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SWARTLAND MUNISIPALITEIT 

SKUTVERORDENING 
 
Om voorsiening te maak vir die instel, onderhoud en beheer van enige 
fasiliteit daargestel vir die skut van diere. 
 
Kragtens die bepalings van Artikel 156 (2) van die Grondwet van die Republiek 
van Suid-Afrika 1996, verorden die Swartland munisipaliteit hiermee soos volg: 
 
Inhoud 
 
1. Definisies 
2. Toepassing 
3. Instelling van skut 
4. Aanstelling van skutmeester 
5. Skut van diere 
6. Inligting wat aan skutmeester verskaf moet word 
7. Aanvaarding van geskutte diere 
8. Skutregister 
9. Kennisgewing aan eienaars deur skutmeester 
10. Versorging van geskutte diere 
11. Afsondering van geïnfekteerde diere 
12. Behandeling van geskutte diere 
13. Afskrif van verordening 
14. Gelde en kostes betaalbaar 
15. Vrylating van geskutte diere 
16. Verkoop van geskutte diere 
17. Skutmeester mag nie geskutte diere koop 
18. Onverkoopte diere 
19. Opbrengste 
20. Prosedure vir hofaansoek 
21. Aksie vir skadevergoedeing 
22. Vrywaring 
23. Misdrywe en straf 
24. Appèl 
25. Herroeping 
26. Kort titel en inwerkingtrede 
 

BYLAE 1: Kode van Goeie Praktyk vir die Hantering en Vervoer van 
Geskutte Diere 

 
DEEL I:      Vereistes vir kampe 
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DEEL II:    Hantering van diere 
DEEL III:   Aanjaag van diere 
DEEL IV:  Voertuie vir vervoer van diere 
DEEL V:    Voer en water vir geskutte diere 
DEEL VI:   Op-en-aflaai prosedure 
DEEL VII:  Stremming van diere tydens vervoer 
 
BYLAE 2:   Skutregisterinligting 
 

1. Definisies  
In hierdie verordening word, waar die manlike geslag gebruik word is die 
vroulike geslag ingesluit, en waar enkelvoude gebruik word sluit dit ook die 
meervoud in en omgekeerd. Die Engelse teks geniet voorrang in geval van ’n 
teenstrydigheid tussen die verskillende tekste, en tensy dit uit die saamhang 
anders blyk-   
“dienslewersingsooreekoms” beteken ’n diensleweringsooreenkoms soos 
gedefinieer in artikel 1 van die Plaaslike Regering: Munisipale Stelsels Wet, 
2000 (Wet Nr 32 vn 2000); 
“dier”  sluit in ’n perd, bees, donkie, skaap, bok, vark, volstruis, hond, kat of 
ander huisdier of voël of enige kruising van sodanige diere en “diere”  het ’n 
ooreenstemmende betekenis; 
“eienaar” sluit in ’n eienaar wat bekend is, wie se identiteit met redelike ywer 
vasgestel kan word en in verband met enige- 
(a) dier, sluit in die agent van die eienaar of ’n ander persoon wat regmatige 

toesig of besit van sodanige dier het; en 
(b) grond, sluit in die eienaar, huurder of wettige bewoner van sodanige 
grond of agent; 
“gemagtigde beampte” beteken ’n werknemer van die munisipaliteit of enige 
ander persoon wat deur die munisipaliteit aangestel of gemagtig is om enige 
taak, funksie of handeling te verrig wat met die verordening verband hou, of 
enige mag daarkragtens uitoefen en “amptenaar” het ’n ooreenstemmende 
betekenis; 
“Hof”  beteken ’n Landdroshof soos verwys word na in artikel 166(d) van die 
Grondwet, 1996 wat jurisdiksie het in die gebied waar die skut geleë is; 
“munisipaliteit” beteken die munisipaliteit van Swartland gevestig ingevolge 
artikel 12 van die Munisipale Strukture Wet, Wet 117 van 1998 en sluit in enige 
behoorlik gemagtigde agent, diensverskaffer of enige werknemer daarvan 
handelende ingevolge hierdie verordening ooreenkomstig ’n bevoegdheid van 
die munisipaliteit wat gedelegeer of ge-subdelegeer is aan sodanige agent, 
diensverskaffer of werknemer; 
“openbare pad” beteken ’n openbare pad soos omskryf in artikel 1 van die Pad 
Verkeerswet, 1996 (Wet No 93 van 1996) en sluit in enige straat, deurgang of 
soom, skouer van sodanige pad en padreserwe; 
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“openbare plek”  beteken enige plek waartoe die publiek toegang het, 
insluitend, en sonder dat die voorafgaande enigsins beperk word-  
(a) ‘n plein, park, ontspanningsgronde, sportgronde en oop ruimte;  
(b) strand, brug, begraafplaas, winkelsentrum op munisipale grond, 

ongebruikte of vakante munisipale grond, meent of openbare pad; 
“skut” beteken ’n skut wat ingestel is kragtens artikel 3; 
"skutmeester"  beteken die persoon aangestel kragtens artikel 4 en sluit in enige 
persoon wat optree namens die aangestelde skutmeester. 

 
2. Toepassing   
Hierdie verordening is van toepassing op die regsgebied van die munisipaliteit 
met dien verstande dat ’n dier wat geskut is na enige ander skut of soortgelyke 
fasiliteit daargestel deur ’n ander munisipaliteit of wettige gesag, geneem mag 
word   
 
3. Instel van ’n skut 
(1) Die munisipaliteit mag ’n skut instel op enige geskikte plek binne sy 
regsgebied, met dien verstande dat dit ’n diensleweringsooreenkoms mag 
aangaan met ’n dierewelsynsorganisasie of ander organisasie of persoon soos 
aangedui in artikel 76(b) van die Plaaslike Regering: Munisipale Stelsels, Wet 
2000 (Wet No 32 van 2000) ten einde ’n skut in te stel en te bedryf wat die 
gebied kan bedien.  
(2) Die munisipaliteit mag enige skut onder sy beheer sluit.  
 
4. Aanstelling van skutmeester  
Die munisipaliteit moet ’n gepaste, vaardige en ervare peroon aanstel as 
skutmeester, tensy die skut gevestig en bedryf word in terme van’n 
diensleweringsooreenkoms soos beoog in artikel 3(1). 
 
5. Skut van diere 
(1) ‘n Dier wat sonder toesig op ’n openbare pad of openbare plek rondloop 
mag op beslag gelê word om geskut te word deur- 

(a) ‘n lid van die Suid-Afrikaanse Polisie; 
(b) ‘n lid van die munisipale of provinsiale padverkeersinspektoraat;  
(c)  ’n gemagtigde beampte van die munisipaliteit of ’n beampte van ’n 

diere welsynsorganisasie.  
(2) Niemand mag ’n dier waarop beslag gelê is met die doel om te skut vir ’n 
tydperk langer as agt uur aanhou sonder om die dier van genoegsame kos en 
water te voorsien nie. 
(3) Enige persoon wat op ’n dier beslag lê met die doel om te skut moet 
voldoen aan die toepaslike bepalings van die Kode van Goeie Praktyk vir die 
Hantering en Vervoer van Geskutte Diere soos vervat in Bylae 1. 
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(4) Niemand mag ’n dier wat op enige grond oortree of in die proses is om na 
’n skut verwyder te word, laat werk, mishandel of gebruik nie. 
(5) ‘n Dier waarop beslag gelê word met die doel om te skut soos beoog in 
artikel 5, moet na die naaste toeganklike skut geneem word met die kortste 
moontlik praktiese roete en binne die kortste moontlike tyd. 
 
6. Inligting wat aan die skutmeester verskaf moet word  
Enigiemand wat ’n dier na ‘n skut stuur moet die skutmeester voorsien van die 
nodige inligting om Deel I van die skutregister te voltooi. 
 
7. Aanvaarding van geskutte diere 
Die skutmeester mag nie weier om enige dier in ontvangs te neem nie tensy die 
persoon soos beoog in artikel 6, weier om die nodige inligting te verskaf om 
Deel I van die skutregister te voltooi.  
 
8. Skutregister 
(1)  Die skutmeester moet- 

(a) ‘n skutregister hou wat die inligting soos beoog in Bylae 2 bevat en dit 
moet op alle redelike tye vir openbare insae beskikbaar maak; 

(b) Deel I van die skutregister voltooi onmiddellik nadat enige dier by die 
skut aanvaar is; en  

(c) Deel II van die skutregister met verloop van tyd voltooi. 
(2)  ’n Skutmeester is skuldig aan ’n oortreding indien hy-  

(a) nalaat of weier om te voldoen aan enige van die vereistes van sub-
artikel (1);  

(b) bewustelik ’n vals inskrywing maak in die skutregister;  
(c) op bedrieglike wyse enige vorige skutregisterinskrywings uitwis of 

vernietig; of  
(d) opsetlik ’n vals afskrif of uittreksel van die skutregister aan ’n persoon 

verskaf. 
 
9. Kennisgewing deur die skutmeester aan diere eienaars  
(1) Nadat voldoen is aan die bepalings van artikel 8(1), moet die eienaar van ’n 
geskutte dier van die beslaglegging in kennis gestel word deur-  

(a) ‘n skriftelike kennisgewing aan die eienaar te rig waarin die adres van 
die skut aangedui word tesame met ’n beskrywing en die getal diere, 
die kostes verskuldig  en dat die diere binne 10 dae opgeeïs moet 
word, by versuim waarvan die diere verkoop mag word;en  

(b) ‘n afskrif van die kennisgewing aan die eienaar moet aangebring word 
op-  
(i) die munisipale kennisgewingbord by die hoof munisipale gebou; 
(ii)       by die kantore van die skut; en 
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(iii)  op die kennisgewingbord van die SA Polisie Diens kantoor 
naaste aan die skut.  

(2) Indien die adres van die eienaar onbekend is, moet ’n kennisgewing soos 
beoog in sub-artikel (1) (a) in ’n koerant wat algemeen binne die munisipale 
jurisdiksie gebied sirkuleer, gepubliseer word.  
 
10. Versorging van geskutte diere 
(1) Die skutmeester- 

(a) is verantwoordelik vir die behoorlike versorging van alle geskutte 
diere;  

(b) moet verseker dat vars water en voldoende kos ten alle tye beskikbaar 
is vir die geskutte diere; en  

(c) is aanspreeklik aan die eienaar van die geskutte dier vir enige skade 
gelei weens sy opsetlike of nalatige handeling of versuim.  

(2) Indien die skutmeester van mening is dat ’n geskutte dier uiters gevaarlik, 
permanent vermink of terminaal siek is, moet ’n verslag aangevra word van die 
staatsveearts en indien daar nie ’n staatsveearts beskikbaar is nie, moet hy ’n 
verslag van ’n privaat veearts aanvra welke veearts die vankantmaking van dier 
of ander wyse van beskikking kan magtig indien hy van mening is dat die 
toestand van die dier van so ’n aard is dat dit geregverdig kan word, maar slegs 
nadat ’n skriftelike kennisgewing met redes vir die vankantmaking aan die 
skutmeester verskaf is. 
(3) Waar die veearts die vankantmaking of wegdoening van die dier magtig 
moet die skutmeester die eienaar onmiddellik skriftelik in kennis stel van die 
vankantmaking asook die wyse waarop daar van die karkas ontslae geraak is.  
(4) Indien die eienaar van ’n vankantgemaakte dier nie opgespoor kan word 
nie, moet die skutmeester ’n kennisgewing soos bedoel in artikel 9(2) publiseer 
met die volledige besonderhede van die betrokke dier en beskikking oor die 
karkas.  
 
11. Afsondering van geïnfekteerde diere  
(1) Indien die skutmeester vermoed of bewus is dat ’n geskutte dier of ’n dier 
wat geskut gaan word met ’n siekte geïnfekteer is, soos beoog in die Wet op 
Dieresiektes 1984 (Wet No 35 van 1984), moet hy- 

(a) aparte verblyf of versorging vir die betrokke dier verskaf; 
(b) die dier onmiddellik afsonder en die siekte dadelik aan die naaste 

Staatsveearts rapporteer; en  
(c) die dier se eienaar, indien sy adres bekend is, onmiddellik en op die 

vinnigste wyse inlig oor die siekte.  
(2) Indien’n staatsveearts nie beskikbaar is nie, mag die skutmeester- 

(a) ‘n verslag van ’n privaat veearts aanvra; en   
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   (b)    indien so ’n veearts nie besikbaar is nie, mag hy by die Hof aansoek 
doen om ’n bevel wat die vankantmaking of ander wyse van 
beskikkking mag bepaal. 

 
12. Behandeling van geskutte diere 
Die skutmeester- 
         (a)    mag geen geskutte dier op enige manier gebruik of laat werk nie en 

mag ook nie toelaat dat iemand sodanige dier gebruik of laat werk nie; 
en 

(b) moet verseker dat alle manlike geskutte diere ten alle tye weggehou 
word van vroulike diere. 

 
13. Dood of besering van ’n geskutte dier  
(1) Indien ’n geskutte dier beseer word of vrek, moet die skutmeester die 

volgende aanteken- 
(a) die besering of oorsaak van dood in die skutregister soos waarna 

verwys word in artikel 8; en 
(b) die besonderhede van alle stappe gedoen asook die voorsorgmaatreëls 

wat in plek gestel is. 
(2) In geval van ’n vrekte moet die volledige besonderhede rakende die 
wegdoening van die karkas aangeteken word en  die eienaar, indien sy adres 
bekend is, asook die munisipaliteit onverwyld skriftelik in kennis stel van die 
besering of die dood van die dier en die manier waarop die karkas weggedoen is. 
 
14. Bekikbaarstelling van verordening 
Die skutmeester moet verseker dat ’n afskrif van hierddie verordening by die 
skut vir insae beskikbaar is.  
 
15. Tariewe en koste betaalbaar 
Die skutmeester moet-  

(a) die gelde, soos deur die munisipaliteit vasgestel en soos beoog in 
artikel 75A van die Plaaslike Regering: Munisipale Stelsels, Wet 2000 
(Wet No 32 van 2000) van die eienaar van ’n geskutte dier verhaal; 

(b)  die koste verhaal van enige dip, mediese behandeling, inenting of 
ander behandeling wat nodig of noodsaaklik mag wees kragtens 
hierdie verordening of enige ander wet;en 

(c) alle ander kostes en uitgawes wat verband hou met die geskutte dier, 
verhaal.  

 
16. Vrylating van die geskutte dier  
(1) Die skutmeester moet ’n geskutte dier onmiddellik vrylaat en aan die 
eienaar ’n kwitansie gee indien die eienaar- 

(a) bewys lewer van eienaarskap van die dier; en  
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(b) die gelde en koste, soos beoog in artikel 15, vereffen.  
(2) Indien die eienaar van ’n geskutte dier nie die gelde of kostes soos beoog in 
artikel 15 kan betaal nie, mag die skutmeester sodanige diere hou om sodoende 
die uitstaande gelde en kostes betaalbaar te verhaal. 
 
17. Verkoop van geskutte diere  
(1)  Indien die eienaar van ’n geskutte dier versuim om die dier op te eis of om 
die vasgestelde gelde verskuldig binne 14 dae nadat die dier geskut is te betaal, 
moet die skutmeester-  

(a) by die Hof aansoek doen om magtiging om die dier te verkoop; en  
(b) in die aansoek die Hof voorsien van-  

(i)    ‘n beëdigde verklaring met onder andere die besonderhede soos 
beoog in sub-artikel (2); en  

(ii)  dat hy die kennisgewingsvereistes soos vereis in artikel 9 
nagekom het. 

(2)  Die verklaring soos bedoel in sub-artikel (1) (b) moet die volgende insluit-  
(a) afskrifte van die bladsye van die skutregister met die relevante 

inskrywings wat betrekking het op die diere;  
(b) afskrifte van ’n artikel 9 (1) (a) kennisgewing en alle ander 

kennisgewings wat geplaas is;  
(c) die gelde en koste verbonde aan die skut van die dier wat verskuldig 

en betaalbaar is;  
(3) Die Hof moet, ongeag of die bedrae aangedui in die verklaring, betwis 
word aldan nie die aangeleentheid ondersoek en ’n bevel uitreik rakende gelde 
en koste en oor die proses wat gevolg moet word deur die skutmeester indien die 
verkoop van die dier nie gemagtig word nie. 
 
18. Skutmeester mag nie geskutte diere koop nie. 
Die skutmeester of ’n lid van sy gesin of ’n vennoot van die skutmeester, ’n 
munisipale beampte of raadslid of eggenoot of kind van sodanige amptenaar of 
raadslid, mag nie persoonlik of deur iemand anders, direk of indirek, ’n dier wat 
verkoop word tydens die skutverkoping aankoop nie. 
 
19. Onverkoopte diere 
Waar enige dier nie verkoop word op ’n gemagtigde verkoping soos beoog in 
artikel 17 nie- 

(a) moet die skutmeester die Hof en die eienaar onmiddellik in kennis stel 
van die geskatte waarde asook van die gelde en die koste 
aangegegaan; en  

 (b)  mag die Hof ’n bevel gee wat hy beskou as regverdig en billik.  



 

8 
 

 
20. Opbrengste 
Alle opbrengste uit die invordering van gelde en kostes soos beoog in atikels 15 
en 19 moet in die munisipale inkomstefonds gestort word, met dien verstande 
dat indien ’n dier verkoop word vir meer as die gelde en kostes aangegaan, 
sodanige oorskot inkomste binne 30 dae vanaf die verkoopdatum aan die eienaar 
betaal word, tensy die identiteit van die eienaar onbekend is in welke geval die 
oortollige geld in die munisipale inkomstefonds inbetaal word. 
  
21. Prosedure wat gevolg moet word tydens ’n hofaansoek  
'n Hofaansoek moet voldoen aan die prosedures soos beoog in die Wet op 
Landdroshowe, 1944 (Wet No 32 van 1944) en die Reëls van die Hof. 
 
 
22. Aksie t.o.v. die verhaling van skadevergoeding  
Niks in hierdie verordening verhoed ’n grondeienaar of enige persoon om ’n 
aksie in enige hof met jurisdiksie in te stel vir skadevergoeding teen die eienaar 
van ’n dier vir skade deur sodanige dier veroorsaak. 

 
23. Vrywaring  
Onderhewig aan die bepalings van artikel 10(1)(c) sal die munisipaliteit, 
skutmeester en enige beampte, werknemer of agent van die munisipaliteit wat 
kragtens hierdie verordening optree  nie aanspreeklik gehou word vir die dood 
of besering van enige dier wat spruit uit sy aanhouding, skut of vrylating of wat 
intree tydens die dier se aanhouding in die skut nie. 
 
24. Misdrywe en strafbepalings 
Iemand wat-  

(a) ‘n dier vrylaat of probeer vrylaat waarop daar wettiglik beslag gelê is 
met die doel om te skut of wat reeds geskut is; 

(b) onwettig beslag lê op ’n dier met die doel om dit te skut;  
(c) onwettig ’n dier skut of probeer skut; of  
(d) enige bepalings van hierdie verordening oortree, is skuldig aan ’n 

misdryf en is  by skuldigbevinding strafbaar- 
(i)     met ’n boete of gevangenisstraf, of beide sodanige boete of 

sodanige gevangenisstraf; en  
(ii)  in die geval van ’n voortgesette oortreding, ’n addisionele boete 

of addisionele tydperk van gevangenisstraf of beide ’n 
addisionele boete en tydperk van gevangenisstraf vir elke dag 
waarop die oortreding voortduur; en  

(iii)  ’n vergoedingsbevel gelyk  aan enige koste en uitgawes wat die 
hof bevind aangegaan is deur die munisipaliteit as gevolg van 
sodanige oortreding of versuim. 
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25. Appèl 
’n Persoon wie se regte geraak word deur ‘n besluit wat deur die munisipaliteit 
gedelegeer is, mag ingevolge Artikel 62 van die Wet op Plaaslike Regering: 
Munisipale Stelsels, Wet 32 van 2000 teen daardie besluit appèl aanteken deur 
binne 21 dae van die kennisgewing van die besluit skriftelike kennis van die 
appèl en die redes daarvoor aan die munisipale bestuurder te gee. 
 
26. Herroeping van bestaande verordeninge  
Die bepalings van enige verordeninge voorheen geproklameer deur die 
munisipaliteit of enige van die afgeskafte munisipaliteite wat nou by die 
munisipaliteit ingelyf is, word hiermee herroep in soverre dit betrekking het op 
aangeleenthede waarvoor daar voorsiening gemaak word in hierdie verordening. 
 
27. Kort titel en inwerkingtrede 
Hierdie verordening staan bekend as die Swartland Munisipaliteit 
Skutverordening en tree in werking op die datum van die publikasie daarvan in 
die Provinsiale Koerant. 
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BYLAE 1 
 
Kode van Goeie Praktyk vir die Hantering en Vervoer van Geskutte Diere 

(Artikel 5 (3)) 
 

DEEL I:  Vereistes vir Kampe 
 
1. Verskillende soorte diere moet in aparte kampe aangehou word.  
2. Diere mag nie in oorvol kampe aangehou word nie en ruimte binne elke 

kamp moet  voldoende wees sodat alle diere in die kamp tegelykertyd kan 
lê en daar mag nie kleiner as 1,5 m² vloeroppervlak per dier wees nie.  

3. Weerbarstige diere mag nie saam met ander diere aangehou word nie. 
4. Jong, gespeende diere mag nie saam met volwasse diere gehou word nie, 

tensy dit ’n ma en haar kleintjie is. 
5. Voorsiening moet in kampe gemaak word vir- 

(a) fasiliteite soos drukgange, voerbakke en ander gepaste voerhouers wat 
maklik skoonmaak en wat die diere sal toelaat om van die grond af te 
eet en wat gediens kan word sonder dat die dier gehinder word 

(b) waterbakke met ’n genoegsame vars water ten alle tye;  
(c) voldoende fasiliteite vir die behoorlike skoonmaak van kampe; en  
(d) fasiliteite vir die veilige hantering van diere;  

6. (a)  die kampe moet ten alle tye in ’n goeie toestand onderhou word. 
(b) skerp punte soos draadpunte, gebarste planke, tanderige punte of 

skarniere of skroewe wat uitsteek en diere kan beseer moet verwyder 
of paslik bedek word. 

7. Die vloer van die hele kamp, inluitend die aflaaipunte, toevoere en gange 
moet so gebou word dat dit ’n nie-gladde oppervlakte het wat maklik en 
deeglik skoongemaak kan word asook drooggehou kan word en gepas is vir 
die aanhou van diere. 

 
DEEL II: Hantering van diere 

 
8.  Diere moet ten alle tye met geduld en verdraagsaamheid hanteer word, 
9. Die volgende moet in gedagte gehou word wanneer daar met diere gewerk 

word- 
(a) diere reageer beter wanneer hulle aangejaag word en die aanjaer agter 

die diere loop maar nog in die dier se gesigsveld is; en  
(b)  kuddediere reageer beter as hulle in ’n groep aangejaag word; 

10. Diere mag nie aan hulle bene gesleep word of aan hulle koppe, ore of sterte 
gedra word nie. 

11. Jong kalwers wat nie met gemak kan loop nie, moet gedra word deur die 
kalf aan die bors en agterstewe op te tel of anders moet hulle met een hand 
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op die skouer of nek en die ander op die agterboud gelei word in die 
gewensde rigting teen ’n gepaste en gerieflike pas. 

12. Slegs stokke met seildoeke of dryfrieme mag gebruik word om diere mee 
aan te jaag en dit is verkieslik dat die grond agter die dier geslaan word 
eerder as die dier self. 

13. Elektriese aanspoorders, stokke of sambokke mag nie op jong kalwers 
gebruik word nie. 

14. Elektriese aanspoorders mag nie oormatig of blindelings gebruik word nie 
of teen die dier se gesig, anus of geslagsdele gebruik word nie. 

 
DEEL III: Aanjaag van diere 

 
15. Diere wat aangejaag word moet ten alle tye onder toesig wees van ’n 

bekwame persoon. 
16. Wanneer diere aangejaag word moet dit op ’n kalm manier wees en teen ’n 

ontspanne en gemaklike pas, wat natuurlik is vir die dier en nooit vinniger 
as die pas van die stadigste dier nie. 

17.  Diere mag nie vir langer as 8 uur aangejaag word sonder om hulle vir ten 
minste een uur te laat rus nie en moet van genoeg vars water voorsien 
word.   

18.  Geen dier wat aangejaag word mag vir verder as die volgende afstande 
beweeg word nie- 
(a) tydens ’n reis van nie langer as een dagreis nie- 

(i)  20 kilometer vir skape en bokke; en   
(ii)  30 kilometer vir beeste; en  

(b) tydens ’n reis van meer as een dag- 
(i)      20 kilometer tydens die eerste dag en 15 kilometer tydens die 

daaropvolgende dae vir skape en bokke; en  
(ii)       25 kilometer tydens die eerste dag en 20 kilometer tydens elke 

daaropvolgende dae vir beeste. 
19. Diere moet water en voedsel kry sodra hulle die nagkamp of hul finale 

bestemming  bereik, met genoegsame gehalte voer wat geskik is vir elke 
spesie.  

20. Diere mag nie in die donker aangejaag word nie. 
21. Geen siek, beseerde of gestremde diere mag te voet aangejaag word nie. 
 

DEEL IV: Voertuie wat gebruik word vir die vervoer van diere 
 

22.  Voertuie en alle sleepwaens wat gebruik word tydens die vervoer van 
gehoefde diere moet geskik wees vir die vervoer van die diere en moet 
padwaardig wees.  

23.  Alle voertuie en sleepwaens waarna verwys word in item 22 moet sodanig 
wees dat die volgende verseker is- 
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(a) 'n gepaste nie- gladde vloer, voldoende ventilasie en beligting en 
voldoende beskerming teen uitlaatgasse; 

(b) sykante wat hoog genoeg is om te verhoed dat diere ontsnap of uit 
voertuie met veelvuldige dekke val en die hoogte tussen dekke moet 
genoegsaam wees en die vloere moet solied en ondeurdringbaar wees; 

(c) hekke, met of sonder afskortings- 
(i)  wat sterk gemaak en so ontwerp is dat dit gepas is vir die vervoer 

van die beoogde vrag; en  
(ii)  wat maklik oop-en-toe maak en deeglik beveilig is.  

24. Die digtheid van diere wat in ’n beperkte ruimte gelaai word moet van so 
’n aard wees dat dit verseker dat die diere veilig en gemaklik vervoer word, 
en dat die voorgestelde vloerspasie per dier soos volg is- 
(a) 1,4 vierkante meter per groot dier; en 
(b)  0,5 vierkante meter per kleiner dier. 

 
DEEL V: Voer en water vir lewende diere voor die laaiproses. 

 
25. Diere moet voorsien word van genoegsame en geskikte voer en vars water 

tot en met die aanvang van die reis. 
 

DEEL VI: Op-en-aflaai prosedure 
 
26.  Die op-en-aflaai in of uit ’n voertuig moet so sag en kalm as moontlik 

geskied met die nodige geduld en verdraagsaamheid en sonder onnodige 
teistering, skrikmaak van diere, kneusing, beserings, swaarkry en spanning. 

27.  Geen dier mag op-of-afgelaai word deur die dier aan sy kop, vel, ore, stert 
of bene op te lig nie. 

28. Opritte moet korrek aangepas word by die presiese hoogte van die voertuig 
se bodem. 

29. Reise moet so spoedig moontlik onderneem word nadat die diere gelaai is 
en die diere moet dadelik afgelaai word wanneer die eindbesteming bereik 
is.  

30. Indien daar geglo word dat ’n dier moontlik sal geboorte skenk tydens die 
beplande rit mag die dier nie op die voertuig gelaai word nie. 

31. Indien'n dier geboorte skenk tydens die rit moet die nodige stappe geneem 
word om te verseker dat die ma en kleintjies beskerm word teen die 
teistering van ander diere of dat hulle vertrap of beseer word. 

 
DEEL VII: Stremming van diere tydens vervoer 

 
32. Indien die vervoer van enige dier hom of enige ander dier beserings kan 

besorg, moet die dier op so ’n wyse gestrem word dat beserings voorkom 
kan word. 
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33. Geen diere mag gestrem word vir meer as 4 ure in ’n 24 uur periode nie. 
34. Geen draad of baaldraad mag gebruik word om die dier se pote of bene vas 

te maak nie. Om verwurging of ’n gebreekte nek te voorkom mag ’n 
skuifknoop nie gebruik word wanneer’n dier aan die voertuig vasgemaak is 
aan hul horings of nek nie en die tou moet aan die voertuig vas wees op 
dieselfde vlak as die dier se knie sodat, indien die dier sou val, die 
moontlikheid van ’n besering of dood beperk word. Die tou moet ook lank 
genoeg wees om die dier toe te laat om gemaklik en natuurlik te lê en met 
sy kop in ’n regop posisie. 

 
 

BYLAE 2 
 

Skutregister inligting 
(Artikel 8) 

 
'n Skutregister moet ten minste oor die volgende inligting beskik-  
 

DEEL I 
 
1.  Datum van die ontvangs van die dier. 
2.  Getal en beskrywing van diere. 
3.  Brandmerke of merktekens op die diere, besonderhede van enige siektes of 

beserings.  
4.  Naam en adres van die persoon wat op die dier beslag gelê het. 
5.  Naam en adres van die persoon wat die dier by die skut afgelewer het.  
6.  Naam en adres van die eienaar van die grond waarop die dier geskut is. 
7.  Naam en adres van die dier se eienaar indien beskikbaar. 
8.  Beskrywing van die plek waar die dier gevind is. 
9. Afstand tussen die plek waar die dier beslag op gelê is en die skut.  

 
DEEL  II 

 
10.  Oormerknommer toegeken deur die skutmeester.  
11.  Beskrywing en bedrag van skut tariewe.  
12. Besonderhede van die afmaak of wegdoen van ’n dier. 
13.  Oorsaak van dood of besering van die geskutte dier. 
14.  Datum waarop dier vrygelaat word. 
15.  Datum waarop die dier verkoop word.  
16.  Opbrengs van die verkoop van ’n dier.  
17.  Naam en adres van koper.  
18.  Oorskot bedrag (indien enige) wat aan die eienaar of die munispaliteit 

betaal is.  
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19. Kwitansienommer.  
20.  Besonderhede van die hofbevel rakende ’n dier wat nie in eksekusie 

verkoop is nie.  
 
 
 


