beoog in artikel 98(8)(b) van die Wet moet voldoen aan die 
voorwaardes van die Wet op die Suid-Afrikaanse Kwalifikasie-owerheid, 1995 

(Wet No. 58 van 1995) wat in samehang gelees moet word met die “Skills 
Development Act”, 1998 (Wet No. 97 van 1998). 

(a) Die hoof van ‘n Amptelike Instelling moet di@é voorwaardes van artikel 
9(2)(d) tot (p) van die Wet toepas op werknemers van wie verwag 
word om vuurwapens te hanteer as deel van sy of haar werk en aan 
wie die Amptelike Instelling ‘n vuurwapen en vuurwapenpermit gaan 
uitreik om seker te maak dat die werknemer van die Amptelike 
Instelling bevoeg is om onder beheer van die Amptelike Instelling ‘n 
vuurwapen te besit en te gebruik. 

(b) Om die bevoegdheid van die werknemer van ‘n amptelike instansie, 
aan wie ‘n vuurwapen uitgereik is, vol te hou moet die hoof van die 
amptelike instansie - — 

(i) seker maak dat hy of sy minstens een keer elke twaalf maande 
of met korter tussenposes indien dit redelikerwys nodig is onder 
die omstandighede, praktiese. opleiding ondergaan in die 
behoorlike en veilige hantering van die betrokke vuurwapen en 
ammunisie; en 

(ii) sielkundige diepte-ondervraging binne 48 uur na enige 
gewelddadige voorval waar die vuurwapen gevuur is of in geval 
van ooggetuie van ’n skietvoorval. 

Voorsiening van vuurwapenopleiding deur Amptelike [nstellings 

so. (1) 

(2) 

(3) 

‘n Amptelike Instelling wat vuurwapens voorsien aan sy werknemers moet 
seker maak dat sy werknemers die nodige praktiese en teoretiese opleiding 
ontvang om te verseker dat werknemers bevoeg is om die vuurwapens te 

~ besit en te gebruik. 

Alle praktiese opleiding of toetse wat verband hou met die afvuur van ‘n 
vuurwapen moet afgelé word by ’n skietbaan wat voldoen aan die toepaslike 
verpligte spesifikasie wat: beoog word in die Wet op Standaarde, 1993 (Wet 
No. 29 van 1993) en wat geakkrediteer is kragtens dié Wet. 

‘n Amptelike Instelling moet seker maak dat die voorgeskrewe opleiding net 
voorsien word deur ‘n persoon wat geregistreer is kragtens die Wet op die 
Suid-Afrikaanse Kwalifikasie-owerheid, 1995 (Wet No. 58 van 1995) wat 

' ,gelees moet word in samehang met die “Skills Development Act”, 1998 (Wet 
No. 97 van 1998) en wat geakkrediteer is deur POSLEC SETA as 
diensverskaffer wat opleiding voorsien in die veilige gebruik en hantering van 
vuurwapens.
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Registers wat deur die Amptelike Instelling gehou moet word 

81. (1) 

(2) 

Die Hoof van die Amptelike Instelling moet ‘n register hou soos voorsien word 
in artikel 99(1) van die Wet, in die vorm van ‘n elektroniese databasis bekend 
as “die Vuurwapenvoorraadregister”, vir elke vuurwapen wat beoog word in 
artikel 99(2) van die Wet, asook alle ammunisie wat verband hou met 

sodanige vuurwapens onder beheer van die Amptelike Instelling. 

Die Vuurwapenvoorraadregister moet toeganklik wees op ‘n plek waar die 
vuurwapens en ammunisie bewaar en beheer word. 

Besonderhede wat in die register opgeneem moet word 

82. (1) 

(2) 

‘n Register soos beoog in artikel 99 van die Wet moet, bo en behalwe 
besonderhede wat voorgeskryf word in artikel 99(2) van die Wet, die 
volgende inligting bevat - 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(a) 

fabrikaat, tipe, kaliber van die vuurwapen, asook elke vervaardiger se 
uitkenningsnommer of bykomstige uitkenningsteken wat op die 
vuurwapen onder beheer van die Amptelike Instelling aangebring is 
soos becog in artikel 99(3) van die Wet; 

volle besonderhede en adres van die instansie waar die vuurwapen 

bekom of aan wie of hoe dit oor beskik is; 

kaliber, fabrikaat, hoeveelheid, datum, ontvangs van en uitdeel van 

ammunisie onder die instelling se beheer; en 

‘n volledige rekord van die volgende in gevalle waar die werknemer 
kragtens hoofstuk 11 van die Wet toegelaat word om ‘n vuurwapen te 
besit - 

(i) fabrikaat, tipe, kaliber van die vuurwapen, asook elke 
vervaardiger se uitkenningsnommer of bykomstige 
uitkenningsteken wat aangebring is op die vuurwapen wat 
uitgereik is aan die betrokke werknemer soos beoog in artikel 
99(3) van die Wet 

(ii) kaliber, fabrikaat en hoeveelheid ammunisie wat uitgereik is 
aan die betrokke werknemer; 

(iii) volle name, van, identiteitsnommer en fisiesée adres van 

werknemer aan wie die vuurwapen en ammunisie uitgereik is; 

(iv) datum en hoe laat die vuurwapen en ammunisie uitgereik is; 

(v) verwysingsnommer van die permit beoog in artikel 98 van die 
Wet wat uitgereik is aan die werknemer; en 

(vi) datum en hoe laat die vuurwapen terugbesorg is. 

Die hoof van ‘n Amptelike Instelling moet ‘n gedrukte rekord hou op 
die plek waar die vuurwapen en ammunisie bewaar en beheer word en 
die rekord moet aandui wanneer die vuurwapen en ammunisie 
oorhandig en terugbesorg is en moet die werknemer sy of haar
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handtekening aanbring in die rekord as bewys dat die vuurwapen en 
_ ammunisie ontvang en terugbesorg is. 

(b) Die permit wat beoog word in artikel 98 van die Wet moet aan die 
rekord wat beoog word in subparagraaf (a) geheg word wanneer die 
vuurwapen en ammunisie terugbesorg word. 

(3) Die hoof van ’n Amptelike Instelling moet ‘n register wat voorgeskryf word in 

die regulasie hou vir ’n tydperk van 10 jaar na die datum van die laaste 
inskrywing daarin. 

Vitkenningstekens vir vuurwapens onder beheer van Amptelike Instelling 

83. Die Registrateur kan ’n unieke uitkenningsteken toeken aan ‘n Amptelike Instelling 
en die uitkenningsteken moet gestempel, gegraveer, gesjabloon of geéts word op die 
metaalgedeelte van die vuurwapen en mag dit nie deel vorm van die vervaardiger se 
uitkenningsnommer of bykomende uitkenningsteken wat beoog word in artikel 23 
van die Wet nie. 

Instelling van sentrale Amptelike Instellings databasis vir vuaurwapens 

84. (1) Die Registrateur moet ‘n sentrale vuurwapendatabasis vir Amptelike 
Instellings, wat gekoppel is en versoenbaar is met die elektroniese 
verbindingsnetwerk van die Amptelike Instellings se werkstasies in stand hou, 
soos beoog in regulasie 85. 

(2) Die sentrale vuurwapendatabasis vir Amptelike Instellings moet die volgende 
inligting bevat - 

(a) besonderhede wat voorgeskryf is in regulasie 82(1); en 

(b) die volle name, van, identiteitsnommer en fisiese adres van elke 
werknemer aan wie ‘n permit kragtens artikel 89(8) van die Wet 
uitgereik is. 

Instelling en instandhouding van ‘n Amptelike Instelling se werkstasie 

85. (1) Die werkstasie van ’n Amptelike Instelling wat beoog word in artikel 101 van 
die Wet, moet gekoppel wees aan die sentrale vuurwapendatabasis van 
Amptelike Instellings met behulp van programmatuur en ‘n elektroniese 
verbindingsnetwerk wat versoenbaar is met die infrastruktuur en standaarde 
van die Suid-Afrikaanse Polisiediens. 

(2) ‘n Amptelike Instelling moet ‘n elektroniese verbinding vestig wat 24 uur per 
dag beskikbaar is en wat die registers wat voorgeskryf word in regulasie 82 
koppel aan die sentrale vuurwapendatabasis van Amptelike Instellings. 

(3) Indien enige omstandighede voorkom wat die Amptelike Instelling verhoed 
om toegang deur middle van die elektroniese verbinding in stand te hou, soos 
beoog in Artikel 101(b) van die Wet, moet die Registrateur onmiddellik in 
kennis gestel word om ’n alternatiewe reéling te tref ten einde toegang te 
verkry.
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Hoofstuk 10 

Veilige bewaring van vuurwapens en ammunisie 

Kluise en veilige bewaring 

86. (1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Wanneer ’n vuurwapen nie onder die direkte persoonlike en fisiese beheer is 
van die houer van ‘n lisensie, magtiging of permit om ‘n lisensie besit nie, 
moet die vuurwapen en sy ammunisie bewaar word in ‘n kluis of instapkluis 

wat voidoen aan die voorskrifte van SABS-Standaard 953-1 en 953-2, tensy 

dit spesifiek anders beperk word in dié regulasies. 

Onderhewig aan regulasie 36(2) moet ‘n handelaar en wapensmid 
vuurwapens en ammunisie op die besigheidsperseel wat genoem word in die 
toepaslike lisensie, magtiging en permit bewaar in ’n kluis of instapkluis wat 
voldoen aan die voorskrifte van SABS-Standaard 953-1 en 953-2, na gelang 
van die geval. 

‘n Vervaardiger moet vuurwapens en ammunisie op die plek van besigheid 
wat gespesifiseer is in die toepaslike lisensie, magtiging en permit bewaar in 
‘n kluis of instapkluis wat voldoen aan die voorskrifte van SABS-Standaard 
953-1 en 953-2, of in ’n plofstofmagasyn wat gelisensieer is kragtens die Wet 
op Ontplofbare Stowwe, 1956 (Wet No. 26 van 1956), na gelang van die 
geval. 

(a) ‘n Persoon wat ‘n lisensie het om ’‘n vuurwapen te besit, kan ’n 
vuurwapen waarvoor hy of sy nie ‘n lisensie het nie in veilige bewaring 
hou indien- 

(i) hy of sy skriftelike toestemming het van die persoon met ‘n 
lisensie, permit of magtiging vir daardie betrokke vuurwapen en 
mits die toestemming geéndosseer is deur die betrokke 

Aangewese Vuurwapenbeampte; en 

(ii) die vuurwapen bewaar word in ‘n voorgeskrewe kluis op die 
plek wat genoem word in die toestemming wat beoog word in 
subparagraaf (i); 

(b) net die persoon wat ’n lisensie, permit of magtiging hou om die 

Vuurwapen te besit mag daardie vuurwapen vervoer na en van die 
‘ plek waar die vuurwapen veilig bewaar moet word kragtens paragraaf 
(a). 

(c) Die toestemming wat beoog word in paragraaf (a), moet spesifiseer 
hoe lank die betrokke persoon die vuurwapen in veilige bewaring mag 

hou, hoekom die vuurwapen so bewaar moet word en dit moet 
voldoende besonderhede bevat om die lisensie, permit of magtiging 
asook die betrokke vuurwapen te identifiseer, asook die naam, 

identiteitsnommer en fisiese adres noem van die lisensiehouer en die 
persoon aan wie die magtiging verleen word. 

(d) ‘n Permit beoog in subparagraaf (a) kan te eniger tyd gekanselleer 
word deur die Aangewese Vuurwapenbeampte mits voldoende redes 
daarvoor aangevoer word.



(5) 

(6) 

(7) 

(8) 
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(e) ‘n Vuurwapen wat veilig bewaar word kragtens die regulasie mag nie 
gebruik word deur die persoon wat die bergingsfasiliteit voorsien of 
deur enige ander persoon terwyl die vuurwapen kragtens die regulasie 
bewaar word nie. a 

(f) Net die houer van die lisensie wat van toepassing is op die vuurwapen 
‘mag die vuurwapen verwyder uit die kluis of instapkluis waar dit 
bewaar word. 

In geval van enige perseel waar vuurwapenbeheer toegepas word deur die 
okkupeerder van die perseel, kan die houer van ’n lisensie, magtiging of 
permit wat uitgereik is kragtens die Wet, die vuurwapen en ammunisie wat in 
besit is van die genoemde houer wanneer die perseel betree word oorhandig 
aan ‘n persoon wat aangewys is deur die genoemde okkupeerder en wat 
sodanig gemagtig is kragtens artikel 21 van die Wet, sodat die vuurwapen en 
ammunisie namens die houer van die lisensie, magtiging of permit gehou kan 
word vir ’n tydperk wat nodig is onder die omstandighede in ‘n kluis of 
instapkluis wat voldoen aan die standaarde van SABS Standaard 953-1 of 
953-2, of ’n voorgeskrewe wegsluitkluis wat op die perseel geinstalleer is en 
net gesamentlik deur die aangewese persoon en die houer van die lisensie 
oopgemaak kan word. 

Indien ‘n tydelike magtiging uitgereik is - 

(a) om ‘n vuurwapen te besit kragtens artikel 21 van die Wet; 

(b) om handel te dryf in vuurwapens of ammunisie op persele buiten die 
persele wat gespesifiseer is in die handelaar se lisensie kragtens 
artikel 36 van die Wet; 

(c) om vuurwapens of ammunisie uit te stal op persele buiten die persele 
wat gespesifiseer is in die betrokke vervaardiger se lisensie wat 
uitgereik is kragtens artikel 50 van die Wet; of 

(d) om besigheid te bedryf as ‘n wapensmid op ‘n perseel buiten die 
persele wat gespesifiseer is in die betrokke wapensmid se lisensie wat 
uitgereik.is kragtens artikel 64 van die Wet, 

kan die Registrateur by gebreke aan spesifieke voorskrifte ingevolge hierdie 
regulasies, sodanige redelike voorwaardes as wat nodig mag wees onder die 
omtandighede afdwing met betrekking tot die veilige bewaring van 
vuurwapens en ammunisie. 

Waar ‘n invoer-, uitvoer- of deurgangspermit uitgereik is kragtens artikel 74 
van die Wet, of waar ‘n vuurwapenkarweierspermit uitgereik is kragtens 
artikel 86 van die Wet, kan die Registrateur sodanige redelike 
voorsorgmaatreéls wat nodig mag wees onder die omstandighede afdwing vir 
die veilige bewaring van die vuurwapens en ammunisie. 

‘n Bestaande kluis, instapkluis, toestel, apparaat of instrument vir die veilige 
bewaring van vuurwapens, wat voldoen aan die regulasies afgekondig 
kragtens die vorige Wet sal beskou word asof dit voldoen aan die standaarde 
wat gestel word in SABS-Standaard 953-1 en 953-2 vir alle doeleindes van 
die Wet as die Registrateur ‘n sertifikaat uitreik vir die doel.



GOVERNMENT GAZETTE, 26 MARCH 2004 
  

430 No. 26156 

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 

Die Registrateur kan ’n sertifikaat wat beoog word in subregulasie (8) ten 
opsigte van enige kluis, instapkluis, toestel, apparaat, of instrument wat 
bestaan wanneer die Regulasies van krag word uitreik indien dit nie voldoen 
aan die tegniese spesifikasies waarna verwys word in die Standaarde waarna 
verwys word in subregulasie (8) nie, maar wat na mening van die 
Registrateur substansieel en doelitreffend sal voldoen aan dieselfde doel: Met 
dien verstande dat die spesifikasie wat die Registrateur aanvaar nie swakker 
mag wees aan dit wat voorgeskryf is volgens die vorige Wet ten tye van die 

uitreik van die jongste lisensie of ander toepaslike magtiging om ‘n 
vuurwapen te besit en waarvoor die kluis, instapkluis, toestel, apparaat, of 
instrument goedgekeur is nie. 

Enige vuurwapen of ammunisie wat ingevoer word in die Republiek van Suid- 
Afrika, wat geberg moet word volgens die vereistes van die Doeane en 
Aksynswet, 1964 (Wet No. 91 van 1964), moet te alle tye geberg word in 
ooreenstemming met die regulasies vir die veilige bewaring van vuurwapens 
en ammunisie voorgeskryf in hierdie regulasies. 

(a) Vuurwapens buiten daardie waarvoor 'n lisensie vir selfverdediging 

uitgereik is kragtens artikel 13 van die Wet, moet ongelaai geberg 

word volgens die regulasies terwyl dit nie gelaai is nie. 

(b) Enige persoon wat ‘n vuurwapen of ammunisie wettig mag besit, moet 

dit bewaar in ’n voorgeskrewe kluis of instapkluis waartoe hy of sy te 
alle tye eksklusiewe toegang het, of waar sy of haar teenwoordigheid 
en samewerking ‘n voorvereiste is vir toegang tot die betrokke 

vuurwapen of ammunisie, tensy - 

(i) die berging onderneem word deur die houer van ’n 
handelaarslisensie of wapensmidlisensie in welke geval die 
handelaar of handelaar se personeel met geldige 
bevoegdheidsertifikate, of die wapensmid toegang mag hé tot 
die kluis of instapkluis; of 

(ii) die vuurwapen tydelik geberg word in ’n kluis of instapkluis wat 
voldoen aan die voorskrifte van SABS-Standaard 953-1 en 953- 
2, of ’n toestel, apparaat of instrument vir die veilige bewaring 
van ‘n wegsluitkiuis vuurwapen wat voldoen aan die voorskrifte 

van subregulasie (12), wat onder beheer is van ‘n houer van ‘n 

lisensie, magtiging of permit wat uitgereik is kragtens die Wet, 
in welke geval die persoon wat die vuurwapen bewaar die 
Aangewese Vuurwapenbeampte in wie se gebied die vuurwapen 
tydelik geberg word, skriftelik moet laat weet daarvan. 

'n Wegsluitkluis, apparaat, toestel en instrument vir die veilige bewaring van 
‘n vuurwapen of ammunisie, moet tot bevrediging van die Registrateur 
voldoen aan die volgende - 

(a) dit moet van staal wat minstens 2 mm dik is vervaardig wees; 

(b) dit moet die betrokke vuurwapen geheel en al omhul of omsluit; 

(c) dit moet toegerus wees met ‘n doeltreffende integrale sluitmeganisme;
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-{d) dit moet ‘n skarniermeganisme hé vir die bedekking of deksel wat 
verseker dat die bedekking of deksel nie verwyder of oopgemaak kan 
word as die sluitpen uit die skarnier verwyder word nie; 

(e) dit moet ’n fasiliteit hé waarmee die wegsluitkluis, apparaat, toestel of 
instrument veilig en behoorlik geheg kan word aan ‘n ander struktuur - 
soos ‘n muur of vioer, of die bakwerk van 'n voertuig; en 

(f) dit moet, in geval van ‘n wegsluitkiuis soos beoog in subregulasie (5) 
net gesluit of oopgemaak kan word met twee of meer sleutels wat 
gelyktydig of gesamentlik gebruik moet word. 

Hoofstuk 11 
Organisatoriese strukture 

Deel 1 
Die Sentrale Vuurwapenregister 

Inligting wat opgeneem moet wees in die sentrale databasis 

87. Die sentrale databasis moet, soos beoog in artikel 125(2)(a) van die Wet, inligting 
bevat wat in die voorgeskrewe vorm ingedien is by die Registrateur ten opsigte van - 

(a) addisionele dokumente wat voorsien word met ‘n aansoekvorm, vir die doel 
van akkreditasie, die uitreik van ‘n bevoegdheidsertifikaat, lisensie, 

magtiging, permit, hernuwing of duplikaat daarvan; 

(b) ‘n bevoegdheidsertifikaat, lisensie, magtiging, permit en hernuwing of 
duplikaat, wat uitgereik of afgekeur is op.grond van ‘n aansoek; 

(c) die beéindiging of kansellasie van ‘n bevoegdheidsertifikaat, lisensie, 
magtiging of permit; 

(d) ‘n ongeskiktheidsverklaring soos beoog in hoofstuk 12 van die Wet; 

(e) ‘n beskikking van ‘n vuurwapen volgens die vereistes van die Wet; en 

(f) met betrekking tot die verlies, terugvinding, diefsal of vernietiging van 
vuurwapens - 

(i) datum van die verlies, terugvinding, diefstal of vernietiging; 

(ii) omstandighede van die verlies, verhaling, diefstal of vernietiging; 

(iii) volle name, van, identiteitsnommer en fisiese adres van die persoon 
wat die verlies, terugvinding, diefstal of vernietiging van die 
vuurwapens aangemeld het; 

(iv). besonderhede van die lisensie, magtiging of permit wat verband hou 
met-die vuurwapen of ammunisie; 

(v) besonderhede van die houer soos dit weerspieé!l word op die lisensie, 
magtiging of permit wat verband hou met die vuurwapen of 
ammunisie;



432 No. 26156 GOVERNMENT GAZETTE, 26 MARCH 2004 

(vi) | verwysingsnommer van die dossier of léer vir die polisie-ondersoek; en 

(vii) polisiestasie waar die verlies, terugvinding, diefstal of vernietiging 
aangemeld is. - 

Ander dokumente en inligting wat vervat moet wees in die sentrale databasis 

88. Die sentrale databasis moet bo en behalwe die inligting wat vereis word in regulasie 
87, inligting bevat oor die volgende - 

(a) verklaring van ongeskiktheid om ‘n vuurwapen te besit oreenkomstig artikel 
102 van die Wet; 

(b) ongeskiktheid wording om ’n vuurwapen te besit ooreenkomstig artikel 103 
van die Wet; 

(c) gebruikers van die sentrale databasis; en 

(d) akkreditasie. 

Deel 2 

Administratiewe geregtigheid en appel 

Administratiewe geregtigheid 

89.  Enige polisiebeampte wat ‘n administratiewe besluit neem kragtens die Wet, welke 
besluit die regte van ‘n persoon nadelig kan raak, moet - 

(a) onmiddellik nadat die besluit geneem is, die redes vir die besluit skriftelik 
aanteken; 

(b) die dokument met die redes vir die besluit onderteken en die datum daarop 
aanbring; en 

(c) sonder enige uitstel die betrokke persoon skriftelik laat weet van die besluit 
en redes waarna verwys word in paragraaf (a) aandui met die datum en die 
plek waar die besiuit geneem is. 

Appélraad 

90. (1) Die voorwaardes van die amp, vergoeding en toelae vir lede van die 
Appélraad waarna verwys word in artikel 129(1) van die Wet is soos dit 
voorgeskryf is kragtens die Staatsdienswet, 1994 (Proklamasie No. 103 van 
1994) ten tye van die promulgering van die regulasies vir persone met die 
kwalifikasies en ervaring wat ooreenstem met dié van lede van die Appélraad. 

(2) ‘n Persoon kan net optree as ‘n lid van die Appélraad as hy of sy vir minstens 
vyf jaar gepraktiseer het in sy of haar besondere kennisveld. 

(3) Onderhewig aan die voorwaardes van artikel 129(2) van die Wet, word ’n lid 
van die Appélraad aangestel vir ‘n tydperk van minstens vyf jaar. 

(4) n Lid van die Appélraad kan weer aangestel word,



(5) 

(6) 

(7) 

(8) 
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Die setel van die Appélraad is Pretoria, maar die Raad kan op enige ander 
_ plek sit vir die doel van ‘n verhoor waar mondelinge voorleggings toegelaat 

sal word. 

Die Minister moet ’n lid van die Appélraad nomineer as voorsitter van die 
Appétraad. 

Die voorsitter moet vasstel wanneer die Appélraad vergader, asook die 
prosedure tydens vergaderings. 

(a) Vir die doel van ‘n vergadering van die Appélraad, vorm die voorsitter 
en twee lede ‘n kworum. 

(b) Die besluit van die meerderheid lede teenwoordig by ’n vergadering 
~ van die Appélraad word beskou as ’n besluit van die Appélraad: Met 

dien verstande dat die voorsitter van die Appélraad ’n 
deurslaggewende stem, bo en behalwe sy of haar gewone stem het in 
geval van ‘n staking van stemme. 

Appélprosedure. 

91. (1) 

(2) - 

(3) 

(4) 

6) 

‘n Appel deur ‘n persoon na wie verwys word in artikel 133 van die Wet, moet 
aangeteken word deur die persoon of sy of haar regsverteenwoordiger - 

(a) binne 90 dae na die datum waarop die Registrateur die besluit geneem 
het; en 

(b) deur ‘n kennisgewing van appél in te dien by die Appélraad op die 
vorm soos voorgeskryf in Aanhangsel “A” tot die regulasies. 

‘n Kennisgewing van appél moet duidelik aandui watter besluit geneem is, die 
datum waarop die besluit geneem is, enige grond of gronde vir appél en deur 
skriftelike voorleggings ter ondersteuning vir die appé! aan die kennisgewing 
van appél te heg. 

Die Appélraad kan die laat indien van ‘n kennisgewing van appél toelaat by 
die aanvoer van gegronde redes deur die persoon wat appél aanteken 
waarom dit onmoontlik was om te voldoen met die betrokke voorwaarde ten 
opsigte van tyd, of waar daar enige ander goeie redes was hoekom die 
persoon nie kan of kon voldoen aan sodanige voorwaarde nie. 

‘n Afskrif van die kennisgewing wat beoog word in subregulasie 89(c) moet 
aan die kennisgewing van appél geheg word. 

‘n Kennisgewing van appél moet per hand, per faks of per pos by die 
Appélraad ingedien word en gerig word aan die Voorsitter van die Appélraad 
by die volgende adresse of nommers: — 

Posadres: Privaatsak X811, Pretoria 0001; 

Fisiese adres: Grondverdieping, Veritas-gebou, Volkstemlaan, Pretoria; 

Faks: (012) 353 6211; 

E-posadres: cfr-appealboard@saps.gov.za.
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Die Appélraad moet ontvangs van ‘n kennisgewing van appél en die datum 
waarop dit ontvang is skriftelik erken. Die bevestiging kan per pos, faks of per 
hand gedoen word indien die kennisgewing van die appél per hand ingedien 

word, 

Die Appéiraad moet die amptenaar verantwoordelik vir die besluit waarop die 
appel betrekking het laat weet en hom of haar voorsien van afskrifte van die 

dokumente waarna verwys word in subregulasie (2) moet die amptenaar. 
versoek om skriftelik binne 21 dae te laat weet waarom die appel nie behoort 
te slaag nie. 

Die Appélraad kan ’n appellant of die appellant se regsverteenwoordiger 
versoek om die raad toe te spreek tydens die verhoor, in welke geval die 
Appélraad die appellant en die betrokke amptenaar moet laat weet dat 
mondelinge verteenwoordiging deur die partye toegelaat sal word by die 
verhoor en albei partye moet die geleentheid gegun word om mondelinge 

vertoé te rig by die verhoor. 

Onderhewig aan die voorwaardes van artike! 133(3) van die Wet kan die 
Appéetraad, indien die raad dit nodig ag, versoek dat addisionele bewys 

gelewer moet word deur enige party sodat die raad ‘n regverdige en billike 
besluit kan neem. 

Die Appéiraad moet - 

(a) binne 45 dae nadat die 21 dae wat beoog word in subregulasie (7) 
verstryk het, die appél finaliseer; en 

(b) . binne 14 dae na die Appélraad se besluit ‘’n appellant, of sy of haar 
regsverteenwoordiger skriftelik in kennis stel van die bestuit. 

Niks in die regulasie mag beskou word asof dit verwys na die besluit van ‘n 
hof wat optree kragtens artikel 103 van die Wet nie. 

Hoofstuk 12 
Algemene voorwaardes 

vergoeding 

‘n Persoon wat aansoek doen om vergoeding soos beoog in artikel 137 van 
die Wet, moet die betrokke aansoekvorm wat voorgeskryf word in Aanhangsel 

“A” behoorlik invul en by die betrokke Aangewese Vuurwapenbeampte indien 
met enige vereiste ondersteunende dokumente. 

Die aansoeker moet die aansoekvorm persoonlik invul met ‘n pen met swart 
ink, of in geval van ‘n regspersoon, moet die verantwoordelike persoon wat 
beoog word in artikel 7 van die Wet die vorm so invul. 

Beskikking van vuurwapens of ammunisie wat oorhandig is in ooreenstemming 
met amnestie 

93. (1) ‘n Persoon wat ‘n vuurwapen of ammunisie oorhandig kragtens ’n 
amnestiekennisgewing wat gepubliseer is ingevoige artikel 139 van die Wet, 
moet die vuurwapen of ammunisie oorhandig by ‘n polisiestasie.
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In alle gevalle waar ‘n vuurwapen oorhandig is tydens ’n amnestietydperk 
kragtens artikel 139 van die Wet, moet dit -vernietig word onderhewig aan die 
bepalings van regulasie 104. 

In alle gevalle waar ammunisie oorhandig is tydens ’n amnestietydperk 
kragtens artikel 139 van die Wet, moet die patroondop en koeé! net vernietig 
word deur dit te smelt, of op ’n ander wyse wat goedgekeur is deur die 
Registrateur. 

Vuurwapens en ammunisie wat oorhandig is kragtens ’n 
amnestiekennisgewing wat gepubliseer is kragtens artikel 139 van die Wet, 
moet onderhewig aan die bepalings van regulasie 104(5), artikel 114(2) en 
artikel 139(4) van die Wet vernietig word binne ‘n tydperk van ses maande 
na - 

(a) verval van die amnestietydperk; of 

(b) | ‘n aansoek wat. beoog word in artikel 139(4) van die Wet afgekeur is, 

Oorhandiging van vuurwapens en ammunisie 

94, (1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

‘n Persoon wat wettiglik geregtig is daarop om ‘n vuurwapen of ammunisie te 
besit kragtens die Wet en wat die eienaar is van ‘n vuurwapen of ammunisie 
kan die vuurwapen of ammunisie oorhandig aan die Suid-Afrikaanse 
Polisiediens. a 

Die vuurwapen of ammunisie moet oorhandig word aan die Suid-Afrikaanse 
Polisiediens deur die vuurwapen of ammunisie te oorhandig tesame met die 
betrokke lisensie, permit of magtiging, asook die toepaslike vorm wat bepaal 
word deur die Registrateur, by ‘n polisie stasie in the handig. 

Die Suid-Afrikaanse Polisiediens kan, in ooreenstemming met die 
voorwaardes van die Wet, beskik oor die vuurwapen of ammunisie wat 
oorhandig word kragtens subregulasie (2). 

In alle gevalle waar ‘n vuurwapen of ammunisie oorhandig word aan ‘n 
Polisiestasie, of waar ‘n vuurwapen of ammunisie. gevind word, kan die 
omstandighede ondersoek word om vas te stel of ‘n oortreding begaan is met 
of ten opsigte van sodanige vuurwapen of ammunisie en die Suid-Afrikaanse 
Polisiediens moet beskik oor sodanige vuurwapen of ammunisie soos voorsien 
word in die Wet, onderhewig aan die regte van enige persoon wat die 
vuurwapen of ammunisie regmatiglik mag besit. 

‘n Kwitansie moet oorhandig word aan die persoon van wie die vuurwapen of 
ammunisie ontvang is. 

Voorlegging en afvuur van vuurwapens of ammunisie vir identifikasiedoeleindes 

(1) 

(2) 

‘n Betrokke Aangewese Vuurwapenbeampte kan vereis dat ‘n vuurwapen wat 
betrekking het op ‘n aansoek in terme van die Wet deur die aansoeker 
voorgelé moet word vir doeleindes van identifikasie by die kantoor van die 
Aangewese Vuurwapenbeampte. 

Wanneer die Registrateur dit nodig ag, kan hy of sy met die doel om ’n 
vuurwapen of ammunisie te identifiseer, ‘n skriftelike kennisgewing rig aan
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enige persoon wat ’n vuurwapen of ammunisie besit en kennis gee dat die 
persoon die vuurwapen of ammunisie binne ‘n tydperk wat aangedui word in 
die kennisgewing moet voorlé by die polisiestasie naaste aan die adres waar 
die houer van die lisensie, magtiging of permit woonagtig is, volgens die 
woonadres soos dit verskaf is deur die betrokke persoon. 

‘n Polisiebeampte kan ’n vuurwapen of die ammunisie soos beoog word in 
subregulasie (2) afvuur vir identifikasiedoeleindes. 

‘n Kwitansie moet uitgereik word aan die persoon van wie die vuurwapen of 
ammunisie ontvang word. 

Die vuurwapen en res van die ammunisie wat nie gebruik word tydens die 
toets nie, moet binne ’n redelike tyd aan die persoon wat die vuurwapen 
wettig mag besit terugbesorg word, tensy beslag gelé word daarop kragtens 
die reg. 

Niks in die regulasie doen afbreuk aan enige bevoegdheid wat 
polisiebeamptes mag hé om te deursoek en beslag te 1&6 kragtens enige wet 
nie, 

Betaling van bedrae wat gehef word 

96. (1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

Vir die doel van die Regulasies en ongeag enige iets tot die teendeel wat 
daarin vervat word, moet die bedrae wat gehef word volgens Aanhangsel “B” 
tot die regulasies betaal word soos dit hiervolgens aangedui word. 

Bedrae moet by ‘n polisiestasie betaal word. 

Bedrae mag net in kontant of per bankgewaarborgde tjek betaal word. 

Indien 'n aansoeker ’n bedrag per tjek betaal, moet die tjek - 

(a) betaalbaar gemaak word aan die Suid-Afrikaanse Polisiediens; 

(b) _behoorlik gekruis wees; en 

(c) nie vooruitgedateer wees nie. 

‘n Kwitansie moet uitgereik word vir die betaling van alle bedrae. 

Betaling van administratiewe boetes 

97. (1) 

(2) 

(3) 

‘n Administratiewe boete moet by die polisiestasie wat die administratiewe 
boete gehef het, betaal word 

nn Administratiewe boete moet in kontant of per bankgewaarborgde tjek 
betaal word. 

As die persoon per tjek betaal, moet die tjek - 

(a) betaalbaar gemaak word aan die Suid-Afrikaanse Polisiediens; 

(b) behoorlik gekruis wees; en 

(c) nie vooruitgedateer wees nie.
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- Die Registrateur kan die persoon toelaat om die administratiewe boete te 
betaal in nie meer nie as vier gelyke paaiemente. 

‘n Kwitansie moet uitgereik word vir die betaling van alle bedrae. 

Afgee en beskikking van bevoegdheidsertifikaat, lisensie, permit of magtiging 

98. (1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

Die houer van ‘n bevoegdheidsertifikaat, lisensie, permit of magtiging om ‘n 
vuurwapen te besit wat uitgereik is kragtens die Wet, moet onder die 
omstandighede vermeld in artikel 145(1)(h) van die Wet asook onder die 
volgende omstandighede, onmiddellik sodanige bevoegdheidsertifikaat, 
lisensie, permit of magtiging afgee aan die betrokke Aangewese 
Vuurwapenbeampte -- ' 

(a) ten opsigte van ‘n vuurwapen wat beskik of oorgedra word maar 
ingeval ‘n oordrag nadat die persoon aan wie oordrag gegee is die 
vuurwapen in besit neem nadat die nuwe lisensie ontvang is deur die 
persoon wat oordrag neem; co oO . 

(b) wanneer die houer van ’n lisensie, permit of magtiging vrywillig die 
vuurwapen oorhandig aan die Suid-Afrikaanse Polisiediens; 

(c) wanneer die vuurwapen verbeur word ten gunste van die Staat; 

(d) wanneer die vuurwapen vernietig is; 

(e) . nadat oor die vuurwapen beskik is waarvan die lisensie, permit of 
magtiging gekanselleer word deur die Registrateur; 

(f) . wanneer die lisensie, permit of magtiging beéindig is of die geldigheid 
»~ Vverval het; of 

(g) die vuurwapen gedeaktiveer word. 

‘n Vorm wat behoorlik ingevul is soos voorgeskryf in Bylae “A”, moet by die 
betrokke Aangewese Vuurwapenbeampte ingedien word wanneer ‘n 

' bevoegdheidsertifikaat, lisensie, permit of magtiging afgegee word in 
ooreenstemming met subregulasie (1). 

Waar ’n persoon ‘n addisionele lisensie hou kragtens artikel 12(1) van die Wet 
vir ‘n vuurwapen wat bedoel word in subregulasie (1) moet die houer van die 
addisionele lisensie onmiddellik sodanige addisionele lisensie afgee aan die 
betrokke Aangewese Vuurwapenbeampte. 

Waar die vuurwapen wat bedoel word in subregulasie (3) verkry word deur 
die addisionele lisensiehouer, moet die addisionele lisensiehouer onmiddellik 
aansoek doen om ’n toepaslike lisensie om die vuurwapen te besit 
ooreenkomstig die regulasies, met dien verstande dat die Registrateur na eie 
goeddunke voigens Wet ‘n tydelike magtiging mag uitreik vir die besit van die 
betrokke vuurwapen terwyl daar gewag word vir goedkeuring van die lisensie 
waarvoor aansoek gedoen is. 

‘n Persoon buiten die houer van die bevoegdheidsertifikaat, tisensie, permit of 
magtiging mag die bevoegdheidsertifikaat, lisensie, permit of magtiging
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oorgee namens die houer van die bevoegdheidsertifikaat,lisensie, permit, of 
magtiging, mits die persoon bewys indien dat hy of sy die gesag het om die 
bevoegdheidsertifikaat, lisensie, permit of magtiging in te dien namens die 
houer van die bevoegdheidsertifikaat,lisensie, permit of magtiging. 

Uitstel van lisensies, permitte of magtigings in geval van diefstal of verlies van die 

vuurwapen 

99. (1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

Vir die doel van hierdie regulasie beteken "uitstel" gedeeltelike of volle uitstel 
wat daartoe lei dat die werking van die lisensie, permit of magtiging van 

toepassing op die vuurwapen uitgestel word tot ’n toekomstige datum. 
Wanneer die diefstal of verlies van ‘n vuurwapen aangemeld is soos dit vereis 
word kragtens artikel 120(11) van die Wet, word alle lisensies, permitte of 

magtigings van toepassing op die vuurwapen op die datum wat dit aangemeld 
word onbepaald uitgestel, maar net met betrekking tot die spesifieke 
vuurwapen wat daarmee verband hou. 

Die houer van ‘n uitgestelde lisensie, permit of magtiging is verplig om seker 
te maak dat die Sentrale Vuurwapenregister te alle tye skriftelik in kennis 
gestel word van enige permanente verandering van sy of haar bestaande 
pos- of woonadres. 

Wanneer ’n vuurwapen wat gesteel of verloor is, gevind of opgespoor word en 
sodanige feit aangemeld is by die Sentrale Vuurwapenregister, verval die 
uitstel van sodanige lisensie, permit of magtiging met ingang van die dag wat 
die houer van die lisensie, permit of magtiging die vuurwapen ontvang en 

sodanige lisensie, permit of magtiging bly geldig vir die res van die 
geldigheidstydperk van die lisensie, permit of magtiging, tensy dit in geval 
van ’n lisensie daartoe sal lei dat die lisensiehouer meer lisensies sou hé as 
wat die Wet toelaat, in welke geval die lisensiehouer die keuse sal hé om 
enige van die oortollige vuurwapens van die hand te sit binne 60 dae nadat 
die kennisgewing soos voorsien word in subregulasie (4) ingedien word, of by 
die aanvoer van gegronde redes, na sodanige uitgebreide tydperk as wat die 
Registrateur mag bepaal. 

Die houer van 'n uitgestelde lisensie, permit of magtiging moet binne 30 dae 
na die opsporing of die terugvind van die betrokke vuurwapen deur die 
Registrateur in kennis gestel word deur betokening van ‘n kennisgewing by sy 

of haar laaste aangetekende adres dat die betrokke vuurwapen gevind of 

opgespoor is. 

Verandering van adres 

100. (1) 

(2) 

‘n Kennisgewing van verandering van adres soos dit vereis word deur die Wet 
moet by die betrokke Aangewese Vuurwapenbeampte ingedien word in die 
vorm wat voorgeskryf word in Aanhangsel “A”. 

Met elke nuwe kennisgewing van ‘n verandering van die fisiese adres moet 
die betrokke Aangewese Vuurwapenbeampte seker maak dat die fasiliteite vir 
die veilige bewaring by die nuwe adres voldoen aan die toepaslike 
voorwaardes in regulasie 86.
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Toerusting en materiaal wat ontwerp is vir die laai van ammunisie 

101. (1) Geen persoon mag sonder ’n vervaardigerslisensie laaitoerusting of materiaal 
wat ontwerp is vir die grootskaalse kommersiéle laai van ammunisie besit nie. 

(2) ‘n Persoon wat ammunisie laai soos beoog in artikel 93 (1) van die Wet mag 
nie daardie ammunisie voorsien aan enige ander persoon nie. 

Beskikking van vuurwapens in geval van staking van bedryf van besigheid 

102. (1) ‘n Persoon wat beoog word in artikel 146 van die Wet moet - 

(a) die Registrateur skriftelik in kennis stel op watter datum die besigheid 
sal ophou sake doen en in die kennisgewing die Registrateur voorsien 
van ‘n omvattende lys met volle besonderhede van alle vuurwapens en 
ammunisie in sy of haar besit; 

(b) die Registrateur in kennis stel van die stappe om die vuurwapens en 
ammunisie veilig te bewaar met volle besonderhede van die fisiese 
adres waar die vuurwapens geplaas sal word en die persoon in wie se 
sorg die vuurwapens geplaas is of geplaas sal word: 

(c) - beskik oor die vuurwapens en ammunisie in sy of haar besit deur 
middel van - 

(i) verkoop; 

(ii) skenking; 

(ili) — vernietiging; 

(iv)  déaktivering; 

(v) uitvoer; 

(vi) oorgawe ; 

(vii) ruilhandel; of 

(viii) enige ander wettige vorm van verandering van eienaarskap na 
ander persoon wat toegelaat mag word na eie goeddunke 

van die Registrateur as die beste manier waarop die , 
vuurwapens onder die bepaalde omstandighede beskik kan 
word; 

(d) die Registrateur skriftelik laat weet van die besonderhede van die 
beskikking; en 

(e) die registers wat voorgeskryf word in die regulasies by die betrokke 
Aangewese Vuurwapenbeampte indien vir veilige bewaring. 

(2) Die beskikking wat beoog word in subregulasie (1)(c) moet plaasvind binne 
90 dae nadat die persoon opgehou het om die onderneming te bedryf.
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Die Registrateur kan, by die aanvoer van gegronde redes deur die persoon 
wat beoog word in artikel 146 van die Wet, die tydperk van 90 dae wat 
voorgeskryf word in subregulasie (2) verleng vir ‘n verdere tydperk wat nie 
langer sal wees as 90 dae nie. 

Indien ‘n persoon versuim om oor die vuurwapens en ammunisie te beskik 
binne die voorgeskrewe tydperk, met inbegrip van die verlengde tydperk wat 
die Registrateur toelaat - 

(a) moet die vuurwapens en ammunisie, asook alle lisensies, magtigings 
en permitte wat uitgereik is kragtens die Wet ten opsigte van die 

vuurwapens en ammunisie, onmiddellik oorhandig word aan die Suid- 
Afrikaanse Polisiediens by die polisiestasie naaste aan die plek waar 
die vuurwapens en ammunisie geberg is; en 

(b) die Staat moet dan oor die vuurwapens en ammunisie beskik kragtens 

die betrokke voorwaardes van die Wet. 

Beskikking van vuurwapens in insolvente of bestorwe boedel 

103. (1) 

(2) 

Voordat die Meester ’n eksekuteursbrief uitreik, mag die eksekuteur wat in die 

testament benoem word en in die afwesigheid van ‘n benoemde eksekuteur in 
die testament, die erfgenaam of naasbestaandes of ’n familielid van die 
persoon wat gesterf het, wat die houer was van ‘n lisensie, permit of 

magtiging kragtens die Wet, die afgestorwene se vuurwapens besit kragtens 
‘n permit wat uitgereik word ingevolge artikel 21 van die Wet, totdat 

subregulasie (2) van krag word. 

Onderhewig aan die voorwaardes van enige ander wet, moet enige persoon 
wat ingevolge ’n lasbrief vir eksekusie wat uitgereik is deur ‘n hof, of ‘n 
aanstelling, eksekuteursaanstelling, brief van administrasie of brief van 
kuratorskap van die Hoérhof of die Meester van die Hoérhof, na gelang van 
die geval, optree as geregsbode, balju, eksekuteur, administrateur, trustee, 
kurator of likwidateur van die boedel van ‘n persoon wat ‘n vuurwapen besit 
stappe doen om seker te maak dat die vuurwapen en ammunisie veilig 

bewaar is en die vuurwapens en ammunisie in ‘n bewaringsfasiliteit hou soos 
voorgeskryf in regulasie 86, met dien verstande dat waar ‘n erfgenaam van ‘n 
bestorwe boedel die houer is van ’n lisensie, magtiging of permit wat uitgereik 

is kragtens die Wet, sodanige erfgenaam voorsiening kan maak vir die veilige 
bewaring van die vuurwapen en ammunisie op voorwaarde dat - 

(a) die eksekuteur nie oor die vereiste bergingsfasiliteite beskik nie; 

(b) die eksekuteur ‘n toestemmingsbrief aan die erfgenaam uitreik vir die 
veilige bewaring van die vuurwapen waarin die lisensiebesonderhede 
van die persoon wat gesterf het, asook die fabrikaat, tipe, kaliber van 
die vuurwapen en elke vervaardigersuitkenningsnommer of 
bykomende uitkenningsteken wat aangebring is op die vuurwapen 
vermeld word; en 

(c) 'n afskrif van die toestemmingsbrief ingedien moet word by die 
Aangewese Vuurwapenbeampte van die gebied waar die erfgenaam 
woon. 

25156—3
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(3) In geval van beslaglegging deur ‘n geregsbod of balju of met aanstelling as 
eksekuteur, administrateur, trustee kurator of likwidateur van die boedel, 
moet die geregsbode, balju of persoon wat aangestel is - 

(a)  ‘ninventaris opstel van - 

(i) al die vuurwapens en ammunisie van die houer van ‘n lisensie, 
magtiging of permit wat duidelik die fabrikaat, tipe, kaliber van 
die vuurwapen asook elke vervaardigersuitkenningsnommer of 
bykomende uitkenningsteken wat aangebring is op die 
vuurwapen, asook die hoeveelheid, kaliber en fabrikaat 
ammunisie; en oi 

(ii) | vuurwapenonderdele; 

(b) . met beslaglegging of ontvangs van die aanstellingsbrief, na gelang van 
die geval, binne 14 dae ’n brief, dokument of faks met die volgende 
besonderhede indien by die Registrateur - 

(i) die naam en adres van die houer van die lisensie, magtiging of 
permit; 

(ii) die adres waar die vuurwapens of ammunisie bewaar word; 

(iii) | ‘n afskrif van die inventaris waarna verwys word in 
, subparagraaf (b); 

(iv) ‘n afskrif van die beslagleggings lasbrief, of 
aanstellingsdokument en indien die houer van die lisensie, 
magtiging of permit gesterf het, ’n afskrif van die 
doodsertifikaat; 

(v) die name, adresse en identiteitsnommers van alle begunstigdes 
indien die vuurwapens en ammunisie per testamentére 
bepalings of intestate erfreg oorgedra moet word; en 

(vi) dokumentére bewys van aanstelling as eksekuteur, 
administrateur, trustee, kurator, of likwidateur van die betrokke 
boedel, na gelang van die geval. 

(5) Die Registrateur moet die besonderhede in die kennisgewing waarna verwys 
word in subregulasie (4)(b) aanteken in die Sentrale Vuurwapenregister. 

(6) Die Registrateur moet binne 30 dae na ontvangs van die kennisgewing 
waarna verwys word in subregulasie (4)(b) erkenning van ontvangs uitreik 
aan die persoon van wie dit ontvang is. 

(7) Die geregsbode, balju, eksekuteur, administrateur, trustee, kurator or 
likwidateur van die boedel, na gelang van die geval, moet minstens elke drie 
maande die Registrateur skriftelik laat weet van die vordering en stappe wat 
gedoen is om oor sodanige vuurwapens en ammunisie oor te dra, met 
besonderhede van die persoon aan wie die vuurwapen of ammunisie oorgedra 
is. 

03-119282—4 25156—4
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Die Registrateur kan te eniger tyd per skriftelike kennisgewing opdrag gee dat 

die geregsbode, baiju, eksekuteur, administrateur, trustee, kurator of 

likwidateur van die boedel binne die tydperk wat genoem word in die 

kennisgewing laat weet watter vordering gemaak is en stappe wat gedoen 

word ten opsigte van die oordrag. 

Die eksekuteur, administrateur, trustee, kurator of likwidateur van die boedel 

kan net aansoek doen by die Meester van die Hoérhof om die boedel af te 

handel nadat kennis ontvang is van die Registrateur om te bevestig dat alle 
betrokke vuurwapens oorgedra is kragtens die Wet. 

‘n Geregsbode of balju kan nie ’n vuurwapen wat per eksekusie verkoop is of 
andersins oorgedra moet word kragtens die betrokke lasbrief tot eksekusie 
aan enige persoon oorhandig nie, tensy die persoon ’n lisensie, magtiging of 
permit het om daardie vuurwapen te besit. 

Vernietiging van vuurwapens 

104. (1) 

(2) 

(3) 

Waar die Staat besluit het of verplig is om ‘n vuurwapen of ammunisie 
kragtens die Wet te vernietig, geld die volgende prosedure - 

(a) elke vuurwapen wat nie die vervaardigersuitkenningsnommer of 
- bykomende uitkenningsteken dra nie, moet onmiddellik gemerk word 
kragtens artikel 23(4) van die Wet en daardie besonderhede moet 
geregistreer word by die kantoor van die Sentrale Vuurwapenregister; 

(b) die kantoor van die Sentrale Vuurwapenregister moet ingelig word dat 
die betrokke vuurwapen vernietig gaan word en die kennisgewing 
moet besonderhede oor die fabrikaat, tipe, kaliber van die vuurwapen, 
elke vervaardigersuitkenningsnommer of bykomende uitkenningsteken 
wat op die vuurwapen aangebring is bevat; 

(c) ‘n oudit moet gedoen word deur ’n Aangewese Vuurwapenbeampte 

wat vir die doel aangestel is deur die Registrateur, voordat die 
vuurwapen en ammunisie vernietig word om die besonderhede wat 
aangebring is in die lys wat aan die Registrateur voorsien moet word 
kragtens subparagraaf (e) te bevestig; 

(d) ‘n vuurwapen en ammunisie kan net vernietig word in die 
teenwoordigheid van ‘n Aangewese Vuurwapenbeampte; en 

(e) ‘n lys van vuurwapens en ammunisie wat vernietig is met 
besonderhede van sodanige vuurwapens soos beoog in subparagraaf 

(b), moet binne 14 dae nadat die vuurwapens vernietig is deur die 
Aangewese Vuurwapenbeampte bedoel in subparagraaf (c) of (d), by 
die Registrateur ingedien word. 

Waar ‘n persoon ‘n vuurwapen wettig besit en die eienaar van die betrokke 
vuurwapen is, die vuurwapen wil vernietig, kan hy of sy die vuwurwapen 
oorgee aan die betrokke Aangewese Vuurwapenbeampte kragtens regulasie 
94, 

In alle ander gevalle van vernietiging van ‘n vuurwapen moet sodanige 
vernietiging binne 24 uur nadat bewus geword is van die vernietiging by die 
polisiestasie naaste aan die plek van vernietiging aangemeld word deur die
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persone waarna verwys word, soos beoog ingevolge artikel 120(11) van die 
Wet. 

Vuurwapens mag net vernietig word kragtens hierdie regulasie deur dit te 
smeit, onder druk te vernietig, of op ‘n ander wyse wat die Registrateur 
vasstel, sodat die oorspronklike doel, ontwerp en doelwit van die vuurwapen 
of enige deel daarvan permanent en onherroeplik vernietig. word. 

Geen persoon, insluitend die Staat mag ‘n vuurwapen vernietig sonder die 
skriftelike vooraftoestemming van die Registrateur nie. Die Registrateur kan 
net instem tot die vernietiging van ‘n vuurwapen mits behoorlik voldoen is 
aan die bepalings. van die Wet op Nasionale Erfenishulpbronne, 1999 (Wet No. 
25 van 1999) soos dit afgedwing word deur die Suid-Afrikaanse 
Erfenishulpbronagentskap of hulle benoemde agente. 

Deaktivering van vuurwapens 

105. (1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

‘n Aansoek deur die houer van ‘n lisensie, magtiging of permit om ‘n 
vuurwapen te deaktiveer moet ingedien word op die vorm wat in Aanhangsel - 
“A” voorgeskryf is. 

Die aansoek en die vuurwapen moet by die Aangewese Vuurwapenbeampte, 
ingedien word met die lisensie, magtiging of permit om die vuurwapen te 
besit. 

Met ontvangs van die aansoek, lisensie, magtiging of permit en die 
vuurwapen moet die Aangewese Vuurwapenbeampte ontvangs daarvan 
erken. 

Die Aangewese Vuurwapenbeampte moet die vuurwapen stuur vir ballistiese 
toetse. 

Die Aangewese Vuurwapenbeampte moet die aansoek en ballistiese verslag 
by die Registrateur indien vir die nodige oorweging. 

Die Registrateur moet na oorweging ’n kennisgewing dat die aansoek om die 
deaktivering goedgekeur of afgekeur is oorhandig aan die Aangewese 
Vuurwapenbeampte. : 

Nadat goedkeuring verkry is van die Registrateur, moet die Aangewese 
Vuurwapenbeampte na 'n skriftelike kennisgewing van ontvangs die 
vuurwapen oorhandig aan die wapensmid wat aangestel is deur die houer van 
die lisensie, magtiging of permit om die vuurwapen te deaktiveer. 

Die wapensmid moet die “Vuurwapenherstelregister” bywerk deur aan te dui 
dat die gesag om die vuurwapen te deaktiveer ontvang is. 

‘n Wapensmid moet die vuurwapen op die volgende wyse deaktiveer: 

(a) Loop en kamer: 

‘n Styfpassende metaalprop moet van die agterkant af ingesit word en 
vasgesweis word om te verhoed dat ‘n patroon in die kamer gesit kan 
word of om te verhoed dat ’n kruitlading ingesit kan word.
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(b) Rewolwersilinder: 

‘n Styfpassende metaaiprop moet van die agterkant af ingesit word en 
vasgesweis word om te verhoed dat ’n patroon in die kamer gesit kan 
word of om te verhoed dat ’n kruitlading ingesit kan word. 

(c) Slagpen: 

Dit moet korter gemaak word en die slagpengat in die agterkant moet 
verseél word deur dit toe te sweis. — 

(d) Agterstuk: 

75% of meer moet verwyder word teen ’n hoek van 459. 

In geval van ‘n rewolwer beteken “agterstuk” die gedeelte wat die 
basis van die patroon in lyn met die loop ondersteun. 

(e) Skuif, slot of sluitstuk: 

75% of meer van die sluitopperviakke moet verwyder word teen 'n 
hoek van 45°. 

(f) Raam of romp: 

75% of meer van die voerromp, sluitskouers en -stutte moet verwyder 
word en ‘n metaalobstruksie moet vasgesweis word om te verhoed dat 
‘n standaardskuif, -slot of sluitstuk gemonteer kan word. 

(g) vuurwapens wat volgens ‘n vorige spesifikasie van die Suid-Afrikaanse 
Polisiediens wat van toepassing was voor die promulgering van die 
Wet, of volgens die amptelike beveiligingspesifikasies in die Verenigde 
Koninkryk of Europese Unie gedeaktiveer is, sal beskou word asof dit 
kragtens die Wet gedeaktiveer is. 

Die vuurwapen wat gedeaktiveer is en ‘n sertifikaat wat deur die wapensmid 
uitgereik is en waarin bevestig word dat die deaktivering ooreenkomstig 
voormelde voorskrifte gedoen is moet by die Aangewese Vuurwapenbeampte 

ingedien word. 

Met ontvangs van die deaktiveringsertifikaat en nadat die Aangewese 
Vuurwapenbeampte die vuurwapen nagegaan het, moet die Registrateur sorg 
dat die lisensie, magtiging of permit gekanselleer en vernietig word. 

Die Registrateur moet 'n kennisgewing van kansellasie uitreik aan die houer 

van die lisensie, magtiging of permit. 

Geen persoon mag ’n vuurwapen deaktiveer sonder die Registrateur se 
skriftelike vooraftoestemming nie. Die Registrateur mag net instem tot die 
deaktivering van ‘n vuurwapen nadat behoorlik voldoen is aan die vereistes 
van die Wet op Nasionale Erfenishulpbronne, 1999 (Wet No. 25 van 1999) 
soos dit afgedwing word deur die Suid-Afrikaanse Erfenishulpbronagentskap 
of hulle benoemde agente.
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Beveiliging van vuurwapens — 

106. Die Registrateur kan weier om ‘n lisensie toe te staan vir die vervaardiging van ‘n 
vuurwapen tensy die vervaardiger op versoek van die Registrateur, kan bewys dat 
daar voldoen word aan beveiliging kragtens die Wet op Standaarde, 1993 (Wet No. 
29 van 1993), of in ooreenstemming met ‘n internasionaal aanvaarde standaard van 
bevelliging. 

Verandering van omstandighede 

107. (1) 

(2) 

‘n Persoon ten aansien van wie ‘n verandering plaasgevind het van 
residensiéle of posadres soos beoog word in artikel 26(1), 38(1), 52(1) en 
66(1) van die Wet, moet die Registrateur daarvan laat weet per skriftelike 
kennisgewing wat by die betrokke Aangewese Vuurwapenbeampte ingedien 
word in die vorm wat voorgeskryf is in Aanhangsel “A”, 
Waar ‘n verantwoordelike person vervang word, soos beoog in artikel 7(4) 
van die Wet, moet die regspersoon die Registrateur daarvan in kennis stel 
deur ‘n voorgeskrewe vorm in te vul en in te dien met ‘n afskrif van die 
identiteitsdokument en stel vingerafdrukke van die persoon wat pas aangestel 
is, asook dokumentére bewys dat die persoon wettig mag ‘optree namens die 
regspersoon. © 

Regstel van inligting 

-108. (1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

‘n Aansoek by die Registrateur om inligting met betrekking tot die houer van 
‘n lisensie, permit of magtiging of inligting op ‘n lisensie, permit of magtiging 
reg te stel moet die aansoekvorm wat behoorlik ingevul is soos dit 
voorgeskryf is in Aanhangsel “A” met enige vereiste ondersteunende 
dokumente indien by die betrokke Aangewese Vuurwapenbeampte. 

Waar ‘n aansoek waarna verwys word in subregulasie (1) betrekking het op 
besonderhede van 'n vuurwapen wat verkeerd aangedui word op ’n lisensie, 
permit of magtiging kan die Registrateur vereis dat ‘n sertifikaat van ‘n 
wapensmid ingedien moet word om die besonderhede op die vuurwapen te 
bevestig. 

Die wapensmid moet 'n sertifikaat uitreik waarin die slotaksie, ontwerp, tipe, 
fabrikaat, model, kaliber en uitkenningsnommer of bykomende 

~ uitkenningstekens op die vuurwapen aandui word. 

Waar die besonderhede op ’n lisensie, permit of magtiging verkeerd is weens 
‘n regstelling kragtens subregulasie (1) sal dit beskou word asof die houer 
van sodanige lisensie, permit of magtiging aansoek gedoen het vir die - 
heruitreik van die lisensie, permit of magtiging. 

Die heruitreik van sodanige lisensie, permit of magtiging sal kosteloos gedoen 
word, maar net waar die aansoeker die korrekte besonderhede verskaf het in 
die oorspronklike aansoek....— . : 

Vuurwapenvrysones 

109. (1) Die eienaar of wettige okkupeerder van ‘n perseel of kategorie van persele 
kan ‘n aansoekvorm wat behoorlik ingevul is indien soos dit voorgeskryf is in 
Aanhangsel “A”, met enige vereiste ondersteunende dokumente om die 
genoemde perseel te laat verklaar as ‘n vuurwapenvrysone.
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Sodanige aansoek moet by die betrokke Aangewese Vuurwapenbeampte 
_ ingedien word en moet vergesel word van ‘n volledige motivering wat die 
volgende inligting bevat: 

(a) Rede waarom die perseel of kategorie persele as vuurwapenvrysone 
verklaar moet word; 

(b) kapasiteit om die perseel of kategorie persele te onderhou as 
vuurwapenvrysone; en 

(c) wyse van kommunikasie waardeur dit aan die publiek oorgedra sal 
word. 

Die volgende spesifieke voorwaardes geld in alle opsigte vir 
vuurwapenvrysones: 

(a) die perseel wat ’n vuurwapenvrysone verklaar is moet duidelik gemerk 
en aangedui word; 

(b) kennisgewings moet by al die hoofingange of op strategiese plekke op 
die perseel of kategorie persele aangebring word, minstens in Engels 
en waar van toepassing, die oorwegende plaaslike taal om aan te dui 
dat die perseel of kategorie persele ‘n vuurwapenvrysone is; 

(c) die kennisgewings en tekens moet te alle tye duidelik sigbaar wees en 
nie verberg word nie; 

(d) die instansie waar die perseel verklaar is as vuurwapenvrysone moet 
poog om alle korrespondensie ooreenkomstig uit te stuur en aan te dui 
dat die perseel of kategorie persele vuurwapenvry status geniet; 

(e) die betrokke persoon wat namens die instelling aansoek doen, moet 
die betrokke Aangewese Vuurwapenbeampte in kennis stel van enige 
veranderinge wat verband mag hou met enige inligting wat in die 

aansoek verskaf is. 

Oortredings en boetes 

110. (1) 

(2) 

Enige persoon wat die regulasies oortree of versuim om te voldoen aan enige 
bepaling in die regulasies is skuldig aan ‘n misdryf. 

‘n Persoon wat - 

(a) 

(b) 

homself of haarself, of enige ander persoon of regspersoon valslik 
voordoen as ‘n persoon wat geakkrediteer is vir die doel van die Wet; 
of 

wetend vals, verkeerde of misleidende besonderhede, inligting of 
antwoorde verskaf in ‘n aansoek, kennisgewing of vorm vereis 
ingevolge hierdie regulasies of vermoed dat dit nie korrek is nie, pleeg 
‘n misdryf en kan na skuldig bevinding ‘n boete of tronkstraf van 
hoogstens 12 maande of albei opgelé word.
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Enige person wat skuldig bevind word aan ‘n oortreding of versuim om te 
voldoen aan enige bepaling vervat in die regulasies kan na skuldigbevinding 
gevonnis word tot ‘n boete of tronkstraf van hoogstens 12 maande, of albei. 

111. ‘n Kwitansie wat uitgereik word kragtens die Wet moet die volgende besonderhede 
bevat - 

(a) 

(b) 

(c) 
(d) 

(e) 

(f) 

(g) - 

(h) 

(i) 

(i) 

bladsye wat in volgorde genommer is volgens die kwitansievorm of -boek; 

‘n amptelike beheer- of nasporingsnommer, wat spesifiek en uniek verband 
hou met elke aansoek; 

volledige datum en tyd van ontvangs van die volledige en volle aansoek; 
‘n beskrywing van die soort aansoek, met besonderhede van die vuurwapen 
waarop die aansoek betrekking mag hé; 

besonderhede van en volle bedrag wat ontvang is kragtens die aansoek waar 
dit nie geadministreer word deur enige ander soort kwitansie nie; 

die volledige handtekening van die amptenaar wat ontvangs van die aansoek 
of gelde erken; 

die diensnommer van die amptenaar wat ontvangs van die aansoek erken; 

die volle handtekening van die persoon wat die aansoek indien; 

die volledige naam en titel van die pérsoon wat aansoek doen; en 

die amptelike stempel van die kantoor wat ontvangs van die aansoek erken. 

Amptelike adres 

112. Die amptelike adresse vir kommunikasie oor die voorwaardes van die regulasies is: 

(1) 

(2) 

(3) 

Die Nasionale Kommissaris: Suid-Afrikaanse Polisiediens, Privaatsak x94 
Pretoria 0001. 

Die Voorsitter: Appélraad, Privaatsak X811, Pretoria 0001. 

Die Hoof: Sentrale Vuurwapenregister, Privaatsak X811, Pretoria 0001. 

Herroep van regulasies 

113. (1) 

(2) 

(3) 

Die regulasies wat gepromulgeer is in Regeringskennisgewing R. 52 wat 
gepubliseer is in Staatskoerant 25153 van 30 Junie 2003 word hiermee 
herroep. 

Onderhewig aan subregulasie (3) word enige iets wat gedoen is kragtens 
enige regulasie wat herroep is in subregulasie (1), beskou asof dit gedoen is 
kragtens die ooreenstemmende bepaling in hierdie regulasies. 

‘n Akkreditasie wat toegestaan is kragtens ’n regulasie wat herroep word 
ingevolge subregulasie (1) bly geldig nadat hierdie regulasies geimplementeer
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word, met dien verstande wat ‘n persoon, organisasie of vereniging, na 

gelang van die geval, wat geakkrediteer is kragtens die regulasies wat 
herroep is, binne ses maande nadat hierdie regulasies van krag word, 
voldoende bewys moet lewer aan die Registrateur dat daar voldoen word aan 
al die betrokke bepalings van hierdie regulasies en dat versuim om dit te 
doen sal beteken dat die Registrateur die bepalings van regulasie 2(11) kan 
implementeer om die akkreditasie wat toegestaan is aan die betrokke 
persoon, organisasie of vereniging te kanselleer. 

Enige persoon wat ’n vuurwapenonderdeel besit soos beoog in artikel 94 van 
die Wet waarvan die besit nie onder artikel 94(2)(a) of (b) van die Wet val 
nie, moet binne 30 dae na implementering van hierdie regulasies skriftelik 
aansoek doen by ‘n betrokke Aangewese Vuurwapenbeampte om ‘n magtiging 
bedoel in artikel 94(2)(c) van die Wet om sodanige vuurwapenonderdele te 
besit. 

Titel en aanvang 

114. Die regulasies sal bekend wees as die Regulasies op die Beheer van Vuurwapens, 
2004 en word van krag op die 15% Julie 2004.
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VORMS Nuwe 
SAPS 

nommers 

4 Aansoek om ‘n lisensie om ‘n vuurwapen te besit SAPD 271 

2 Aansoek om ‘n bevoegdheidsertifikaat SAPD 517 

3 Aansoek om verdere bevoegdheidsertifikaat SAPD 517(a) 

4 Aansoek om ‘n duplikaatlisensie, -permit of -magtiging vir verlore, gesteelde of geskonde lisensies SAPD 517(b) 

5 Aansoek om lisensie uitgereik aan besondere kategoriee persone - handlaars, vervaardigers, wapensmede SAPD 517(c) 

6 Aansoek om ‘n nuwe soort vuurwapen of ammunisie te vervaardig SAPD 517(d) 

7 | Aansoek om hernuwing van lisensie(s) uitgereik ingevolge die vorige Wet SAPD 517(e) 

8 Aansoek om ‘n perseel tot ‘n vuurwapenvrysone te verklaar . SAPD 517(f) 

9 Aansoek om ‘n tydelike magtiging om ‘n vuurwapen te besit SAPD 518 

10 | Aansoek om die hernuwing van ‘ n vuurwapenlisensie, permit, sertifikaat of magtiging SAPD 518(a) 

11 Aansoek om ‘n tydelike magtiging om in vuurwapens en ammunisie handel te dryf, om besigheid as 'n SAPD 518(b) 
wapensmid te bedryf of om vuurwapens en ammunisie uit te stal op ‘n perseel wat nie vir handelaars, 
vervaardigers of wapensmede gespesifiseer is nie 

12 | Aansoek om akkreditering as vereniging SAPD 519 

13 | Aansoek om akkreditering vir sakedoeleindes SAPD 519(a) 

14 | Aansoek om akkreditering as ‘n amptelike instelling _ SAPD 519(b) 

15 | Aansoek om veelvuldige invoer- of uitvoerpermit/permanente invoer- of uitvoerpermit/tydelike invoer- of SAPD 520 
uitvoerpermit/deurgangspermit vir persoonlike gebruik (Individue en maatskappye) 

16 | Aansoek om veelvuldige invoer- of uitvoerpermit/permanente invoer- of uitvoerpermit/tydelike invoer- of SAPD §20{a) 
uitvoerpermit/deurgaingspermit vir handelaars, vervaardigers én wapensmede 

17 | Aansoek om ‘'n permit om vuurwapens en ammunisie te karwel SAPD 520(b) 

48 | Aansoek om ‘n permit om ammunisie te versame! SAPD 520(c) 

19 | Aansoek om vergoeding SAPD 520(d) 

20 | Kennisgewing van verlore of gesteelde lisensies, permite, sertifikate en magtigings SAPD 521 

21 | Kennisgewing van staking van bedryf van besigheid SAPD 521 (a) 

22 | Kennisgewing van verandering van adres SAPD 521 (b) 

23 | Kennisgewing van 'n verandering in omstandighede SAPD 521(c) 

24 | Kennisgewing van verandering van perseel van handelsagent SAPD 521 (d) 

25 Kennisgewing by die aanstelling van ‘n nuwe verantwoordelike persoon vir 'n regspersoon SAPD 521 (e) 

26 Kennisgewing van verlore/gesteelde/gevonde vuurwapens SAPD 521 (f) 

27 | Kennisgewing van verkeerde inligting SAPD 521(g) 

28 | Kennisgewing dat vuurwapen gedeaktiveer moet word SAPD §21(h) 

29 4 Kansellasie van 'n aansoek om ‘n lisensie permit, sertifikaat of magtiging SAPD 522 

30 {| Oorhandig van vuurwapenitem(s) SAPD 522(a) 

31 | Verbeurdverklaring van vuurwapenitem(s) SAPD 522(b) 

32 Ontvangserkenning van vuurwapendokumentasie SAPS 523 

33 | Betalingsadvies vir vuurwapenaansoeke SAPS 523(a) 

34 | Kennisgewing van appel SAPD 530



450 No. 26156 GOVERNMENT GAZETTE, 26 MARCH 2004 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

35 =| Versoek om ‘n vuurwapen deur ‘n wapensmid te laat verander SAPD 531 

36 | Oortredingskennisgewing SAPD 532 

37 | Antwoord op oortredingskennisgewing SAPD 532(a) 

38 =| Versoek om ‘'n vuurwapenlisensie, -permit, -sertifikaat of -magtiging te kanselieer SAPD 533 

39 | Versoek om ‘n vuurwapentisensie, permit, sertifikaat of magtiging op te skort SAPD 533(a) 

40 | Oordrag van vuurwapeneienaarskap SAPD 534 

“1 Skedule van dokumente wat aangestuur is SAPD 535 

42 | Aansoek om magtiging om meer as 2 400 slagdoppe te besit SAPD 536 

43 | Lys van wapens in besit van staatsdepartemente en instansies wat vrygestel is van lisensiering SAPD 349 

44 | Handelaar se opgawe: voorraad ontvang SAPD 350(a) 

45 | Handelaar se opgawe:voorraad gelewer SAPD 350(b) 

46 | Vervaardiger se opgawe: voorraad vervaardig SAPD 350(c) 

47 | Vervaardiger se opgawe: voorraad gelewer SAPD 350(d) 

48 | Wapensmid se opgawe: voorraad ontvang SAPD 350(e) 

49 | Wapensmid se opgawe: voorraad gelewer SAPD 350(f} 
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SUID-AFRIKAANSE POLISIEDIENS 

AANSOEK OM ’N LISENSIE OM ’N VUURWAPEN TE BESIT 
Artikel 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 en 20 van die Wet op Beheer van Vuurwapens, 2000 (Wet no 60 van 2000) 

  

AMPTELIKE DATUMSTEMPEL 

1 Aansoekverwysingsnommer 

SAPD 271 

  

  

2 Nommer van aansoek       van       

DATUM ONTVANG       
  

  

  

    

    

    

  

  

  

    

      
  

se Lit} Le 
8 Handtekening van SVWR-beampte 40 Beamptekade 4 Naam in drukskrif. 

    

    

  

  

    16 Handtekening van SVWR-beampte ‘7 Beamptekode 18 Naam in drukskrif     
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SAPD 271 

  

     

    

(Merk met ‘n X) 

  

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

34 13 Lisensie om 'n vuurwapen te besit vir selfverdediging Vyf jaar 

32 14 Lisensie om 'n beperkte vuurwapen te besit vir selfverdediging Twee jaar 

38 15 Lisensie om ‘n vuurwapen te besit vir geleentheidsjag en/of sportskiet Tien jaar 

34 16 Lisensie om 'n vuurwapen te besit vir toegewyde jag en/of toegewyde sportskiet Tien jaar 

36 17 Lisensie om ‘n vuurwapen te besit in ‘n private versameling Tien jaar 

3.6 19 Lisensie om ‘n vuurwapen te besit in ‘n openbare versameling : Tien jaar 

37 20 Lisensie om ‘n vuurwapen te besit vir besigheidsdoeleindes: Besigheid met betrekking tot jag Vyf jaar 

38 20 Lisensie om ‘n vuurwapen te besit vir besigheidsdoeleindes: Ander besigheidsdoeleindes Twee jaar 

38 20 Lisensie om ‘n vuurwapen te besit vir besigheidsdoeleindes: Vir gebruik in teater-, film- of Twee jaar 
televisieproduksies . 

34 20 Lisensie om 'n vuurwapen te besit vir besigheidsdoeleindes: As ‘n sekuriteitsmaatskappy Twee jaar 

ait 20 Lisensie om ‘n vuurwapen te besit vir besigheidsdoeleindes: Om opleiding te verskaf Twee jaar 

312 20 Lisensie om ‘n vuurwapen te besit vir besigheidsdoeleindes: As 'n veldwagter Twee jaar 
    

  

SOORT VUURWAPEN 

  

  

  

BESONDERHEDE VAN VUURWAPEN (Merk met ‘n X) | 
  

  

  

    

  

  

Soort vuurwapenkomponent: 
      

  

  

Bladsy 2 van 12
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Soort eienaar (Merk met ‘n X) 

  

  

BESONDERHEDE VAN NATUURLIKE PERSOON | 

° | soort A (Private eienaar) 
  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

4 

6 

7 

8 

10 

12 

12.3 

14 

15 

‘6 BESONDERHEDE VAN REGSPERSOON | 

v SOORT B (Vuurwapenhandelaar) | 

18 

19 

20 

24 

23 

25 

26 

27 

28 

23 

30 

3 

33   
* In die geval van ‘n nie-Suid-Afrikaanse burger moet bewys van permanente verblyf ingehandig word. 
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36 
SAP 350 (A) - BESONDERHEDE 
Vuurwapen ontvang van 

36 

37 

38 

ag 

“| SOORT C (Maatskappye) 

42 

  

43 

44 

45 

47 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

57   
  

SOORT D (Ingevoerde vuurwapens) 

  

60 

  

6 

  

    62 

*° | SOORT E (Boedel) 

64 
Soort boedel (Merk met ‘n X) 

65 

                

  

  

66 

8 

69 

70 

  

* In die geval van ‘n nie-Suid-Afrikaanse burger moet bewys van permanente verbiyf ingehandig word, 

Bladsy 4van 12
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SAPD 271 

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

VERKLARING DEUR PERSOON WAT WETLIK IN BESIT VAN DIE VUURWAPEN(S) IS | 

Hiermee verklaar ek dat die bogencemde vuurwapen(s) wetlik in my besit is en dat ek van voerneme is om dit aan die aansoeker te verkoop 
of te verskaf sodra hy/sy die nodige lisensie(s) bekom het en dat die besonderhede van die vuurwapen(s) korrek en juis is. 

Indien ek enige vals verklaring op hierdie vorm maak, is ek skuldig aan ‘n oortreding ingevolge artikel 120 (9)(f) van die Wet op Beheer van Vuurwapens, 
2000 (Wet No 60 van 2000). 

  

82 

  

63 

  
  

  

  

  

a6 

  

Handtekening van huidige eienaar/gemagtigde persoon 

  

  

BESONDERHEDE VAN BESTAANDE BEVOEGDHEIDSERTIFIKAAT (Merk met ‘n X) 

    
    

                            
    

24 

  

  
  

* In die geval van 'n nie-Suid-Afrikaanse burger moet bewys van permanente verblyf ingehandig word. 
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SAPD 271 
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SAPD 271 

  

3 | BESONDERHEDE VAN NATUURLIKE PERSOON | 
  

  

4 PRIVATE PERSOON | 
  

  

5 | Soort identifikasie (Merk met ‘n X) 

5.4 

10 Manlik | Vroulik 

15 

17 

26 

a 

23 

23.3 

25   
  

2 Huwelikstaat (Merk met ‘n X) 

27 

  

  

  

| BESONDERHEDE VAN AANSOEKER SE GADE/LEWENSMAAT | 

  

2 Soort identifikasie (Merk met ‘n X) 
  

  

  

                              
  

  

  

  

  

| BESONDERHEDE VAN REGSPERSOON 
  

  

al | ANDER LIGGAME (bv beheerliggaam, beslote korporasie of maatskappy) 

  

35 

  

36   

  

  

* In die geval van 'n nie-Suid-Afrikaanse burger moet bewys van permanente verblyf ingehandig word. 
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SAPD 271 

37 

38 

40 

42 

43 

4 

46 

47 

48 

49 

50 

52   
  

$4 
ANDER BESONDERHEDE (Slegs van toepassing op toegewyde jagiers, teegewyde sportpersone of versamelaars.) | 

  

              

                      
  

  
  

  

        
* In die geval van 'n nie-Suid-Afrikaanse burger moet bewys van permanente verblyf ingehandig word. 
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SAPD 271 
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69 

63.4 

  

7? | VERKLARING DEUR AANSOEKER | 
  

SAPD 271 

  

Indien ek enige vals verklaring op hierdie vorm maak, is ek skuldig aan ‘n cortreding ingevolge artikel 120 (9)(f) van die Wet op Beheer van Vuurwapens, 

2000 (Wet No 60 van 2000). 

  

    Nota: 

Die voorwaardes van die foto: 

- Die foto moet in kleur wees en mag nie die tabel oorskry nie. 
- Die foto moet ‘n standaard paspoart foto wees. 
+ Die foto moet 'n volle vooraansig van die kop en skourers van die applikant — 

wees. 
- Die agtergrond van die foto moet effe kleur wees. 
- Die applikant mag nie ‘n hoed of sonbril aanhé met die neem van 

die foto nie. 
- Die applixant se naam en identiteitsnommer moet op die agterkant 

van die foto geskryf word voordat dit op die vorm vasgesit word. 
- Die applikant moet in swart ink teken. 
- Die handtekening mag nie die tabel oorskry nie. 
- Die hele vinger moet op die bladsy gedruk word. 
- Die vingerafdruk mag nie gerol word nie maar moet 'n plat beeld wees. 

  

  

Handtekening 

  

al | 
Naam van aansoeker in drukskrif 

          

4 wanduiding 
van vinger- 
afdruk 
  

  

      

  

  

  

  

. | BESONDERHEDE VAN POLISIEBEAMPTE WAT AANSOEK HANTEER 

L _ 
Naam van polisiebeampte in drukskrif 

“| | 
Rang van polisiebeampte in drukskrif 

  

84 

  

  

wo
 

| BESONDERHEDE VAN GETUIE 

| 
Naam van getuie in drukskrif 

  

  

  

9.3 | 

Rang van getuie in drukskrif 

| 
  

{TT tt | 
Persal-nommer van polisiebeampte 

  

  

8.4 

iHanaking van pléisbeargie 7°77 

a 

9.4 

Persal-nommer van getuie 
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SAPD 271 

  

  

  

  

  

Handtekening van tolk 

    

"itt | tT | fy. | 
Rang van polisiebeampte in drukskrif (indien van toepassing) Persal-nommer van polisiebeampte (indien van toepassing) 
  

  

  

  

  

  

  

  
      
  

  

  

  

Handtekening van ouer/voog 

“* KENNISGEWING VAN ADRESVERANDERING *** 

Die Registrateur moet ingelig word oor alle adresveranderings of veranderings in omstandighede binne 30 dae nadat die veranderings 
plaasgevind het. 

Bladsy 14 van 12



462 No. 26156 

3.4 

32 

64 

74 

72 

10 

      

GOVERNMENT GAZETTE, 26 MARCH 2004 

SAPD 271 

  
  

    meters/kilometers 

meters/kilometers 

  

      
  

      
    

  

  

Naam van Aangewese Vuurwapenbeampte/Staslekommissaris in drukskrif 

  

| | 
Rang van Aangewese Vuurwapenbeampte/Stasiekommissaris in drukskrif 

  

  

  

4 

  

  

eE TTT TT I I-t 
Persal-nommer van Aangewese Vuurwapenbeampte/ 
Stasiekommissaris 
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SAPD 517 

  

SUID-AFRIKAANSE POLISIEDIENS 

AANSOEK OM ‘N BEVOEGDHEIDSERTIFIKAAT 
Artikel 9 van die Wet op Beheer van Vuurwapens, 2000 (Wet No 60 van 2000) 

  

AMPTELIKE DATUMSTEMPEL 

  

‘Aansoekverwysingsnommer 
  

    DATUM ONTVANG 
  

  

    
  

  
  

  
  

  

  

  

  
  

  
  

      
8 Handtekening van SVWR-beampte 1° Beamptekode     
  

  

  
  

  

snnieininninninninne L[t | | 
18 Handtekening van SVWR-beampte 1? Beamptekode 18 Naam in drukskrif     
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SAPD 517 

  

  

SOORT BURGERSKAP (Merk met ‘n X) | 

(Merk met ‘n X) 

  
  

2 Huwelikstaat (Merk met ‘n X) | 

  

  

  

8 [ BESONDERHEDE VAN GADE/LEWENSMAAT (Indien van toepassing) | 

  

23.1 
| Soort identifikasie (Merk met ‘n 0) | 

23.1.1 

  

23.2 

  

23.3                                      
In die geval van 'n nie-SA-burger moet bewys van permanente verblyfreg ingedien word 
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SAPD 517 

  

  

  

  

  

54 

  

5.3 

54, 

  

5.5 

8.7 

5.8 
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SAPD 517 
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SAPD 517 

  

  

  

13 

  

  

15 

  

16 

  

  

INDIEN U JONGER AS 21 JAAR IS, MOET GEBIEDENDE REDES WAT VAN U VEREIS OM ‘N BEVOEGDHEIDSERTIFIKAAT TE VERKRY, 
VERSKAF WORD ,   
  

  

  

    
  

  

*® | VERKLARING DEUR AANSOEKER | 
  

Ek is daarvan bewus dat dit ingevolge artikel 120 (9)(f) van die Wet op Beheer van Vuurwapens, 2000 (Wet Ne 60 van 2000) ‘n cortreding is om ‘n’ 
valse verklaring af te !é in hierdie aansoek. 
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SAPD 517 

  

   

Nota: 

Die voorwaardes van die foto: 

- Die foto moet in kieur wees en mag nie die tabe! oorskry nie. 
- Die foto moet 'n standaard paspoort foto wees. 
- Die foto moet ‘n volle vooraansig van die kop en skourers van die applikant 

wees. 
- Die agtergrond van die foto moet effe kleur wees. 
- Die applikant mag nie ‘n hoed of sonbril aanhé met die neem van 

die foto nie. 
- Die applikant se naam en identiteitsnommer moet op die agterkant 

van die foto geskryf word voordat dit op die vorm vasgesit word. 
- Die applikant moet in swart ink teken. 
- Die handtekening mag nie die tabel oorskry nie. 
- Die hele vinger moet op die bladsy gedruk word. 
- Die vingerafdruk mag nie gerol word nie maar moet ‘n plat beeld wees, 

4 panduiding 
van vinger- 
afdruk 
    

      

  

Handtekening 

  
  

5 | 6 

  

  

Naam van aansoeker in drukskrif 

  

  

  

‘ | BESONDERHEDE VAN POLISIEBEAMPTE WAT AANSOEK HANTEER | 

| | “TTT TT it tet | 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

Naam van polisiebeampte in drukskrif Persal-nommer van polisiebeampte 

83 | 84 

Rang van polisiebeampte in drukskrif Handtekening van polisiebeampte === 

° | BESONDHERHEDE VAN GETUIE | 

“| | "TT TTETT tt | 
Naam van getuie in drukskrif Persal-nommer van getuie 

9.3 | 94 

Rang van getuie in drukskrif Handtekening van getuie a 

* Verskaf bewys van dit wat In par 11.1. aangeduil word. 
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No. 26156 469 

  

  

  

  

  

  
  

  
  

  

  

  

  

  
    

  

  

  

            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                        
    

      

  

    

SAPD 517 

7 

8 

10 

" 

13 | 

Handtekening van tolk 

. ‘CTTIT TTT T1 
Rang van polisiebeampte in drukskrif (indien van toepassing) Persal-nommer van polisiebeampte {indien van toepassing) 

1 

2 

3 

4 

Pt tT tet fT T-T T 
6 7 | 

igs ctekaring cree og oe dovseesecncneataeenerenees 

’ ONDERHOUD 1 (Met ‘n persoon wat nie die aansoeker se gade/lewensmaat is nie) 

14 

2 

3 

4 

6     

  

{Merk met ‘n X) 
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SAPD 517 
  

  

  

  

  

  

  

  

    
    
  

  

  

  

  

  

* | | “TTT Tt {Tt tet | 
Naam van polisiebeampte in drukskrif Persal-nommer van polisiebeampte 

23 | | . 24 . 

Rang van polisiebeampte in drukskrif Handtekening van polisiebeampte 

  

  

% | ONDERHOUD 2 (Met ‘n persoon wat nie die aansoeker se gade/lewensmaat Is nle) | 
  

        
25.1 (Merk met 'n X} 
  

26 

  

27 

                          

  

28       

  

  

  

30 
  

a (Merk met 'n 
  

33 

  

  

35.3 

  

37 

  

38 

    
  

  

33 
  

  

Bladsy 8 van 11



STAATSKOERANT, 26 MAART 2004 No. 26156 471 
  

  

  

  

      

  

    

  
  

  
  

  

  

  

SAPD 517 

a 

42 

43 

* | | “Et ttt | tte | 
Naam van polisiebeampte in drukskrif Persal-nommer van polisiebeampte 

47 | 48 

Rang van polislebeampte In drukskrif “Handtekening van polisiebeampte — 

49 
| ONDERHOUD MET AANSOEKER SE GADE/LEWENSMAAT(ndien van toepassing) 
  

(Merk met ‘n X) 

(Merk met ‘n X) 

  

  
  

  

  
  

    
  

  

      
  

  

7 | "i | tt | tt tt 
Naam van polisiebeampte in drukskrif Persal-nommer van polisiebeampte 

  

69 | 70 
  

Rang van polislebeampte in drukskrif : Handtekening van polisiebeampte 
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ral 

72 

73 

14 

ri) 

16 

77 

78 

79 

SAPD 517 
  

ANDER BESONDERHEDE (Moet deur die Aangewese Vuurwapen-beampte voltooi word) | 

  

    

    

  

  

  

            
    
      
  

    INDIEN DIE AANSOEKER JONGER AS 21 JAAR IS, BEVESTIG OF DAAR GEBIEDENDE REDES IS WAT VAN HOM/HAAR VEREIS OM ‘N 

BEVOEGDHEIDSERTIFIKAAT TE VERKRY   
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26156—4



STAATSKOERANT, 26 MAART 2004 No. 26156 473 

SAPD 517    
  79.2 

  

  
  

      
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
  

  
  

  

2 [ 3 

Naam van Aangewese Vuurwapenbeampte/Stasiekommissaris in drukskrif 

| | 
Rang van Aangewese Vuurwapenbeampte/Stasiekommissaris in drukskrif 

TTTLLLIELL 
Handtekening van Aangewese Vuurwapenbeampte/Stasiekommissaris Persal-nommer van Aangewese Vuurwapenbeampte/ 

Stasiekommissaris 
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SAPD 517(a) 

  

SUID-AFRIKAANSE POLISIEDIENS 

AANSOEK OM ‘N VERDERE BEVOEGDHEIDSERTIFIKAAT. 
Artikel 9(6)(a) van die Wet op Beheer van Vuurwapens, 2000 (Wet No 60 van 2000) 

  

AMPTELIKE DATUMSTEMPEL 

  

1 Aansoekverwysingsnommer 

    DATUM ONTVANG 
  

  

  

    

  

  

  
  

  

  
  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

    
  

LI 1 | 
© Handtekening van SVWR-beampte 10 Beamptekode 41 Naam in drukskrif        

  

  

  
  

  
  

| LIL) | J 
48 Handtekening van SVWR-beampte "7 Beamptekode 18 “Naam in drukskrif       

Bladsy 1 van 6



STAATSKOERANT, 26 MAART 2004 No. 26156 475 

SAPD 5t7(a) 

  

  

1 BESONDERHEDE VAN NATUURLIKE PERSOON ‘| 

  

2 | Soort identifikasie (Merk met ‘n X) | 

2.4 

11.3 

413 

14 

19 

19.3 

21   
  

  

  
  

                                
  

  

  

  

       

  

* In geval van 'n nie-SA-burger, moet bewys van permanente verblyf verstrek word. 
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SAPD 517(a) 

8 ANDER INLIGTING 
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SAPD 517(a) 

  

  

  

  

  

  

  

  

‘© | VERKLARING DEUR AANSOEKER | 

Ek is bewus daarvan dat ek skuldig is aan 'n cortreding ingevolge artikel 120 (9)(f) van die Wet op Beheer van Vuurwapens, 2000 (Wet No 60 van 
2000), indien ek ‘n vals verklaring op hierdie aansoekvorm maak. 

  

Nota: 

Die veorwaardes van die foto: 

- Die foto moet in kleur wees en mag nie die tabel corskry nie. 
- Die foto moet 'n standaard paspoart foto wees. 
- Die foto moet ‘n volle vooraansig van die kop en skourers van die applikant 

wees, 
- Die agtergrond van die foto moet effe kleur wees. : FOTO 
- Die applikant mag nie ‘n hoed of sonbril aanhé met die neem van i 

die foto nie. . 
- Die applikant se naam en identiteitsnommer moet cp die agterkant 

van die foto geskryf word voordat dit op die vorm vasgesit word. 
- Die applikant moet in swart ink teken. / 
- Die handtekening mag nie die tabel oorskry nie. : 1 
- Die hele vinger moet op die bladsy gedruk word. 
- Die vingerafdruk mag nie gerol word nie maar moet 'n plat beeld wees. ttene senna panna nanantast 

  

  

  

4 Aanduiding 
van vinger- 
afdruk 
          

  

Handiekening 

  
  

  

  

Naam van aansoeker in drukskrif 

  

  

  

. BESONDERHEDE VAN DIE POLISIEBEAMPTE WAT DIE AANSOERK HANTEER 
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84 

83 

9.1 

9.3 

8 

  

Naam van polisiebeampte in drukskrif 

  

| 
Rang van poiisiebeampte in drukskrif 

  

| BESONDERHEDE VAN GETUIE 
  

  

Naam van getuie in drukskrif 

  

Rang van getuie in drukskrif 

Handtekening van tolk 

  

  

Rang van polisiebeampte in drukskrif (indien van toepassing) 

SAPD 517(a) 
  

“Tt | TTT 
Persal-nommer van polisiebeampte 

8.4 

Hanatekening van polisiebeampte 

Le] | 

  

“i | Tt ft 
Persat-nommer van getuie 

9.4 

Handtekening van getuie 

  

  

  

  

  

*_} |} i | | 
Persal-nommer van polisiebeampte (indien van toepassing) 

  

  

  

  

  

  

  
  

Handtekening van ouer/voog 
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SAPD 517(a} 

  

      
      

  

        

    

  

Naam van Aangewese Vuurwapenbeampte/Stasiekommissaris in drukskrif 

  

y | 
  

6 

  

Rang van Aangewese Vuurwapenbeampte/Stasiekommissaris in drukskrif 

  

7 | 
Handtekening van Aangewese Vuurwapenbeampte/Stasiekommissaris 

  

“LI | | 
Stasiekommissaris 
Persal-nommer van Aangewese Vuurwapenbeampte/ 
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14 

41.2 

1.3 

1.4 

24 

22 

23 

2.4 

2.8 

2.6 

27 

28 

SAPD 517(b) 

  

SUID-AFRIKAANSE POLISIEDIENS 

AANSOEK OM ’N DUPLIKAATLISENSIE, -PERMIT OF -MAGTIGING VIR VERLORE, 
GESTEELDE OF GESKONDE LISENSIES 

Artikel 29(2), 44(2), 58(2), 72(2) en 82(2) van die Wet op Beheer van Vuurwapens, 2000 (Wet No 60 van 2000) 

  

AMPTELIKE DATUMSTEMPEL 

  

1 Aansoekverwysingsnommer 

DATUM ONTVANG       
    
  

NO JAAR     
  

  

      
vervolg 

Bladgy 1 van 5
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SAPD 517(b) 

    

  

      

    

      
  

  
BESONDERHEDE VAN VUURWAPEN 

In die geval van 'n lisensie, tydelike magtiging om ‘n vuurwapen te besit of ‘n invoer-fuitvoerpermit, moet die volgende besonderhede verstrek word 
  

(i) (2) (3) (4) 
  

      

  

      

Bladsy 2 van 5
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SAPD 517(b) 

Soort vuurwapenkomponent: 
  

            

  

  

BESONDERHEDE VAN NATUURLIKE PERSOON 

  

  

| BESONDERHEDE VAN REGSPERSOON | 

‘S| ANDER LIGGAME 

14 

  

15 

419 

21 

22 

  

  

BESONDERHEDE VAN VERANTWOORDELIKE PERSOON | 

24 

25 

26 

27 

28 

23 

  

Bladsy 3 van 5



34 

33 
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SAPD 517(b) 

  

  

  

  

VERKLARING DEUR AANSOEKER 

  

  

Indien ek enige vals verklaring op hierdie vorm maak, is ek skuldig aan ‘n cortreding ingevolge artikel 120 (9)(f) van die Wet op Beheer van Vuurwapens, 
2000 (Wet No 60 van 2000). 

  

Nota: 

Die voorwaardes van die foto: 

- Die foto moet in kleur wees en mag nie die tabel oorskry nie. 
- Die foto moet ‘n standaard paspoort foto wees. 
- Die foto moet 'n volle vooraansig van die kop en skourers van die applikant 

wees. 
- Die agtergrond van die fota moet effe kleur wees. 
- Die applikant mag nie ‘n hoed of sonbril aanhé met die neem van 

die foto nie. / : 
- Die applikant se naam en identiteltsnommer moet op die agterkant 

van die foto geskryf word voordat dit op die vorm vasgesit word. 
- Die applikant moet in swart ink teken. 
- Die handtekening mag nie die tabel oorskry nie. 
~ Die hele vinger moet op die bladsy gedruk word. 
- Die vingerafdruk mag nie gerol word nie maar moet ‘n plat beeld wees. 

FOTO 

  

  

  

4 Aanduiding 
van vinger- 
afdruk 
  

      

  

  

  

  

  

Naam van aansoeker in drukskrif 

  

  

  

  

  

  

. BESONDERHEDE VAN DIE POLISIEBEAMPTE WAT DIE AANSOEK HANTEER | . 

84 

8.3 

34 

9.3 

  

Naam van polisiebeampte in drukskrif 

| | 
Rang van polisiebeampte in drukskrif 

  

  

| BESONDERHEDE VAN GETUIE | 

| J 
Naam van getule in drukskrif 

Rang van getuie in drukskrif 

  

  

  

“tT || tT 
Persal-nommer van polisiebearnpte 

6.4 

Handtekening van polisiebeampte 

  

“TTT | fT 
Persal-nommer van getule 

34 

Handtekening van getuie 

Bladsy 4 van 5



484 No. 26156 GOVERNMENT GAZETTE, 26 MARCH 2004 
  

SAPD 517(b) 

4 

  

  

  

  

  

Handtekening van tolk 

* ee SOC 
Rang van polisiebeampte in drukskrif (indien van toepassing) Persal-nommer van polisiebeampte (indien van toepassing) 

  

  

  

  

  

  

  

Naam van polisiebeampte in drukskrif 

‘| | 
Rang van polisiebeampte in drukskrif 

| ‘LETTE | I It 
Handtekening van polisiebeampte Persal-nommer van polisiebeampte 

  

  

   
  

Bladsy Svan 5
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SAPD 517(c) 

  

SUID-AFRIKAANSE POLISIEDIENS 

AANSOEK OM LISENSIE UITGEREIK AAN BESONDERE KATEGORIEE PERSONE - 
HANDELAARS, VERVAARDIGERS, WAPENSMEDE 
Artikel 34, 48 en 62 van die Wet op Beheer van Vuurwapens, 2000 (Wet No 60 van 2000) 

  

  

AMPTELIKE DATUMSTEMPEL 

  

1 Aansoekverwysingsnommer 
  

  DATUM ONTVANG 
  

  

      

  

  

  

    

    

  

  

    
    

  

jjsfs jot [wim] - [oto l 

* Beamptekode * Naam in drukskrif 

  

  

  

* Handtekening van SVWR-beampte 

  

  

  

    

  

s{ofsjst-[ui]- fo |e 

  

    18 Handtekening van SVWR-beampte 

  Oi | 
? Beamptekode *8 Naam in drukskrif     

Bladsy i van 6
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SAPD 517(c) 

  

  

Besonderhede van bevoegdheidsertifikaat 
  

  

  

    

  

  

                            

  

  
  

  

| spesifiseer soort lisensie waarom aansoek gedoen word (Merk meat ‘n X) 

61 

6.2 

6.3 

6.4 

65 

  

  

  

BESONDERHEDE VAN NATUURLIKE PERSOON 

  

  

BESONDERHEDE VAN REGSPERSOON 
  

  

  

20 | BESONDERHEDE VAN VERANTWOORDELIKE PERSOON 

2 

22 

23 

24 

2 

  

Bladsy 2 van 6
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26 

28 

uM 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

  

PROEFHANDTEKENINGE VAN VERANTWOORDELIKE PERSOON 

Handtekening van verantwoordelike persoon 

  

BESONDERHEDE VAN PERSEEL 
  

32 

Handtekening van verantwoordelike persoon 

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

    
  

SAPD 517(c} 

  

      
Bladsy 3 van 6
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SAPD 517(c) 
  

    
  

A 

  
  

  

  

  

42 Datum van aanvang van besigheid | | | - | | | - | | | 

  

| VERKLARING DEUR AANSOEKER 
  

Indien ek enige vals verklaring op hierdie vorm maak, is ek skuldig aan ‘n cortreding ingevolge artikel 120 (9) (f} van die Wet op Beheer van 

Vuurwapens, 2000 (Wet No 60 van 2000). 

    

      

Nota: 

Die voorwaardes van die foto: 

- Die foto moet in kleur wees en mag nie die tabel oorskry nie. 
- Die fote moet ‘n standaard paspoort foto wees. 
- Die foto moet ‘n volle vooraansig van die kop en skourers van die applikant 

wees. 
- Die agtergrond van die foto moet effe kleur wees. 
- Die applikant mag nie ‘n hoed of sonbril aanhé met die neem van 

die foto nie. 
- Die applikant se naam en identiteitsnommer meet op die agterkant 

van die foto geskryf word voordat dit op die vor vasgesit word. 
- Die applikant moet in swart ink teken. © 
- Die handtekening mag nie die tabel oorskry nie. 
- Die hele vinger moet op die bladsy gedruk word. 

- Die vingerafdruk mag nie gerot word nie maar moet ‘n plat beeld wees. Teseseceeanectesenesspsenreeneeseeeeeenncnaeensesnaasensenteaae 
    
    

  

4 Aanduiding 
van vinger- 

afdruk 
  

  

      

   
Handtekening 

  

  

° | 
Naam van aansoeker in drukskrif 

  

  

  

° | BESONDERHEDE VAN POLISIEBEAMPTE WAT DIE AANSOEK HANTEER 

  

  “| “CTT TTT | f-t 
Naam van polisiebeampte in drukskrif Persal-nommer van polisiebeampte 

Bladsy 4 van 6 

261 56—5
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SAPD 517(c) 

  

83 | | 84 
  

Rang van polistebeampte in drukskrif Handtekening van polisiebeampte 

  

BESONDERHEDE VAN GETUIE | 
  

  
  

  
  

  

    

“| | “Lt Ett Tt tt 
Naam van getuie in Grukskri . Persal-nommer van getuie 

93 | 4 

Rang van getule in drukskrif Handtekening van getuie . 

10 

  

  

  

  

Hanidtekening van tolk 

* "Lt Tit | ft ft | 
Rang van polisiebeampte in drukskrif (indien van toepassing) Persal-nommer van polisiebeampte (indien van toepassing) 

  
  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

          
  

Bladsy 5 van 6 

03-119282—6 25156-—6
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SAPD 517(c) 

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  
  

  

  

              
  

  

  

  

Naam van Aangewese Vuurwapenbeampte/Stasiekommissaris in drukskrif 

  

  

"| 

  

Rang van Aangewese Vuurwapenbeampte/Stasiekommissaris in druksiif 

Handtekening van Aangewese Vuurwapenbeampte/Stasiekommissaris 

  

et | | | 
Stasiekommissartis 
Persai-nommer van Aangewese Vuurwapenbeampte/ 

Bladsy 6 van 6
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SAPD 517(d) 

  

SUID-AFRIKAANSE POLISIEDIENS 

AANSOEK OM ’N NUWE SOORT VUURWAPEN OF AMMUNISIE TE VERVAARDIG 
  

AMPTELIKE DATUMSTEMPEL 

  

| ‘ Aansoekverwysingsnommer 
  

DATUM ONTVANG       
  

      

  

    

  

    

    

  

  

4 

(Merk met ‘n X) 

   

   

  

    
  

  

  
  

    

    

settetnnnnnnnnnnnnnnnnnenn LI] IT | | 
8 Handtekening van beampte van SVWR » to Beamptekode 41 Naam in drukskrif      
   

  

(Merk met ‘n X) 

    
    

  

    

    

    

sspnininneinineeennnnnene Lit} Lo 
18 LHandtekening van beampte van SVWR 17 Beamptekode 48 Naam in drukskrif     
  

Bladsy 1 van 6
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SAPD 517(d) 

  

  

BESONDERHEDE VAN NATUURLIKE PERSOON 
  

  

  

6 | BESONDERHEDE VAN REGSPERSOON 

‘4 | ANDER LIGGAME 

  

18 

419 

21 

23 

24 

  

  

BESONDERHEDE VAN VERANTWOORDELIKE PERSOON 
v 

26 

27 

28 

23 

30 

341 

33 

  
Bladsy 2 van 6
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SAPD 517(d) 

  

  

      
  

  

  
  

    
  

  

  

| BESONDERHEDE VAN VOORGESTELDE SOORT VUURWAPEN 

  

  

  
  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

        
  

Bladsy 3 van 6
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SAPD 517(d) 

, BESONDERHEDE VAN DIE VOORGESTELDE SOORT AMMUNISIE 

10 

“ 

12 

13 

‘4 | VERKLARING DEUR AANSOEKER 

Ek dra kennis dat dit ingevolge artikel 120 (9)(f) van die Wet op Beheer van Vuurwapens, 2000 (Wet No 60 van 2000) ‘n oortreding is om ‘n valse verklaring 

in hierdie aansoek te doen. 

4 

Naam van aansoeker in drukskrif 

3 4 | 

  

Bladsy 4 van 6
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. | BESONDERHEDE VAN POLISIEBEAMPTE WAT AANSOEK HANTEER 

6.4 

63 

~ 

7A 

73 

  

SAPD 517(d) 

  

  

Aanduiding van 
vingerafdruk 
  

    
  

      
Afdruk van regterwysvinger van aansoeker 

  

Naam van aansoeker in drukskrif 

  

  

  

  

Naam van polisiebampte in drukskrif 
| 

  

Rang van polisiebeampte in drukskrif 

  

| BESONDERHEDE VAN GETUIE 

  

Naam van getuie in drukskrif 

  

Rang van getule in drukskrif 

Handtekening van toik 

  

  

  

Rang van polisiebeampte in drukskrif (indien van toepassing) 

  

“tT TT | | tt tt 
Persal-nommer van polisiebeampte 

6.4 

Handtekening van polisiebeampte 

  

“(TTTT TITEL 
Persal-nommer van getuie 

74 

Handtekening van getuie 

  

  

  

  

  

"EE? | Tt | fd | 
Persal-nommer van polisiebeampte (indien van toepassing) 

Bladsy 5 van 6
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SAPD 517(d) 

  

  

  

      

    

  

    

  

  

  

  

    

    

  

  

  

      

  

  

  

  
  

  

  

    

  
  

    

  
    
  

      
  

  

  

  

  

            

  

  
  

  

1 

2 

3 

4 | 5 

Naam van Aangewese Vuurwapenbeampte/Stasiekommissaris in blokletters 

| 
Rang van Aangewese Vuurwapenbeampte/Stasiekommissaris in blokletters 

8 3 

Handtekening van Aangewese Vuurwapbeampte/Stasiekommissaris 
                      

Persal-nommer van Aangewese Vuurwapenbeampte/ 
Stasiekommissaris 

Bladsy 6 van 6
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SAPD 517(e) 

  

SUID-AFRIKAANSE POLISIEDIENS 

AANSOEK OM HERNUWING VAN LISENSIE(S) UITGEREIK INGEVOLGE 
DIE VORIGE WET 

(Oorgangsbepalings) 

  

  

AMPTELIKE DATUMSTEMPEL 

  

4 Aansoekverwysingsnommer 

DATUM ONTVANG   
  

  

  

  

    
  

  

  

  

  
  

    

  

  

  

    

  
        

  

  

8 Handiekening van beslissende beampte ‘0 Beamptekode ~ 11 Naam in drukskrif     

  

  

    

    

        

ti CLT] | 
18 Handtekening van beslissende beampte 7 Beamptekode _ 8 Naam in drukskrif   
  

Bladsy 4 van 5
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SAPD 517(6) 

  

  

  

  

“4 | BESONDERHEDE VAN REGSPERSOON 

‘8 | ANDER LIGGAME 

16 

  

47 

18 

19 

20 

22 

24. 

2 

  

  

* BESONDERHEDE VAN VERANTWOORDELIKE PERSOON 

27 

28 

23 

30 

ci 

32 

  
Bladsy 2 van 5



37 

38 

39 

44 

414 

42 

424 

24 

STAATSKOERANT, 26 MAART 2004 

  

ANDER INLIGTING (Merk mat ‘n X) 

No. 26156 - 499 

SAPD 517(e) 

  

  

  
  

  

  
  

  

  

  

    
  

BESONDERHEDE VAN DIE VUURWAPEN(S) WAT HERNU MOET WORD 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

            
  

  
  

Bladsy 3 van 5
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8 

841 

8.3 

9.4 

3.3 

SAPD 517(e) 
  

    

            
  

  

VERKLARING DEUR AANSOEKER 
  

Indien ek enige vals verklaring op hierdie vorm maak, is ek skuldig aan ‘n cortreding ingevolge artikel 120 (9)(f) van die Wet op Beheer van Vuurwapens, 
2000 (Wet No 60 van 2000). 

     Nota: 

Die voorwaardes van die foto: i : 

  

- Die foto moet in kleur wees en mag-nie die tabel oorskry nie. 
- Die foto moet 'n standaard paspoort foto wees. i 
- Die fote moet ‘n volle vooraansig van die kop en skourers van die applikant i 

wees, i 
- Die agtergrond van die foto moet effe kleur wees. 
- Die applikant mag nie ‘n hoed of sonbril aanhé met die neem van 

die foto nie, 
- Die applikant se naam en identiteitsnommer moet op die agterkant 

van die foto geskryf word veordat dit op die vorm vasgesit word. 
- Die applikant moet in swart ink teken. 
- Die handtekening mag nie die tabel oorskry nie. 
- Die hele vinger moet op die bladsy gedruk word. 
- Die vingerafdruk mag nie gerol word nie maar moet ‘n plat beeld wees. Tesvaesaneesaueensseannessacsusnesssnestiaettasernaesseneees # 

  

FOTO 

     
      

4 Aanduiding 
van vinger- 
afdruk 
  

  

      

Handtekening 

       
Naam van aansoeker in druksktif 

  

  

  

| BESONDERHEDE VAN POLISIEBEAMPTE WAT DIE AANSOEK HANTEER 

| | “| Tit tt ft t-t 
    

    

  

  

  

  

    

    

  

  

Naam van polisiebeampte in drukskrif Persal-nommer van polisiebeampte 

| a4 

Rang van polisiebeampte in drukskrif Handtekening van polisiebeampte9 = 

| BESONDERHEDE VAN GETUIE | 

| | “FT T TTT | fet 
Naam van getuie in drukskrif Persal-nommer van getuie 

| 2 | " 
Rang van getuie in drukskrif Handtekening van getuie ee 

Bladsy 4van 5
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_| 

SAPD 517(e) 

  

  

  

  

  

eT TTT tT] | f-] | 
Persal-nommer van pollsiebeampte {Indien van toepassing) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Naam van Aangewese Vuurwapenbeampte/Stasie! kommissaris in drukskrif 

        

Rang van Aangewese Vuurwapenbeampte/Stasiekommissaris in drukskrif 

Handtekening van Aangewese Vuurwapenbeampte/Stasiekommissaris 

  

                    

  

    
  

  

  

                      
Persal-nommer van Aangewese Vuurwapenbeampte/ 
Stasiekommissaris 

Bladsy 5 van 5
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SAPD 517(/) 

  

SUID-AFRIKAANSE POLISIEDIENS ~ 

AANSOEK OM 'n PERSEEL TOT ’n VUURWAPENVRYSONE TE VERKLAAR 
Artikel 140 van die Wet op Beheer van Vuurwapens, 2000 (Wet No 60 van 2000) 

  

AMPTELIKE DATUMSTEMPEL 

  

  

  

  

  

      DATUM ONTVANG 
  

  

    

Tot 'n vuurwapenvrysone verklaar 
  

2 Verwysingsnommer van SAPD, Hoofkantoor 
  

3 Datum ontvang - - 
  

4 Datum waarop perseel tot 'n vuurwapenvrysone verkiaar is : - oe                     
5 Verwysingsnommer van Staatskoerant   
  

  

  

  

  

  

    
  

  

  

  

  
      

  

(Merk met ‘n X) 
  

  

                                
  

  

  
  

  

  

  

Bladsy 1 van 4
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SAPD 517() 
  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

Voorwaardes 

19 

2 

Die perseel wat tot ‘n vuurwapenvrysone verklaar word, moet duidelik geidentifiseer en afgebaken word. 

Kennisgewingborde moet in Engels en, indien van toepassing, in die plaaslike taal wat die meeste gebruik word, by alle hoofingange 
van die perseel aangebring/opgerig en in stand gehou word. 

‘n Kaart van die perseel waarop die afgebakende sone en kennisgewingborde aangedui word, moet by dié aansoek aangeheg word. 

Die instelling waarvan ‘n perseel tot ‘n vuurwapenvrysone verklaar word, moet onderneem om die vuurwapenvrystatus van die 
perseel op alle verbandhoudende korrespondensie aan te dui. 

Die persoon wat namens die instelling aansoek doen, moet die Aangewese Vuurwapenbeampte wat verantwoordelik is vir die sone, 
in kennis stel van enige veranderings ten opsigte van inligting wat in hierdie aansoek verskaf word. 

    

  

Naam van aansoeker in drukskrif 

  

  

  

Handtekening van aansoeker 

  

  

  

  

  

      
  

Bladsy 2 van 4
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SAPD 517(f} 
  

  

  

  

    
  

  

‘| | 
Naam van Aangewese Vuurwapenbeampte in drukskrif 

| | 
Rang van Aangewese Vuurwapebeampte in drukskrif 

  

    

  

  

  

  

  

  

| i | | | {-] | 
Persal-nommer van Aangewese Vuurwapenoffisier 

  

  
  

  

Naam van Stasiekommissaris in drukskrif 

‘| J 
Rang van Stasiekommissaris in drukskrif 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

. Titi t-l f 
Handtekening van Stasiekommissaris Persal-nommer van Stasiekommissaris 

4 

2 

Naam van Provinsiale Kommissaris in drukskrif 

4 

Handtekening van Provinsiale Kommissaris 

  

Bladsy 3 van 4
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SAPD 517(f} 

  

  

  

  

  

  

    
  

  

  

  

  

  

Handtekening van Nasionale Kommissaris 

  

    

  

  

  

    
  

  

  

  

  

Naam van Sekretaris vir Veiligheid en Sekuriteit in drukskrif 

  

  

  

Handtekening van Sekretaris vir Velligheid en Sekuriteit 

  

  

  

      
  

  

  

  

  

  

Handtekening van Minister vir Veiligheid en Sekuriteit 

  

  

Hierdie dokument moet in drievoud uitgereik word. Een afskrif moet aan die 

aansoeker oorhandig word, een moet by die stasie bly vir rekordhouding en 

een moet aan Hoofkantoor gestuur word vir die verdere verwerking van die 

  
  

verklaring van ‘n perseel tot ‘n vuurwapenvrysone. 

Bladsy 4 van 4
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SAPD 518 

  

— SUID-AFRIKAANSE POLISIEDIENS 

AANSOEK OM ’N TYDELIKE MAGTIGING OM ’N VUURWAPEN TE BESIT 
Artikel 21 van die Wet op Beheer van Vuurwapens, 2000 (Wet No 60 van 2000) 

  

AMPTELIKE DATUMSTEMPEL - 

  

    1 Aansoekverwysingsnommer 
  

DATUM ONTVANG       

  
  

  

  

  

    
  

    

      

    

    

    

    

  

  

  

  

  

          

  

—_ ClO | | 
8 Handtekening van beslissende beampte 10 Beamptekede "1 Naam in drukskrif 

          

  

  

    

    
  

seecnnntetttnnete LT 1] | 
18 Handtekening van beslissende beampte . . ‘? Beamptekode 48 Naam in drukskrif     
  

Bladsy 4 van 8



iX)
 

41 

13 

93 

11 

24 
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SAPD 518 

  

  

BESONDERHEDE VAN VUURWAPEN (Merk met ‘n X) | 
  

Aksie 

  

  

  

  

  

Soort vuurwapenkoemponent 
  

    
    
  

  
  

ANDER LIGGAME (bv beheerliggaam, beslote korporasie of maatskappy) 
  

  
Bladsy 2 van 8
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22 

23 

24 

26 

26 

  

6 VERKLARING DEUR PERSOON WAT IN REGMATIGE BESIT VAN DIE VUURWAPEN IS 

Hiermee verklaar ek dat ek in regmatige besit van die bogenoemde vuurwapen is en dat ek van voorneme is om dit aan die aansoeker te yoorsien sodra 
die nodige magtiging bekom is en dat die besonderhede van die vuurwapen korrek en juis is, 

  

“ | HANDTEKENING VAN PERSOON TANS IN BESIT VAN VUURWAPEN 

    * | 
  

Naam van persoon tans in besit van vuurwapen in drukskrif 

  

34 

  

Handtekening van perscon tans in besit van vuurwapen, 

    

  

| BESONDERHEDE VAN NATUURLIKE PERSOON 

  

Soort identifikasie (Merk met ‘n X) | 

Manik | Vroulik 
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25 

26 

27 

28 

30 

32 

33 

34 

cL) 

36 

37 

38 

39 

4 

34 

3.3 

3.4 

3.5 

37 

38 
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BESONDERHEDE VAN REGSPERSOON 
  

Tydperk waarvoor magtiging benodig word VANAF 

  
  

  

TOT 
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41 

  

43 

  

44 

46   
  

5.1 

  

5.3 

  

5.7 

  

5.5 

  

5.7 

  

5.8   
  

64 

5.3 

  

6.4 

  

6.6 

  

6.8 

  

6.9   
  

7A 

  

  

8.4   
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Indien ek enige vals verklaring op hierdie vorm maak, is ek skuldig aan ‘n oortreding ingevolge artikel 120 (9)(f) van die Wet op Beheer van Vuurwapens, 
2000 (Wet No 60 van 2000). 

  

Nota: 

Die vcorwaardes van die foto: 

- Die foto moet in kleur wees en mag nie die tabel corskry nie. 
- Die foto moet ‘n standaard paspoort foto wees. : 
- Die foto moet ‘n volle vooraansig van die kop en skourers van die applikant 

wees. 
- Die agtergrond van die foto moet effe kieur wees. 
- Die applikant mag nie ‘n hoed of sonbril aanhé met die neem van 

die foto nie. 
- Die applikant se naam en identiteitsnommer moet op die agterkant 

van die foto geskryf word voordat dit op die vorm vasgesit word. 
- Die applikant moet in-swart ink teken. 
- Die handtekening mag nie die tabel oorskry nie, 
- Die hele vinger moet op die bladsy gedruk word. 
+ Die vingerafdruk mag nie gerol word nie maar moet ‘n plat beeid wees. 

Handtekening 

  

Naam van aansoeker in drukskrif 

FOTO 

    

  

  

  

    

4 Aanduiding 
van vinger- 
afdruk 
  

      

  

  

  

  

  

  

; BESONDERHEDE VAN POLISIEBEAMPTE WAT AANSOEK HANTEER 

| | 84 

8.3 

9.4 

3.3 

  

  

Naam van pofisiebeampte in drukskrif 

  

Rang van polisiebeampte in drukskrif 

  

BESONDERHEDE VAN GETUIE 

  

a 

| . Naam van getuie in drukskrif 

  

Rang van getuie in drukskrif 

  

  

  

  

    

Handtekening van getuie 

’ | 

“TT tT i tT tet 
Persal-nommer van polisiebeampte 

a4 

Handtekening van polsiebeampte 

"TTT | | | tT tet 
Persal-nommer van getuie 

9.4 
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Handtekening van tolk 

    

"TT Ti | | | ft 
Rang van polisiebeampte in drukskrif (indien van toepassing) Persal-nommer van polisiebeampte (indien van toepassing) 
  

  

  

  

  

  

  

  

    
  

  

  
  

      
  

Handtekening van ouer/voog 
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2.2 

* | ‘ Lt tty TE Tet TI] 
Naam van Aangewese Vuurwapenbeampte/Stasiekommissaris in drukskrif 

  

  8 | : | 6 

Rang van Aangewese Vuurwapenbeampte/Stasiekommissaris in drukskrif 

‘LI | | | | | T-T | 
Handtekening van Aangewese Vuurwapenbeampte/Stasiekommissaris Persal-nommer van Aangewese Vuurwapenbeampte/ 

Stasiekommissaris 

  

  

Bladsy 8 van 8



516 No. 26156 GOVERNMENT GAZETTE, 26 MARCH 2004 
 



518 No. 26156 GOVERNMENT GAZETTE, 26 MARCH 2004 
 



520 No. 26156 GOVERNMENT GAZETTE, 26 MARCH 2004 
  

  

  
CONTINUES ON PAGE 346—PartT 4 
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