
 

 

SWARTLAND MUNISIPALITEIT: 
VERORDENING INSAKE INFORMELE HANDEL 

 
Kragtens die bepalings van artikel 156 van die Grondwet van die Republiek van 
Suid-Afrika, 1996, verorden Swartland Munisipaliteit as volg:- 
 
Inhoudsopgawe 
1. Definisies 
2. Vryheid van handel 
3. Verbode gedrag 
4. Sindelikheid en gesondheid 
5. Obstruksie van voetgangers 
6. Handel naby residensiële persele 
7. Handel naby sekere sakepersele 
8. Obstruksie van voertuigverkeer 
9. Beperkings op grootte en gewig van voertuie 
10. Handel in tuine en parke 
11. Handel naby openbare geboue, plekke van aanbidding en nasionale monumente 
12. Beperkte gebiede 
13. Verbode gebiede 
14. Verwydering en skut 
15. Register van geskutte eiendom 
16. Berging en wegdoening met geskutte eiendom 
17. Verkoop van geskutte eiendom 
18. Middellike aanspreeklikheid 
19. Vrystellings 
20. Appèl 
21. Skakelforums 
22. Misdrywe en strawwe 
23. Herroeping van verordeninge 
24.   Kort titel en inwerkingtrede 
 
BYLAE A: REGISTER VAN GESKUTTE EIENDOM 
BYLAE B: VOEDSEL TEMPERATURE 
 
1. Definisies  
In hierdie verordening, tensy uit die sinsverband anders blyk, het ’n woord of 
uitdrukking hierin vervat die betekenis wat in die Wet op Besighede, 1991 (Wet 71 
van 1991) daaraan toegewys is, en beteken – 
“afval”  enige houer of ander voorwerp of materiaal wat ’n informele handelaar of sy 
of haar klante weggooi, vergeet of agterlaat; 
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 “beperkte gebied” enige plek wat ingevolge artikel 6A(2) van die Wet deur ’n 
besluit van die munisipaliteit as ’n gebied waar informele handel beperk kan word, 
verklaar is of nog verklaar moet word; 
“diens”  ook enige wins of voordeel teen vergoeding of beloning; 
“die Wet”  die Wet op Besighede, 1991 (Wet 71 van 1991); 
“eiendom” , met betrekking tot ’n informele handelaar, geld, goedere, artikels, ’n 
houer, voertuig of enige struktuur;  
“ gemagtigde beampte” 

(a) ’n verkeersbeampte aangestel kragtens artikel 3 van die Wet op 
Padverkeer, 1996 (Wet 93 van 1996); 

(b) ‘n lid van die Suid-Afrikaanse Polisiediens soos omskryf in artikel 1 van 
die Wet op die Suid-Afrikaanse Polisiediens, 1995 (Wet 68 van 1995); 

(c) ’nvredesbeampte beoog by artikel 334 van die strafproseswet, 1977 (Wet 
51 van 1977); of 

(d) ’n beampte van die munisipaliteit wat gemagtig is om die bepalings van 
hierdie verordening toe te pas; 

‘‘informele handel’’  die verkoop van enige goedere of die verskaffing of aanbod om 
dienste teen vergoeding te verskaf as ’n informele handelaar in ’n openbare pad of 
openbare ruimte, maar sluit nie die verkoop van slegs koerante in nie; 
“informele handelaar” ’n persoon wat die besigheid van informele handelaar, venter 
of smous bedryf en sluit dit ’n werknemer van so ’n persoon in, en vir die toepassing 
van hierdie verordening sluit dit so ’n persoon in wat in ’n openbare pad of openbare 
plek handel dryf; 
“munisipaliteit”  die Swartland Munisipaliteit daargestel ingevolge 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 monument” ‘n gebou wat kragtens die Wet op Nasionale 
Erfenishulpbronne, 1999 (Wet 25 van 1999) tot ’n nasionale monument verklaar is; 
“oorlas”  enige optrede wat ’n toedrag van sake of toestande meebring of kan 
meebring wat ’n bron van gevaar is vir andere of hul eiendom of wat wesenlik met 
hul gewone gemak, gerief, vrede of rus inmeng; 
“openbare gebou” ‘n gebou wat slegs deur die staat of die munisipaliteit  
geokkupeer word; 
“openbare pad” enige pad, straat of deurgang of enige ander plek hetsy ’n deurgang 
al dan nie wat gewoonlik deur die publiek gebruik word of waartoe die publiek die 
reg van toegang het en ook – 

(a) die soom van enige sodanige pad, straat of deurgang; 
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(b) enige voetpad, sypaadjie of soortgelyke voetgangergedeelte van ’n 
padreserwe; 

(c) enige brug, pont of drif waarvoor of waardeur enige sodanige pad, straat 
of deurgang loop; 

(d) enige ander werk of voorwerp wat ’n deel uitmaak van of verbind is met 
of behoort tot daardie pad, straat, deurgang, voetpad of sypaadjie, en  

(e) enige perseel, met of sonder geboue of strukture daarop, wat gebruik  
word of daargestel is as ’n openbare parkeerarea of openbare parkeerplek 
vir die parkering van motorvoertuie ongeag of toegang tot sodanige 
parkeerplek of parkeerarea gratis is al dan nie; 

“openbare plek”  enige plein of oop ruimte wat - 
(a) te enige tyd deur die munisipaliteit of enige ander bevoegde owerheid tot 

sodanig gemaak of verklaar is, of 
(b) as openbare plek of openbare oop ruimte gesoneer is ingevolge enige 

dorpsaanlegskemaregulasies afgekondig deur die munisipaliteit of enige 
ander bevoegde owerheid; 

“ryvlak” die gedeelte van ’n pad, straat of deurgang wat vir voertuigverkeer 
verbeter, gebou of bedoel is en wat tussen die kante van die ryvlak is; 
 “sypaadjie” daardie gedeelte van ’n pad wat bedoel is vir die uitsluitlike gebruik 
deur voetgangers en sluit in die padreserwe of deurgang wat nie die ryvlak is nie; 
“verbode gebied” enige plek wat ingevolge artikels 6A(2) van die Wet wat deur ’n 
besluit van die munisipaliteit as ’n gebied waarin informele handel verbied word, 
verklaar is of nog verklaar moet word; 
“verkoop”  sluit in die verkoop van goedere of die voorsiening of aanbod om te ’n 
diens te voorsien asook- 

(a) uitruil of huur; en 
(b) stoor, vertoon, aanbied of voorberei vir verkope, verwerk of uitstal en 

het “te koop aanbied” dieselfde betekenis; 
“voedingsmiddel” ‘n voedingsmiddel soos omskryf in artikel 1 van die Wet op 
Voedingsmiddels, Skoonheidsmiddels en Ontsmettingsmiddels, 1972 (Wet 54 van 
1972). 
 
2. Vryheid van handel 
Informele handel word, tensy spesifiek anders aangedui in hierdie verordening en 
behoudens die bepalings van hierdie verordening, vryelik toegelaat in alle openbare 
paaie en openbare plekke in die regsgebied van die munisipaliteit. 
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Verbode gedrag 
’n Persoon wat die besigheid van informele handelaar bedryf – 

(a) mag nie, waar die besigheid in ’n openbare pad of openbare plek bedryf 
word- 
(i) oornag op die plek van die besigheid, of 

                    (ii)  ‘n struktuur oprig met die doel om beskutting te voorsien, sonder die  
toestemming van die munisipaliteit nie. 

(b) mag nie sy of haar eiendom plaas op ’n openbare pad of openbare plek 
nie, behalwe met die doel om handel te dryf; 

(c) moet verseker dat sy of haar eiendom op ’n openbare pad of openbare 
plek nie ’n oppervlakte van meer as 3m lank en 3m breed beslaan nie, of 
sodanige groter area soos deur die munisipaliteit ten opsigte van enige 
spesifieke perseel bepaal is nie;  

(d) mag nie sy of haar eiendom op so ’n wyse plaas of stapel dat dit ’n 
obstruksie of gevaar inhou vir ’n persoon of waarskynlik ’n persoon kan 
beseer nie; 

(e) mag nie toegang tot ’n brandkraan of enige ander aangewysde fasiliteit 
of gebied versper en wat vir nooddienste afgebaken is nie; 

(f) moet daagliks na afloop van sy of haar besigheid sy of haar eiendom 
verwyder na ’n plek wat nie deel is van ’n openbare pad of openbare 
plek nie; 

(g) mag nie sy of haar goedere of ander eiendom uitstal in ’n gebou of op 
ander privaat eiendom nie, tensy die eienaar, inwoner of persoon in 
beheer van so ’n gebou of eiendom sy toestemming daartoe verleen het; 

(h) mag nie die besigheid van informele handelaar bedryf op ’n sypaadjie 
aangrensend aan ’n kerk of ander plek van aanbidding nie, of ’n gebou 
wat tot’n nasionale gedenkwaardigheid verklaar is nie; 

(i) moet op versoek van’n werknemer of agent van die munisipaliteit of 
enige ander voorsiener van telekommunikasie of elektrisiteit of enige 
ander diens, van sy of haar eiendom skuif sodat enige werk in verband 
met ’n openbare pad, openbare plek of enige ander diens verrig kan 
word; 

(j) mag geen voorwerp op enige wyse aan ’n gebou, struktuur, sypaadjie, 
boom, parkeermeter, lamppaal, elektrisiteitspaal, telefoonhokkie, posbus, 
verkeersteken, bank of enige ander straattoebehore in of op ’n openbare 
pad of openbare plek heg nie; 

(k) mag nie ’n vuur maak op ’n plek of in omstandighede waar dit ’n 
persoon kan benadeel nie of ’n gebou of voertuig of enige 
straattoebehore kan beskadig nie; 

 
(l) mag nie sy of haar eiendom in’n mangat of stormwaterriool bêre nie; 



 
 
 

 

5

  (m)  mag nie sy of haar besigheid op so ’n wyse bedryf dat dit – 
      (i) die oppervlak van’n openbare pad of ’n openbare plek of openbare 

of private eiendom beskadig of skend nie, of 
      (ii ) ‘n gevaar vir verkeer veroorsaak nie; 

(n)   moet voldoende goedgekeurde afvalhouers voorsien; 
  (o)   mag nie die besigheid van informele handelaar bedryf sonder om in besit 

te wees van skriftelike bewys dat hy of sy daardie staanplek of gebied 
gehuur het van, of dat dit andersins aan hom of haar toegewys is deur die 
munisipaliteit, in ’n gebied gereserveer of afgebaken vir die bedryf van 
informele handel ingevolge artikel 6A(3)(b) van dieWet nie;  

  (p)  mag nie die besigheid van informele handelaar bedryf in stryd met die 
bedinge en voorwaardes van die huurkontrak of toewysing aan hom of 
haar van ’n eenheid ingevolge artikel 6A(3) van die Wet nie; 

  (q)   mag nie die sigbaarheid van ’n vertoonvenster van ’n sakeperseel versper  
indien die persoon wat besigheid op die betrokke sakeperseel bedryf, 
daarteen beswaar maak nie. 

 
3. Sindelikheid en gesondheid 
(1) ‘n Informele handelaar – 

(a) moet die gebied of plek wat deur hom of haar geokkupeer word in ’n 
skoon en higiëniese toestand laat; 

(b) moet sy of haar eiendom in ’n skoon en higiëniese toestand hou; 
(c) moet afval wat deur sy of haar besigheid gegenereer is na behore 

verwyder; 
(d) mag nie sy of haar vullis in’n mangat, stormwaterriool of ander plek wat 

nie vir die wegdoening van afval bedoel is, stort nie; 
(e) moet daagliks verseker dat na die afloop van besigheid, alle afval vanaf 

die gebied deur hom of haar gebruik, verwyder is; 
(f) in die geval van handel in voedingsmiddels, die nodige 

voorsorgmaatreëls tref om te verhoed dat enige vet, olie of ghries op’n 
openbare pad of openbare plek gemors word en verhoed dat enige rook, 
vlamme of reuke wat afkomstig is vanaf sy of haar bedrywighede’n 
oorlas veroorsaak; 

(g) op versoek van’n gemagtigde beampte, sy of haar eiendom verskuif 
sodat die oppervlakte van die gebied of staanplek waar handel gedryf 
word, skoongemaak kan word. 

 
(2) Die munisipaliteit moet – 

(a) verseker dat persele waar informele handelaars handel dryf op ’n 
gereelde grondslag skoongemaak en gereinig word; en 
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(b) verseker dat afvalhouers op n gereëlde grondslag leeggemaak word ten 
einde die skoonmaak van handelspersele te vergemaklik. 

 
4. Obstruksie van voetgangers 
’n Informele handelaar mag nie handel dryf nie op’n plek waar- 

(a) dit toegang tot straattoebehore, soos banke of skuilings of toustaanplekke 
of vullishouers en ander geriewe wat vir die gebruik van die algemene 
publiek bedoel is, belemmer nie; 

(b) dit die ingang tot of uitgang van ’n gebou of ’n outomatiese 
banktellermasjien versper nie; 

(c) dit toegang tot ’n voetoorgang belemmer nie; 
(d) dit toegang tot ’n voertuig belemmer nie; 
(e) dit op enige ander wyse voetgangers se gebruik van ’n sypaadjie 

wesenlik belemmer nie. 
 
6. Handeldryf naby residensiële persele 
’n Informele handelaar mag nie handel dryf nie op daardie helfte van ’n openbare pad 
wat aangrensend is aan ’n perseel wat vir residensiële doeleindes gebruik word, 
indien-  

(a) die eienaar, persoon in beheer of ’n bewoner van die perseel daarteen 
beswaar maak; en 

(b) die gemagtigde beampte sodanige beswaar aan die informele handelaar 
bekend gemaak het. 

 
7. Handeldryf naby sekere besigheidspersele 
’n Informele handelaar mag nie handel dryf nie op’n sypaadjie aangrensend tot enige 
deel van ’n gebou waarin besigheid bedryf word deur ’n persoon wat goedere 
verkoop van dieselfde aard of soortgelyke aard as die goedere wat verkoop word deur 
die informele handelaar, sonder goedkeuring van daardie persoon nie. 
 
8. Obstruksie van voertuigverkeer 
’n Informele handelaar mag nie handel dryf nie op’n plek waar – 

(a) dit ’n obstruksie in ’n ryvlak veroorsaak nie; 
(b) dit toegang tot parkeer- of laaiplekke of ander geriewe vir 

voertuigverkeer beperk nie; 
(c) dit ’n padverkeersteken of ’n merk, kennisgewing of teken wat ingevolge 

hierdie verordening of ’n merk, kennisgewing of padverkeersteken 
kragtens die Padverkeerswet, 1996 (Wet 93 van 1996) of die regulasies 
daarkragtens afgekondig, vertoon word, versper; of 

(d) dit op enige wyse met enige voertuig wat langs sodanige plek parkeer is, 
inmeng nie. 
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9. Beperkings op grootte en massa van voertuie  
Vir die doeleindes van handel dryf in’n openbare pad of openbare plek mag ’n 
informele handelaar nie’n karretjie, trollie, sleepwaentjie, of soortgelyke voertuig wat 
die volgende afmetings oorskry, op’n sypaadjie parkeer nie – 

(a) 1,5m in hoogte, 2m in lengte of 1m in breedte; 
(b) 200 kg in massa. 

 
10. Handel dryf in tuine en parke 
’n Informele handelaar mag nie handel dryf in’n tuin of park waartoe die publiek die 
reg op toegang het nie, behalwe met die goedkeuring van die munisipaliteit, en 
goedkeuring mag nie onredelik geweier word nie en kan onderworpe aan sekere 
voorwaardes verleen word. 
 
11.  Handeldryf langs sekere openbare geboue, plekke van aanbidding of 
nasionale monumente 
’n Informele handelaar mag nie handel dryf op ’n sypaadjie aangrensend aan – 

(a) ’n gebou wat behoort aan of geokkupeer word slegs deur die staat of die 
munisipaliteit; 

(b) ’n kerk of ander plek van aanbidding; en 
(c) ’n gebou wat kragtens die Wet op Nasionale Erfenishulpbronne, 1999 

(Wet 25 van 1999),  tot ’n nasionale gedenkwaardigheid verklaar is nie. 
 
12. Beperkte gebiede 
’n Informele handelaar mag nie teenstrydig met voorwaardes handeldryf in ’n gebied 
wat ingevolge artikel 6A(2)(a) van die Wet verklaar is of verklaar gaan word tot ’n 
gebied waar die bedryf van die besigheid van informele handelaar beperk is nie.  
 
13. Verbode gebiede 
’n Informele handelaar mag nie handeldryf in ’n gebied wat ingevolge artikel 
6A(2)(a) van die Wet verklaar is of verklaar gaan word tot ’n gebied waar die bedryf 
van die besigheid van informele handelaar verbode is nie. 
 
14.   Verwydering en skut 
(1) Indien ’n informele handelaar versuim of weier om te voldoen aan ’n 
skriftelike versoek, waarvan die inhoud aan hom of haar verduidelik is, om sy of haar 
eiendom te verskuif of te verwyder, of daardie eiendom vir ’n tydperk van meer as 24 
uur sonder toesig laat, kan ’n gemagtigde beampte eiendom verwyder of skut- 

(a)   wat hy of sy redelikerwys vermoed gebruik word of bestem is om gebruik 
te word of gebruik is by of in verband met die bedryf van enige besigheid 
van informele handel; en 
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(b) wat hy of sy by ’n plek vind waar informele handel beperk of verbied is 
ingevolge hierdie verordening en wat na sy of haar mening ’n oortreding  
van hierdie verordening is.  

(2) Enige gemagtigde beampte wat ingevolge subartikel (1) optree, moet, behalwe 
in die geval van eiendom wat sonder toesig gelaat is of agtergelaat is- 

(a) aan die persoon wat die besigheid van informele handelaar dryf ’n 
kwitansie uitreik vir enige eiendom wat aldus verwyder en geskut word, 
welke kwitansie die volgende inligting moet bevat- 

                (i)  die adres waar en die tydperk waarvoor die geskutte eiendom gehou   
sal word; 

                  (ii)   die voorwaardes vir die aflossing daarvan; en 
                  (iii)  dat onopgeëiste eiendom by wyse van ’n openbare veiling verkoop 

sal word, en 
(b) onverwyld enige sodanige eiendom aan die munisipaliteit lewer. 

(3) Die eienaar van enige eiendom wat ingevolge subartikel (1) verwyder en geskut 
is, is behoudens die bepalings van artikels 16 en 17 aanspreeklik vir enige uitgawes 
wat deur die munisipaliteit aangegaan is in verband met die verwydering en skut 
daarvan en die munisipaliteit kan sodanige eiendom behou totdat alle uitgawes betaal 
is of daarmee handel soos beoog in artikels 16 en 17. 
(4) ’n Sertifikaat uitgereik onder die hand van die Hoof  Finansiële Beampte van die 
munisipaliteit of ’n persoon daartoe gemagtig, word geag bewys te wees van enige 
uitgawes wat die munisipaliteit aangegaan het in verband met die verwydering en 
skut van enige eiendom. 
 
15.  Beslagleggingsregister 
Die munisipaliteit moet— 

(a)   ’n register byhou wat die inligting, beoog by Bylae A bevat en wat te alle 
redelike tye vir publieke insae beskikbaar moet wees; en 

(b)   die beslagleggingsregister onmiddellik met die aanvaarding van eiendom 
voltooi by die plek van veiligheid of berging wat vir hierdie doel 
daargestel is. 

 
16.    Berging van en wegdoening met geskutte eiendom 
(1)   Eiendom wat ingevolge artikel 14 verwyder en geskut is moet deur die 
munisipaliteit in veilige bewaring gehou word, met dien verstande dat- 

  (a) groente en vrugte ingevolge die beste beskikbare metode geberg moet word 
om te voorkom dat dit ongeskik raak vir menslike gebruik of besmet raak; en  

        (b)  bederfbare voedsel geberg moet word soos voorgeskryf in regulasie 8(4)(a) 
van die Regulasies Insake Higiënevereistes Vir Voedselpersele en die 
Vervoer van Voedsel, R962 van 12 November 2012, soos aangedui in  
Bylae B. 
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(2) Enige eiendom wat verwyder en geskut is ingevolge artikel 14, kan na die skut 
daarvan deur die munisipaliteit verkoop word ingevolge artikel 17, of in die geval 
van bederfbare goedere asook groente en vrugte vernietig word in oorleg met ’n 
Gesondheidsbeampte aangewys in gevolge die Nasionale Gesondheidswet, 2003, 
(Wet 61 van 2003), met dien verstande dat die eiendom voor wegdoening aan die 
eienaar terugbesorg sal word by bewys van eienaarskap daarvan. 
(3) In die geval van ’n verkoping van sodanige eiendom word die opbrengs daarvan, 
minus enige uitgawes wat die munisipaliteit aangegaan het in verband met die 
verwydering en skut daarvan, by aanbieding van die kwitansie beoog in artikel 
14(2)(a) aan die persoon wat die eienaar daarvan was toe dit geskut is, betaal. Indien 
sodanige eienaar versuim om die opbrengs binne drie maande vanaf die datum 
waarop eiendom verkoop is, op te eis, word dit aan die munisipaliteit verbeur. 
(4) Die eienaar van eiendom wat ingevolge artikel 14 geskut is wat die 
terugbesorging van daarvan wil eis, moet binne ’n tydperk van 21 dae vanaf die 
datum waarop dit geskut is, by die munisipaliteit aansoek doen en moet die kwitansie 
beoog by subartikel 14(2)(a) aanbied, by versuim waarvan dit deur die munisipaliteit 
verkoop kan word ingevolge artikel 17.  
(5)   Indien die eienaar van eiendom wat ingevolge artikel 14 geskut is dit van die 
munisipaliteit terugeis en hy of sy nie in staat  is om te betaal nie, of weier om enige 
uitgawes wat deur die munisipaliteit aangegaan is met betrekking tot die verwydering 
en skut daarvan te betaal, mag die eiendom ingevolge artikel 17 verkoop word. 
(6) Ingeval die opbrengs van enige verkoping van eiendom beoog in hierdie artikel 
nie genoegsaam is om uitgawes wat die munisipaliteit in verband met die 
verwydering en skut daarvan aangegaan het te bestry nie, bly die eienaar aanspreeklik 
vir die verskil.  
 
17. Verkoop van geskutte eiendom 
(1)   Indien die eienaar van geskutte eiendom versuim om dit op te eis, of die 
voorgeskrewe gelde soos deur die munisipaliteit bepaal binne 21 dae vanaf die skut 
daarvan te betaal, moet die munisipaliteit  
        (a)     by die hof aansoek doen vir magtiging om die eiendom te verkoop; en 
        (b)   in die aansoek beoog by paragraaf (a), die hof voorsien van bewyse dat ’n 

rekeningstaat beoog by subartikel (2) aan die eienaar gelewer is. 
(2)   Die rekeningstaat beoog by sub-artikel (1)(b) moet die gelde en kostes wat 
verskuldig is ingevolge hierdie verordening, insluit. 
(3)    Die hof moet, ongeag of die bedrae in die rekeningstaat beoog by sub-artikel 
(1)(b) betwis word of nie— 
         (a)      summier die saak ondersoek; 
         (b)  vasstel of die eienaar van eiendom in kennis gestel is deur die 

munisipaliteit; en 
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         (c) sodanige bevel maak wat dit as reg en haalbaar beskou, insluitend ’n        
bevel— 

                (i)       ten opsigte van koste; en 
                (ii)    rakende die proses wat die munisipaliteit moet volg ten opsigte van 

die verkoping van eiendom wat geskut is is. 
(4) Werknemers en raadslede van die munisipaliteit, of ’n familielid, of nabye 
verbintenis van enige munisipale werknemer of raadslid, mag nie enige eiendom wat 
te koop aangebied word kragtens hierdie verordening, hetsy persoonlik of deur enige 
ander persoon, direk of indirek, koop nie. 
 
18. Middellike aanspreeklikheid 
’n Informele handelaar sal verantwoordelik gehou word vir enige handeling deur sy 
of haar werknemers wat ’n misdryf ooreenkomstig hierdie verordening uitmaak,  
behalwe indien hy of sy tot bevrediging van die hof kan aandui dat- 

(a) hy of sy nóg toegestem het, nóg toegelaat het dat daardie betrokke 
werknemer die handeling verrig of versuim om te verrig; 

(b) hy of sy alle redelike stappe gedoen het om sodanige handeling of 
versuim te verhoed; 

(c) enige handeling of versuim, hetsy wettig of onwettig, van die aard 
waarvoor hy of sy aangekla word, in geen omstandighede binne die 
bevoegdheid of werksverband van die betrokke werknemer geval het 
nie. 

en die feit dat so’n informele handelaar opdrag gegee het ingevolge waarvan’n 
handeling of versuim van daardie aard verbied word, sal nie opsigself 
voldoende bewys wees dat hy of sy alle redelike stappe gedoen het om die 
handeling of versuim te voorkom nie. 

 
19.  Vrystellings 
(1) Die munisipaliteit mag skriftelik tydelike vrystelling verleen van een of al die 
bepalings van hierdie verordening, met dien verstande dat die munisipaliteit- 

 (a)   tevrede is dat verlening van die vrystelling nie die beginsel soos beoog in  
artikel (2) beduidend sal benadeel nie; en 

 (b)  enige vrystelling verleen behoudens voorwaardes wat die beginsel waarna 
in artikel (2) verwys word, bevorder. 

(2) Die munisipaliteit mag nie ’n vrystelling ingevolge subartikel (1) verleen alvorens 
dit- 

(a)   redelike maatreëls geneem het om te verseker dat alle persone wie se regte 
nadelig geraak mag word deur die verlening van die vrystelling, insluitend 
maar nie beperk tot aangrensende grondeienaars of okkupeerders, bewus 
is van die aansoek om vrystelling en hoe om ’n afskrif daarvan te verkry; 
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(b)  aan sodanige persoon ’n redelike geleentheid gebied het om teen die 
aansoek beswaar aan te teken; en 

(c)  enige besware wat geopper is behoorlik oorweeg en in aanmerking geneem 
het nie. 

 
20.   Appèl 
’n Persoon wie se regte geraak word deur ’n besluit wat deur die munisipaliteit 
gedelegeer is mag teen sodanige besluit appelleer ingevolge artikel 62 die Wet op 
Plaaslike Regering: Munisipale Stelsels, 2000 (Wet 32 van 2000) deur skriftelike 
kennisgewing van die appèl en die redes daarvoor binne 21 dae vanaf die datum van 
kennisgewing van die besluit, aan die munisipale bestuurder te gee. 
 
21. Skakelforums 
(1) Die Munisipaliteit mag skakelforums in ’n gemeenskap instel vir die doel om – 

(a) geleenthede vir die gemeenskap te skep om deel te neem aan die 
aangeleenthede van die munisipaliteit; en 

(b) informele handel te bevorder. 
(2) ‘n Skakelforum mag bestaan uit – 

(a) ‘n lid of lede van ’n belangegroep, of geaffekteerde persoon; 
(b) ‘n aangewese beampte of beamptes van die munisipaliteit; en 
(c) ‘n raadslid. 

(3)    Die munisipaliteit mag, wanneer ’n aansoek om toestemming, permit of 
vrystellingsertifikaat oorweeg word ingevolge hierdie verordening, die insette 
van ’n skakelforum versoek. 

(4) ‘n Skakelforum of enige persoon of persone bedoel in subartikel (2) mag op eie 
inisiatief, ’n inset aan die munisipaliteit vir oorweging stuur. 

 
22.   Misdrywe en strawwe 
(1) ‘n Persoon wat enige van die bepalings van artikels 3, 4(1), (5), (6), (7), (8), (9), 
(10), (11), (12), (13) en 14(1) oortree of versuim om daaraan te voldoen, begaan ‘n 
misdryf en sal by skuldigbevinding aanspreeklik wees vir ‘n boete of by gebrek van 
betaling, tot gevangenisstraf, of tot sodanige gevangenisstraf sonder keuse van ‘n 
boete, of tot beide sodanige boete en sodanige gevangenisstraf, en in die geval van ‘n 
herhaalde of voortgesette misdryf, tot ‘n boete vir elke dag wat sodanige misdryf 
voortduur, of in geval van gebrek van betaling daarvan, tot gevangenisstraf. 
(2)   Dit is ’n misdryf om- 

(a)    vals inligting aan ‘n gemagtigde beampte te voorsien in verband met 
enige saak betreffende hierdie verordening;  

(b)    te weier om op versoek van ’n gemagtigde beampte wat ingevolge 
hierdie verordening gerig is, saam te werk; of 
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(c)      om ’n gemagtigde beampte te hinder of te dwarsboom in die uitvoering 
van sy of haar pligte. 

(3) Versuim om te voldoen aan ’n kennisgewing, opdrag of instruksie waarna in 
hierdie verordening verwys word, verteenwoordig ’n voortgesette misdryf. 

 
23.   Herroeping van verordeninge 
Die Swartland Munisipaliteit: Verordening insake die Toesig en Beheer oor die 
Bedryf van die Besigheid van Straathandelaar, Venter of Smous soos afgekondig per 
PK 113 van 2005 op 8 April 2005 word hiermee in geheel herroep. 
 

24.  Kort titel en inwerkingtrede 
Hierdie Verordening staan bekend as die Swartland Munisipaliteit: Verordening insake 
Informele Handel en tree in werking op die datum van publikasie daarvan in die 
Provinsiale Koerant. 
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BYLAE A  

Beslagleggingsregister  
(Artikel 15) 

’n Beslagleggingsregister moet ten minste die volgende inligting bevat— 
1. Plek waar eiedom gehou word 
2. Datum van ontvangs van eiendom 
3. Getal en beskrywing van eiendom 
4. Naam en adres van persoon wat op eiendom beslag gelê het 
5. Naam en adres van eienaar van eiendom (waar van toepasssing) 
6. Naam en adres of beskrywing van plek waar eiendom gevind is 
7. Afstand tussen plek waar eiendom op beslag gelê is en die skut 
8. Datum van verkoping van eiendom 
9. Opbrengs van verkoopte eiendom 
10. Naam en adres van koper 
11. Oorskot bedrag (indien enige) aan die eienaar of munisipaliteit betaal 
12. Kwitansie nommer 
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BYLAE B 
(Artikel 16(1)(b) 

 
VOEDSEL TEMPERATURE 

 
Kolom 1 

Kategorie 
Kolom 2 

Tipe voedsel 
Kolom 3 

Vereiste kerntemperatuur 
van produkte wat geberg 

word 
 

Bevrore 
produkte 

Roomys, en sorbet, uitgesluit 
sorbet wat as taproomys 
gebruik word 
 

-18˚C 

 Enige ander voedsel wat as 
bevrore produkte bemark 
word 
 

-12˚C 

Verkoelde 
produkte 

Rou ongepreserveerde vis, 
weekdier, skaaldier, eetbare 
afval, hoendervleis en melk 
 

+4˚C 

 Enige ander bederfbare 
voedsel wat verkoel gehou 
moet word om bederwing te 
voorkom 
 

+7˚C 

Verhitte 
produkte 

Enige bederfbare voedsel wat 
nie verkoel of bevrore geberg 
word nie 

≥/+65˚C 

   
 


