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PROSEDURE VIR  DIE OPRIGTING VAN GRAFSTENE OP 
PLAASEIENDOMME 

 

 
1. Die Wet op die Uitbreiding van Sekerheid van Verblyfreg, wet no 62 van 1997, artikel 6(4) 

verskaf die agtergrond vir die oprigting van grafstene op privaatgrond. 
 

[Any person shall have the right to visit and maintain his of her family graves on land 
which belongs to another person, subject to any reasonable condition imposed by the 
owner or person in charge of such land in order to safeguard life or property or to prevent 
the undue disruption of work on the land.] 

 
2. Die persoon(e) wat die grafte wil besoek moét skriftelike aansoek doen en die aansoek 

motiveer.   
 
  Versoek bewyse van hoeveel keer en wanneer die grafte in die verlede besoek is. 
 

Redes moet ook verstrek word waarom daar juis nou besoek aan die grafte afgelê wil 
word en waarom nie die afgelope paar jaar nie. 

 
3. Die volgende inligting moet ook deur die aansoeker verskaf word: 

 

• Wie se graf dit is 

• Waar het die persoon gewoon 

• Oorsaak van dood 

• Wanneer (jaar) is die persoon dood 

• Afskrif van die doodsertifikaat indien dit beskikbaar is 
 

4. ‘n Afkrif van die identiteitsdokument(e) van die persoon(e) moet aangeheg word by die 
skriftelike aansoek.. 

 
5. Die aansoeker(s) moet duidelik uiteensit hoe die familiebande ineenskakel en van watter 

stamverband hy/sy/hulle afkomstig is. 
 

6. Die aansoeker (s) moet ‘n brief van hulle stamhoof aanheg wat die familiebande bevestig. 
 

7. Hy/sy/hulle moet presies weet waar die graf is.  Die aansoeker(s) moet onder  GEEN 
OMSTANDIGHEDE NA DIE GRAF KOM SOEK NIE. 

 
8. Die aansoek word by die betrokke grondeienaar ingedien. 
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9. Die grondeienaars sal die aansoek oorweeg 
  Die grondeienaar kan die volgende oorweeg: 

• Indien daar ‘n grondeis op die eiendom is, doen die grondeienaar ondersoek na die 
identiteit van die eisers of vra die besoekers of hulle deel is van die eisersgroep; 

• Versoek die besoekers om te wag totdat die eis afgehandel is; 
 

10. Die aansoeker(s) kan na ‘n periode wat deur die grondeienaars bepaal is, terugkom en sal 
dan ‘n datum verskaf word vir ‘n besoek indien die aansoek goedgekeur is. 

 
11. Indien die grondeienaar die besoek toelaat en daar is ‘n eis op die grond, moet die besoekers 

‘n dokument onderteken met die volgende voorwaardes: 

• Dat die oprigting van die grafsteen nie gebruik sal word as bewys in die eis nie; 

• Dat die oprigting van die grafsteen nie aan die eisers die reg gee om te bewys dat die 
eis geldig is nie; 

 
12. Slegs lede waarvan afskrifte van identiteitsdokumente saam met die aansoek ingedien is, sal 

op die eiendom toegelaat word. 
 
13. Plaas ‘n billike beperking op die aantal mense wat die graf mag besoek. 

 
14. Hy/sy/hulle sal deur die grondeienaar of ‘n persoon wat deur die grondeienaars aangewys is, 

begelei word na die graf. 
 

15. Onder GEEN omstandighede mag hopies klippe gepak word nie.  
 

16. Onder GEEN omstandighede mag enige strukture op ou bestaande grafte opgerig word nie. 
Grafstene mag slegs op ‘nuwe’ grafte (soos deur kulturele gebruike bepaal) opgerig word.  
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