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SWARTLAND MUNISIPALITEIT 
VERORDENING INSAKE GELEENTHEDE 

 
Kragtens die bepalings van artikel 156 van die Grondwet van die Republiek van Suid-
Afrika, 1996, verorden Swartland Munisipaliteit as volg:- 
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HOOFSTUK 1: DEFINISIES EN TOEPASSING 
 

1. Woordomskrywings 
In hierdie verordening, geniet die Engelse teks voorrang in die geval van ’n 
teenstrydigheid tussen die verskillende tekste, en tensy dit uit die samehang anders blyk, 
het die volgende woorde die volgende betekenisse- 
 “belanghebbende” enige persoon, organisasie of liggaam wat geaffekteer word deur, 
of ’n rol te speel het in die bestuur of hou van ’n geleentheid; 
 “doelmatig-geboude venue” ’n venue wat gesoneer gesoneer is, gebou en geskik is vir 
die hou van spesifieke geleenthede; 
“gelde” die aansoekfooi of depositos wat gehef word ingevolge die munisipaliteit se 
Tariefbeleid; 
“geleentheid” enige openbare byeenkoms van ’n kategorie soos aangedui in Bylae A in 
’n straat of openbare plek of venue waartoe die publiek toegang het vir die doel van ’n 
geleentheid insluitend - 

(a) ‘n sport-, ontspannings- of vermaaklikheidsgeleentheid, insluitende 
lewendige optredes;  

(b) opvoedkundige-, kulturele of geestelike geleenthede; 
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(c) ’n besigheidsgeleentheid, insluitend bemarkings- en openbare 
skakelingsgeleenthede en promosies of uitstallings; 

(d) ’n liefdadigheidsgeleentheid, insluitende enige konferensie, organisasie- of 
gemeenskapsgeleentheid; 

(e) verfilming wat van so ’n aard is dat dit ’n effek kan hê op verkeer of 
voetgangers of dat dit toeskouers kan lok; of 

(f) enige ander soortgelyke geleentheid; 
“geleentheidsorganiseerder” enige persoon wat ’n aansoek in terme van artikel 4 
indien om ’n geleentheid aan te bied ongeag of dit in ’n persoonlike hoedanigheid of ten 
behoewe van enige ander persoon, liggaam of organisasie is; 
“gemagtigde beampte” ’n persoon as sulks aangestel ingevolge artikel 13(2); 
“munisipale bestuurder”  die persoon aangestel as die munisipale bestuurder van die 
munisipaliteit ingevolge artikel 54A van die Munisipale Stelselswet, 2000, (32 van 
2000) of sy of haar gedelegeerde; 
“munisipaliteit”  die Swartland Munisipaliteit daargestel ingevolge artikel 12 van die 
Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Srukture, 1998 (Wet 117 van 1998) en sluit in 
enige politieke struktuur, politieke ampsbekleder, raadslid, behoorlik aangestelde agent 
of enige amptenaar wat ingevolge hierdie verordening optree uit hoofde van ’n 
bevoegdheid van die munisipaliteit wat gedelegeer is aan sodanige politieke struktuur, 
politieke ampsbekleder, raadslid, agent of amptenaar; 
“Nasionale Bouregulasies” die regulasies afgekondig per GK R2378 van 12 Oktober 
1990 ingevolge die Wet op Nasionale Bouregulasies en Boustandaarde, 1977 (Wet 103 
van 1977); 
 “openbare plek” enige grond, gebou of fasiliteit of enige deel daarvan, insluitende 
enige apparaat daarin of daarop, wat deur die munisipaliteit besit of beheer word en 
waartoe die publiek toegang het ongeag of toegangsgeld gehef word al dan nie; 
“Raad” die raad van Swartland munisipaliteit; en 
“SANS”  beteken die Suid-Afrikaanse Nasionale Standaarde bedoel in artikel 2 van die 
Wet op Standaarde, 1993 (Wet No. 29 van 1993), en SANS gevolg deur enige nommer 
beteken ’n verwysing na ’n SANS praktykkode, spesifikasie of standaard van die 
ooreenstemmende nommer. 
“strukture” enige struktuur ingesluit in die definisie van “gebou”  in artikel 1 van die 
Wet op Nasionale Bouregulasies en Boustandaarde, 1977 (Wet 103 van 1977); 
“venue” enige gebied of plek, uitgesonderd ’n doelmatig geboude venue, vir die 
doeleindes van aanbieding van ’n geleentheid, en wat voorsiening maak vir sit- of 
staanplekke vir toeskouers, en waarop ander tydelike of pemanente strukture opgerig 
mag word;  
“venue eienaar” enige persoon of regspersoon wat, direk of indirek, ’n plek wat 
gebruik word vir geleenthede besit, verhuur, huur, bekom of die bevoegdhede uitoefen 
van ’n eienaar of okkupeerder; 
 
2. Toepassing  
(1) Onderworpe aan artikel 11 is hierdie verordening van toepassing op enige 
geleentheid wat binne die jurisdiksiegebied van die munisipaliteit gehou word. 
(2) In geval van ’n konflik tussen hierdie verordening en enige ander verordening 
van die munisipaliteit, sal hierdie verordening voorrang geniet met betrekking tot die 
bestuur en hou van ’n geleentheid. 
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HOOFSTUK 2: AANSOEKPROSEDURE, VEREISTES EN AFDWINGING 
 

3. Verbod 
Onderworpe aan artikel 11, mag geen persoon ’n geleentheid aanbied sonder 
goedkeuring van die munisipaliteit nie. 
 
4. Aansoekprosedure en inligting 
(1) ‘n Persoon wat ’n geleentheid wil aanbied of reël moet by die munisipaliteit 
aansoek doen om goedkeuring. 
 (2) Die aansoek moet vergesel wees van die toepaslike gelde of deposito soos 
bepaal deur die munisipaliteit, asook die volgende inligting -  

(a) die naam van die geleentheidsorganiseerder; 
(b) die tipe geleentheid 
(c) die voorgestelde venue vir die geleentheid insluitend ’n erf nommer of 

eiendomsbeskrywing 
(d) ’n perseel uitlegplan wat sitplekke, strukture en fasiliteite aandui; 
(e) die voorgestelde dae en ure van die geleentheid; 
(f) indien ’n subkontrakteur by die geleentheid betrokke sal wees, ’n afskrif 

van die kontrak met die subkontrakteur; 
(g) die dienste wat deur die munisipaliteit voorsien moet word waar van 

toepassing; 
(h) ‘n afskrif van die ooreenkoms met die venue eienaar indien die 

aansoeker nie die eienaar is nie; 
(i) die maksimum aantal persone, insluitende personeel, wat tot die 

geleentheid toegelaat word;  
(j) die voorgestelde sekuriteitsplanne vir die geleentheid insluitende die 

aantal personeel en hul kwalifikasies; 
(k) die voorgestelde mediese en veiligheidsplanne vir die geleentheid soos 

voorgeskryf in die Regulasies insake Nood Mediese Dienste by 
Massabyeenkomste afgekondig ingevolge die Nasionale 
Gesondheidswet, 2003 (Wet 61 van 2003 per GK R1023 van 28 Oktober 
2015; 

(l) die voorgestelde geraasbeheer planne, insluitende volume vlakke van 
musiek, krag van musiek stelsels and krag isolering binne geboue waar 
van toepasing; 

(m) die voorgestelde parkeer- en verkeersplanne vir die geleentheid;  
(n) reëlings met die Weskus Distriksmunisipaliteit met betrekking tot 

voedselbeheer by die geleentheid; 
(o) bewys van toepaslike vrywaringsdekking, 
(p) ’n vaste afval bestuursplan; 
(q) toeskouerbeheer- en toegangsmaatreëls;  
(r) toestemming van die venue eienaar of venue bestuurder aan die applikant 

om die geleentheid te hou; of 
(s) enige ander inligting wat deur die munisipaliteit vereis mag word. 

(3) Afhangend van die omvang van die geleentheid, mag die munisipaliteit afsien 
van sommige van die inligtingsvereistes gelys in subartikel (2)(a) tot (s). Die onderskeie 
kategorieë en tydsraamwerke van toepassing op geleenthede word uiteengesit in  
Bylae A. 
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(4) Die munisipaliteit moet ’n aansoek binne die tydperke uiteengesit in Bylae A 
goed- of afkeur. 
(5) Waar ’n aansoek geweier word, moet volledige skriftelike redes vir sodanige 
besluit voorsien word. 
(6) Goedkeuring van ’n aansoek stel nie enige persoon vry van die verpligting om 
aan enige ander wetgewing te voldoen nie. 
 
5. Kriteria en voorwaardes 
(1) Die munisipaliteit moet ’n aansoek ingevolge artikel 4 ooreenkomstig die 
volgende kriteria oorweeg, waar dit van toepassing is- 

(a) die aard en omvang van die geleentheid; 
(b) die uitwerking van die geleentheid op munisipale dienste, insluitend 

dienste met betrekking tot geraasbeheer, luggehalte verkeer, parkering, 
plaaslike geriewe, openbare plekke, gesondheid en die omgewing; 

(c) of die voorgestelde gebruik voldoen aan die toepaslike soneringskema en 
enige voorwaardes ingevolge daarvan; en 

(d) enige ander kriteria wat die munisipaliteit mag bepaal. 
(2) Die munisipaliteit mag redelike voorwaardes stel om die gesondheid, veiligheid 
en welsyn van die publiek te beskerm en sluit in, maar is nie daartoe beperk nie- 

(a) ligging en ure waartydens die geleentheid gehou mag word; 
(b) sanitasie en die beskikbaarheid van drinkbare water; 
(c) sekuriteit en skarebestuur; 
(d) parkering en verkeersaangeleenthede; 
(e) nood- en mediese dienste; 
(f) skoonmaak van die perseel en omliggende gebied en wegdoening met 

afval; 
(g) versekering; 
(h) beligting; 
(i) brandweerdienste en veiligheid; 
(j) voldoening aan die bepalings van die Nasionale Bouregulasies asook die 

munsipaliteit se Verordening Betreffende die Indiening van Bouplanne 
waar van toepassing; 

(k) oprigting en verwydering van strukture; 
(l) geraasvlakke en luggehalte; en 
(m) voedselveiligheidsbeheer. 
 

6. Nie-aanspreeklikheid 
(1) Die munisipaliteit is nie aanspreeklik vir- 

(a) skade aan of verlies van enige eiendom van die 
geleentheidsorganiseerder of enige ander persoon nie; of 

(b) koste aangegaan deur die geleentheidsorganiseerder of enige derde party 
ten opsigte van beplanning of bemarking van die geleentheid, die 
indiening van ’n aansoek, die weiering, intrekking of opskorting van ’n 
goedkeuring nie. 

(2) Die geleentheidorganiseerder moet verseker dat die goedkeuring uitgereik 
ingevolge artikel 4 by die venue beskikbaar is vir inspeksie. 
 
7. Aanbied van ’n geleentheid 
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(1) ‘n Geleentheidsorganiseerder mag nie ’n geleentheid adverteer voordat die 
munisipaliteit ’n aansoek goedgekeur het nie. 
(2) ’n Geleentheidsorganiseerder wie se aansoek ingevolge artikel 4 goedgekeur is, is 
verantwoordelik vir die geleentheid en moet verseker - 

(a) dat die geleentheid voldoen aan die bepalings van hierdie verordening, 
die voorwaardes opgelê deur die munisipaliteit en enige ander toepaslike 
wetgewing; 

(b) dat die geleentheid voldoen aan die vereistes van SANS 10366: 2012 vir 
sover dit betrekking het op die vereistes ten opsigte van gesondheid en 
veiligheid by geleenthede; 

(c) dat die gedrag van persone wat ’n geleentheid bywoon en die aktiwiteite 
onderneem of uitgevoer tydens die geleentheid nie ’n negatiewe 
uitwerking het op geaffekteerde gemeenskappe of persone tydens 
sodanige geleentheid nie; en  

(d) dat aan enige kennisgewing van voldoening uitgereik deur ’n gemagtigde 
beampte ingevolge hierdie verordening voldoen word.  

 
8. Kennisgewing van voldoening 
(1) Indien ’n bepaling van hierdie verordening deur ’n geleentheidorganiseerder 
oortree word of waar ’n toestand ontstaan het wat die potensiaal het om te lei tot ’n 
oortreding van hierdie verordening of enige ander wet, mag die gemagtigde beampte ’n 
kennisgewing van voldoening aan die geleentheidorganiseerder of sy verteenwoordiger 
uitgereik. 
 (2) ‘n Kennisgewing uitgereik ingevolge subartikel (1) moet vermeld - 

(a) die bepaling van hierdie verordening, of van enige ander wetgewing, of 
’n voorwaarde van die goedkeuring wat oortree is of oortree sal word 
indien die toestand toegelaat word om voort te duur; 

(b) die maatreëls wat geneem moet word om die toestand reg te stel;  
(c) die tydsduur vir voldoening aan die kennisgewing; en 
(d) die geleentheidsorganiseerder se reg om vertoë te rig ten opsigte van 

beweerde nie-nakoming; 
(3) Indien ’n persoon op wie ’n kennisgewing beteken is ingevolge subartikel (1) 
versuim om aan die vereistes van die kennisgewing te voldoen, mag die munisipaliteit 
sodanige stappe neem as wat nodig is om die toestand op die koste van die 
geleentheidorganiseerder reg te stel. 
 
9. Inspeksies en reg van toegang 
 (1) ’n Gemagtigde beampte mag die venue by ontvangs van ’n aansoek of  
gedurende of na die hou van ’n geleentheid inspekteer ten einde te bepaal of daar aan 
die bepalings van hierdie verordening voldoen word. 
(2) Sodanige beampte het ’n reg van toegang tot enige venue ten einde - 

(a) te bepaal of die bepalings van hierdie verordening oortree word;  
(b) voldoening aan die bepalings van hierdie verordening af te dwing; of 
(c) ’n aansoek te oorweeg of om voorwaardes vir goedkeuring te bepaal. 
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10. Opskorting en intrekking van permit 
(1) Die munisipale bestuurder mag- 
          (a) waar die geleentheidorganiseerder versuim om aan ’n kennisgewing van  

voldoening uitgereik ingevolge artikel 8 te voldoen, met skriftelike kennis 
aan die geleentheidorganiseerder of sy of haar verteenwoordiger - 

      (i) die goedkeuring vir die hou van die geleentheid opskort totdat die 
geleentheidsorganiseerder aan die kennisgewing voldoen; of 

      (ii)   die goedkeuring intrek en sodanige stappe neem as wat nodig is met 
betrekking tot die intrekking en die koste in verband daarmee van die 
geleentheidsorganiseerder verhaal. 

           (b) waar stappe ingevolge subartikel (1) geneem is, enige deposito wat deur die 
geleentheidsorganiseerder betaal is terughou as sekuriteit vir die betaling 
van sodanige koste. 

           (c)   in ’n noodgeval, of wanneer lewe of eiendom bedreig word, sonder 
kennisgewing die goedkeuring vir die hou van ’n geleentheid intrek. 

 
11. Uitsluitings  
(1) Die goedkeuringsvereiste in hierdie verordening is nie op die volgende van 
toepassing nie- 

(a)  begrafnisse; 
(b)   geleenthede gehou by ’n doelmatig-geboude venue of die gronde van enige 

skool, speelgrond, plek van aanbidding, hotel, konferensiesentrum, stadion, 
sportveld, arena, ouditorium of soortgelyke venue wanneer dit gebruik word vir 
geleenthede wat normaalweg daarin gehou word; en 

(c)   geleenthede wat deur die Wet op Veiligheid by Sport en 
Ontspanningsgeleenthede, 2010  (Wet 2 van 2010) en die Wet op Reëling van 
Byeenkomste, 1993 (Wet 205 van 1993) gereguleer word. 

(d)   waar grondgebruiksregte ingevolge die munisipaliteit se skemaregulasies 
toegestaan is vir die hou van geleenthede. 

(2) Die bepalings van subartikel (1)(b) geld nie ten opsigte van geleenthede wat- 
 (a)  buite die betrokke venue gehou word nie;  
 (b)  deur die aard of grootte daarvan buite die normale bestek van die venue val nie; 

of 
 (c) waar die oprigting van addisionele strukture vir die betrokke geleentheid 

goedkeuring ingevolge die Nasionale Bouregulasies vereis nie. 
 

HOOFSTUK 3: ALGEMENE BEPALINGS 
 

12. Ooreenkomste en vennootskappe 
Die munisipaliteit mag, onderhewig aan die bepalings van enige wet, ooreenkomste of 
vennootskappe met geleentheidsorganiseerders aangaan wat nodig is vir die aanbieding 
en bestuur van ’n geleentheid.  
 
13. Aanstelling van gemagtigde beampte  
(1) Die munisipaliteit mag enige beampte in diens van die munisipaliteit as 
gemagtigde beampte aanstel om die bepalings van hierdie verordening af te dwing. 
(2) Sodanige gemagtigde beampte moet van ’n aanstellingsertifikaat voorsien word 
wat op aanvraag getoon moet word.. 
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14.       Vrystelling 
Nieteenstaande die bepalings van die verordening, mag die munisipaliteit enige 
persoon of kategorie van persone vrystel van enige of al hierdie vereistes en mag dit 
enige ander vereistes oplê wat nodig mag wees. 

15. Oortredings en strawwe 
’n Persoon is skuldig aan ’n misdryf indien daardie persoon- 

(a) ’n geleentheid reël of aanbied teenstryding met artikel 3; 
(b) versuim om te voldoen aan enige van die voorwaardes opgelê ingevolge 

artikel 5(2); 
(c) artikels 4(1), 7(1), en 11(2)  oortree; 
(d) versuim om te voldoen aan ’n kennisgewing uitgereik ingevolge artikel 8(1); 
(e) versuim om te voldoen aan ’n versoek of opdrag van ’n gemagtigde 

beampte, of sodanige beampte, of ’n lid van ’n privaat sekuriteitsdiens, ’n lid 
van die geleentheidskomitee vir veiligheid en sekuriteit, ’n 
toegangsbeheerbeampte, ’n vredesbeampte of ’n lid van die nood- of 
essensiële dienste, belemmer of verhinder in die uitvoering van hulle pligte; 

(f) konstruksie van enige aard onderneem of veranderings aanbring aan ’n 
venue sonder  goedkeuring ingevolge die Nasionlae Bouregulasies; 

(g) enige roerende of onroerende eiendom beskadig in ’n stadion of venue of 
langs ’n roete in en om die onmiddellike omgewing van die venue; 

(h) hom- of haarself skuldig maak aan onsedelike, gewelddadige of 
intimiderende gedrag binne ’n stadion of venue, insluitend die gebruik van 
onwelvoeglike taal; of 

(i) valse inligting versrtek met betrekking tot ’n aansoek ingevolge hierdie 
verordening; 

(2) ‘n Persoon wat skuldig bevind word aan ’n oortreding ingevolge hierdie 
verordening is onderhewig aan - 
 (a) ‘n boete of gevangenisstraf, of sodanige boete of gevangenisstraf, of beide 

sodanige boete en sodanige gevangenisstraf; en 
(b) in die geval van ’n voortgesette misdryf, ’n bykomende boete of ’n bykomende 

tydperk van gevangenisstraf of sodanige bykomende gevangenisstraf sonder die 
opsie van ’n boete of beide sodanige bykomende boete en gevangenisstraf vir 
elke dag waarop sodanige misdryf voortduur; en 

(c) ‘n verdere bedrag gelyk aan enige koste en uitgawes wat die hof bevind deur die 
munisipaliteit aangegaan is weens sodanige oortreding of versuim. 

16. Appèl 
(1) ‘n Geleentheidsorganiseerder mag by die munisipale bestuurder appèl aanteken  
teen ‘n besluit om ‘n aansoek vir die hou van ‘n geleentheid te weier. 
(2) Sodanige appèl moet skriftelik by die munisipale bestuurder ingedien word 
binne die tydperk aangedui in Bylae A ten opsigte van die betrokke geleentheid. 
(3) ‘n Appèl ingedien ingevolge hierdie artikel moet oorweeg en besluit word binne 
die tydperk aangedui in Bylae A ten opsigte van die betrokke geleentheid. 
(4) Enige person wat veronreg voel deur ‘n besluit om ‘n geleentheid goed te keur, 
mag skriftelik by die munisipale bestuurder appèl aanteken binne 24 uur na die neem 
van sodanige besluit. 
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(5) Die munisipale bestuurder mag die bevoegdheid om oor ‘n appèl ingevolge 
hierdie artikel te besluit, aan enige beampte delegeer. 

17. Kort titel en inwerkingtrede 
Hierdie verordening staan bekend as die Verordening insake Geleenthede en tree in 
werking by publikasie daarvan in die Provinsiale Koerant. 
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BYLAE A 
 

(Artikel 4(3) 
 

KATEGORIE EN TYDSRAAMWERKE VAN TOEPASSING OP GELEEN THEDE 
 

Kategorie Aantal 
besoekers 

Minimum 
tydperk 

waarbinne ’n 
aansoek 

ingedien moet 
word voor 
geleentheid 

 

Minimum tyd 
waarbinne 

munisipaliteit 
moet reageer 

Appèl deur 
applikant ingedien te 

word binne: 

Appèl aangehoor te 
word binne: 

Klein 50 -2000 15 werksdae 10 werksdae 24 uur vanaf ontvangs 
van kennisgewing van 
weiering 
 

24 uur vanaf ontvangs 
van appèl 

Medium 2001 - 5000 20 werksdae 15 werksdae 48 uur vanaf ontvangs 
van kennisgewing van 
weiering 
 

48 uur vanaf ontvangs 
van appèl 

Groot 5001 – 10 000 25 werksdae 20 werksdae 48 uur vanaf ontvangs 
van kennisgewing van 
weiering 
 

Binne 3 dae vanaf 
ontvangs van appèl 

Baie groot 10 001 en meer 60 werksdae 40 werksdae 48 uur vanaf ontvangs 
van kennisgewing van 
weiering 
 

Binne 5 dae vanaf 
ontvangs van appèl 

 


