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K27/1 
 
 
12 Desember 2002  
 
 
AAN: TLU SA UITVOERENDE KOMITEE 

TLU SA VEILIGHEIDSKOMITEE VERTEENWOORDIGERS 
DLU VOORSITTERS 

 
 
VEILIGHEIDSRIGLYNE:  SAPD OPTREDE 
 
 
INLEIDING 
 
Die afgelope tyd het die SAPD jammerlik gebruik gemaak van ongeoorloofde en 
ongrondwetlike optrede om te soek na bewyse van die sogenaamde “Boeremag”. 
 
Daar is ook toegeslaan op van ons gerespekteerde lede wat oor ‘n lang tyd toegewyde 
diens gelewer het in die bestryding teen misdaad.  TLU SA se bestuur het sy misnoeë 
t.o.v hierdie optrede baie duidelik te kenne gegee en wag nog vir ‘n afspraak met die 
Nasionale Kommissaris SAPD. 
 
Indien u woning deursoek sou word is dit nodig om die volgende in ag te neem: 
 
 Moenie die polisie vertrou om die wet te gehoorsaam nie, veral die grondwet.  Hulle 

is soms onkundig of kan net nie omgee nie. 
 
 Dit sal nie help om aggressief of beledigend teenoor die lede te raak nie.  Die 

ondersoek beampte het uitgebreide magte en kan op die toneel besluit om te 
arresteer of nie. 

 
 Omdat ons nog steeds waaksaam moet wees vir plaasaanvalle en hierdie optredes 

nou weereens die deur oopgemaak het vir moordenaars om onder die dekmantel 
van die SAPD die huis te betree, moet u seker maak en versoek dat die 
polisiebeampte eers buite u sekuriteitsgebied moet bly terwyl hy sy magsnommer en 
identiteit verstrek.  Maak ‘n oproep na u polisiestasie en bevestig dat die beampte 
aan diens is en dat hy wel ‘n polisiebeampte is. 
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 ‘n Geregsdienaar is verplig om homself in terme van die Polisiewet d.m.v ‘n 
aanstellingsbrief aan u te identifiseer.  Indien ‘n polisiebeampte homself nie 
bevredigend kan identifiseer nie, kan u hom toegang weier.  Let daarop dat u reg om 
hom toegang te weier redelik moet wees.  Indien ‘n polisiebeampte vir u sy polisie ID 
toon, is dit genoegsame bewys van sy identiteit. 

 
Die volgende riglyne kan in gedagte gehou word waar die SAPD enige persoon se 
woning nader:  
 
1. Indien u enigsins onraad bemerk, maak alarm sodat u ondersteuningsgroep (bure) u 

kan kom bystaan.  Indien dit ‘n arrestasie of deursoeking is, is u geregtig op getuies. 
 
2. Stel eerstens die volgende vas en skryf dit neer: 

2.1 Naam, van en magsnommer van betrokke SAPD lid; 
2.2 Versoek bewys van identifikasie; 
2.3 Verneem wie is in bevel; 
2.4Wie is die ondersoekbeampte. 

 
3. Stel 'n direkte vraag aan SAPD beamptes m.b.t: 

3.1 Wat die doel van die besoek is; 
3.2 Wat is die "MAS"-nommer van die aangeleentheid wat hulle ondersoek. 

 
4. Indien die SAPD aandring om toegang tot die huis/woonplek te kry, maak seker van 

die volgende: 
4.1 Beskik hulle oor 'n lasbrief wat hulle magtig om toegang te verkry; 
4.2 Indien hulle beweer dat hulle oor 'n lasbrief beskik, moet hulle versoek word om   

dit te oorhandig; 
4.3 Gaan die lasbrief noukeuring na om te verseker dat dit geldig is; 
4.4 Let veral op wat die lasbrief magtig en of hulle binne hulle magte optree; 
4.5 Hou skriftelik notas van wat gesê word; 
4.3 Probeer te alle tye soveel as moontlik getuies van u eie teenwoordig hê 

 
5. U is ten alle tye geregtig om u regsverteenwoordiger se hulp in te roep.  Dit gaan 

egter nodig wees om vooraf met sodanige verteenwoordiger kontak te maak en ook 
om in besit te wees van sy selfoonnommers, aangesien die lede van die SAPD baie 
geneig is om vroegoggend of selfs naweke toe te slaan.  (Tye waar tydens u 
verteenwoordiger se kantore gesluit is.)  In alle gevalle word u geadviseer om u 
verteenwoordiger so spoedig as moontlik te kontak, ten einde gebruik te maak van 
professionele hulp.  Dit sal ook die effek op die SAPD hê om seker te maak dat hulle 
wel binne hulle regte optree. 

 
6. Hou altyd in gedagte dat alle polisie offisiere en geregsdienaars ‘n sogenaamde 

sakboekie saam met hulle moet dra.  Die doel van die sakboekie is om ‘n rekord te 
hou van die verrigtinge by die toneel.  Die inskrywings in die sakboekie rakende die 
betrokke toneel moet beskikbaar wees by toekomstige hofverrigtinge.  U mag selfs 
vir die polisiebeampte vra om enige besware in sy sakboekie aan te teken.  U is ook 
geregtig om te teken by die betrokke inskrywing in sy dagboekie en so seker te maak 
dat die lid nie veranderings aanbring aan die inskrywings nie.  Die polisiebeampte 
moet ook versoek word om by u aantekeninge te teken. 
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DEURSOEKING 
 
Nie alle besoeke sal wees vir arrestasies nie en in sekere gevalle kan daar aan u te 
kenne gegee word dat die doel van die besoek ‘n deursoeking is. 
 
Subparagraaf 3 van Artikel 25 van die Strafproses Wet magtig ‘n polisiebeampte om 
sonder ‘n lasbrief op te tree indien hy op redelike gronde dink: 
 
a. dat ‘n lasbrief soos hierbo aan hom uitgereik sal word, indien hy daarvoor 

aansoek doen, en 
b. dat die vertraging deur so ‘n lasbrief te verkry, die doel daarvan sal verydel. 
 
Dit moet fyn daarop gelet word wat die magte van ‘n polisieman is soos uitgespel op die 
lasbrief.  Hy mag slegs beslag lê op dit wat daar genoem word.  Na die deursoeking 
moet hy ‘n afskrif van die lasbrief oorhandig. 
 
 
Inhoud van die lasbrief 
 
 ‘n Lasbrief (hetsy ter deursoeking, hetsy ter inhegtenisname) kan net deur ‘n 

landdros of vrederegter (‘n polisie offisier is byvoorbeeld ‘n vrederegter) uitgereik 
word. 

 ‘n Lasbrief is net geldig vir daardie regsgebied waarin sodanige landdros/ 
vrederegter aangestel is. 

 ‘n Lasbrief moet tydens redelike tye uitgevoer word. 
 ‘n Lasbrief tot deursoeking moet die polisiebeampte skriftelik magtig om op 

voorwerpe beslag te kan lê. 
1) elke voorwerp moet beskryf word;  of 
2) dit kan ‘n klas van voorwerpe wees en dan moet sodanige klas noukeurig beskryf 

word  
 ‘n Lasbrief moet die perseel wat deursoek word noem of andersins deeglik beskryf 
 ‘n Lasbrief moet die persoon wat deursoek word noem, of andersins deeglik beskryf 
 ‘n Lasbrief kan ook bepaal dat persone wat op ‘n sekere perseel is (nadat die perseel 

genoem is of deeglik beskryf is) deursoek kan word.  Daar moet dan egter ‘n 
oënskynlike verband wees tussen die persoon op die perseel en die perseel self.  Dit 
kan nie toevallige toeskouers insluit nie. 

 ‘n Lasbrief moet dit duidelik stel watter misdryf vermoed word gepleeg is, of gepleeg 
staan te word.   

 Na die deursoeking moet die polisiebeampte ‘n afskrif van die lasbrief oorhandig. 
 ‘n Lasbrief tot inhegtenisname en ‘n lasbrief tot deursoeking kan op dieselfde 

dokument voorkom 
 Eiendom wat deur die polisie op beslag gelê word (en nie dan permanent hulle s’n 

bly nie) en deur hulle beskadig word, moet deur hulle herstel of vervang word. 
 ‘n Vrou mag net deur ‘n vrou ondersoek word.  En dit dan met die nodige sorg waar 

van toepassing.  Geen uitsonderings. 
 Wees ten alle tye vriendelik en behulpsaam waar die polisiebeamptes binne hulle 

regte en bovermelde riglyne optree.  Van hulle doen ook net hulle werk en 
samewerking vanaf u kant sal meebring dat van hulle, hul samewerking sal gee. 
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INHEGTENISNAME 
 
Inhegtenisname met ‘n lasbrief 
 

 Die polisie kan in sekere gevalle vooraf hulle beëdigde verklarings en getuienis 
voorlê aan ‘n Landdros en nadat hy dit goedgekeur het, kan hy ‘n lasbrief magtig vir 
die arrestasie van gemelde persoon. 

 
 Daar moet onmiddellik geëis word dat die lasbrief getoon word aan die persoon wie 

gearresteer word.  Daar moet verder ook gevra word waarvoor die lasbrief is en 
watter misdrywe betrokke is.  Skryf die antwoorde wat aan u gegee word baie 
noukeurig neer en indien hierdie antwoorde voor getuienisse gegee kan word, soveel 
te beter. 

 
 Die SAPD moet u van ‘n afskrif van die lasbrief voorsien na hulle gedoen het wat die 

lasbrief hulle magtig.  Voor hulle met hulle visentering begin, moet hulle die lasbrief 
toon. 

 
 Poog om, indien moontlik, ‘n afskrif van die lasbrief so vinnig as moontlik by u regs-

verteenwoordiger te kry. 
 
 
1 Inhegtenisname sonder ‘n lasbrief 
 
In sekere gevalle kan ‘n vredesbeampte soos bv. ‘n polisiebeampte ‘n persoon sonder ‘n 
lasbrief inhegtenis neem.  Dit word gereël deur Artikel 40 in die Strafproseswet no. 51 
van 1977. 
 
Hier is dit uiters belangrik dat die polisiebeampte gevra word vir watter klagte die 
inhegtenisname is.  Skryf alle antwoorde deur die polisiebeampte verskaf vir die redes 
vir arrestasie en die misdrywe betrokke, noukeurig neer, aangesien dit later baie 
belangrik sal word om vas te stel oor regmatigheid, aldan nie, van die arres. 
 
Sodanige polisiebeampte moet die persoon wat hy wil arresteer redelikerwys verdink dat 
so ‘n persoon ‘n Bylae 1 bedoelde misdryf gepleeg het. 
 
Onthou verder dat elke persoon wat gearresteer is die volgende regte het: 
 
a) Die reg om te swyg; 
b) Om onverwyld verwittig te word van (i) die reg om te swyg en (ii) die nagevolge 

indien daar nie geswyg word nie; 
c) Nie verplig word om ‘n bekentenis of ‘n erkenning te doen wat as getuienis teen 

daardie persoon gebruik sou kon word nie; 
d) So gou as wat redelikerwys moontlik is, voor ‘n hof gebring te word, maar nie 

later nie as: 
i) 48 uur na die arrestasie 
ii) die einde van die eerste hofdag na die verstryking van die 48 uur as die 

48 uur buite gewone hofure of ‘n dag wat nie ‘n gewone hofdag is nie, 
verstryk. 

e) By die eerste verskyning in ‘n hof na die arrestasie aangekla te word of verwittig 
te word vir die rede vir die voortsetting van die aanhouding of vrygelaat te word 
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f) Behoudens redelike voorwaardes uit aanhouding vrygelaat te word indien die 
belang van geregtigheid dit toelaat. 

 
Elkeen wat aangehou word met inbegrip van elke gevonnisde gevangene het die reg:  
 
a) om onverwyld van die rede vir die aanhouding verwittig te word 
b) op regspraktisyn van eie keuse en om met daardie regspraktisyn te konsulteer 

en om onverwyld van hierdie reg verwittig te word 
c) om deur die Staat op staatskostes van ‘n regspraktisyn voorsien te word indien 

dit andersins tot wesenlike onreg sou lei en om onverwyld van hierdie reg 
verwittig te word 

d) om die regmatigheid van hierdie aanhouding persoonlik voor ‘n hof te betwis en 
vrygelaat te word indien die aanhouding onregmatig is 

e) om in omstandighede van aanhouding wat met menswaardigheid rekening hou 
met inbegrip van minstens oefening en voorsiening op staatskoste van 
toereikende akkomodasie, voeding, leesstof en mediese behandeling, en 

f) in verbinding te tree met en besoek te word deur daardie persoon se 
gade of lewensmaat 
naasbestaandes 
godsdiensraadgewer van eie keuse, en 
mediese praktisyn van eie keuse 
 

Hieruit is dit belangrik om kennis te neem dat elke gearresteerde persoon reg het op 
regsverteenwoordiging en dit word aan die hand gedoen dat dit so spoedig moontlik 
uitgeoefen moet word.  Daar moet aanhoudend aangedring word om telefoniese kontak 
te maak met die regsverteenwoordiger so gou as moontlik.  Onthou dat enigiets wat u sê 
later teen u gebruik kan word en dat dit daarom ook wys sou word om alvorens u met 
die polisie praat, eers behoorlike advies van u regsadviseur in te win.  U het die reg om 
te swyg en niemand kan u dwing om enigiets te sê nie!!  Indien daar wel iets gesê 
word, kan die persoon met wie u gepraat het (wat ook ‘n “mede-aangehoudende” 
is) geroep word as getuie.  
 
Nadat die lede die huis verlaat het, maak seker of daar enigiets gevat is.  Maak lyste van 
wat gevat is en indien enigiets gesteel is, meld dit onmiddellik aan by u 
regsverteenwoordiger of lê ‘n klagte by die SAPD.  Kontak u regsverteenwoordiger  so 
spoedig as moontlik en kry regsadvies. 
 
Indien u voel dat die SAPD nie nougeset volgens prosedures opgetree het en u nie 
menswaardig behandel het nie, kan u met u regsverteenwoordiger ‘n siviele eis instel of 
u kan ‘n klag lê by die Onafhanklike Klagte Direktoraat (kontakbesonderhede:  Adv Carin 
McKenzie, Privaatsak X941, Pretoria, 0001, Tel nr. 012-392 0401, Faks nr. 012-320 
3116). 
 
Erkenning word hiermee ook gegee aan mnre. Martin Hood (prokureur) en Carl Taute 
(prokureur) vir die hulp met die samestelling van die riglyne. 
 
Indien u dringende advies benodig kan u die volgende persone skakel: 
 
Mnr Bennie van Zyl:  Hoofbestuurder:  TLU SA   (Sel no. 082 466 4470) 
Mnr Herman Vercueil:  Voorsitter:  Veiligheidskomitee (Sel no. 082 804 9931) 
 


