
SWARTLAND MUNISIPALITEIT 
WATER- EN SANITASIEDIENSTE WYSIGINGSVERORDENING, 2019 

Om die Swartland Munisipaliteit Verordening insake Watervoorsiening, 
Sanitasiedienste en Nywerheidsuitvloeisel te wysig 

DERHALWE VERORDEN Swartland Munisipaliteit soos volg- 

Vervanging van artikel 69 van die Verordening insake Watervoorsiening, 
Sanitasiedienste en Nywerheidsuitvloeisel (hoofverordening) 

1. Artikel 69 van die hoofverordening word hiermee vervang deur die 
volgende artikel- 
 
“69. Waterbeperkings 

(1) Ter voorkoming van die verkwistende gebruik van water ingevolge 
artikel 32, of in die geval van ‘n water tekort, droogte of vloed, Wanneer 
daar waterskaarste ondervind word vir verspreiding en voorsiening aan 
verbruikers, of vir enige ander doel, mag die munisipaliteit by wyse 
van deur openbare kennisgewing-    

(a) die verbruik van water in die geheel of ‘n gedeelte van sy 
jurisdiksiegebied sy regsgebied of gedeelte daarvan verbied of 
beperk- 
(i)   in die algemeen of vir spesifieke doeleindes vir bepaalde 
doeleindes;  
(ii)  tydens bepaalde ure van die dag en op bepaalde dae; of 

             (iii) op ‘n bepaalde wyse. 
            (b)   beperkings bepaal en plaas op die hoeveelheid water wat oor 

’n bepaalde tydperk verbruik mag word;  
                    (c)  bykomende heffings bepaal vir watervoorsiening wat die 

beperkte hoeveelheid in subartikel (1)(a)(i) beoog, oorskry; 
beperkings of verbodsbepalings oplê met betrekking tot die 
gebruik of wyse van gebruik van ’n toestel waardeur water 
gebruik of verbruik word, of die verbinding van sodanige 
toestelle aan die waterinstallasie;  en 

                    (d)    ‘n algemene toeslag op die voorgeskrewe heffings vir 
watervoorsiening bepaal spesiale tariewe hef ten opsigte van 
waterbeperkings, vasgestel in terme van die munisipaliteit se 
Tarieweverordening. 

         (2) Die munisipaliteit mag die toepassing van die bepalings van ’n 
kennisgewing deur subartikel (1) beoog beperk tot bepaalde areas en 
kategorieë verbruikers, persele en aktiwiteite en mag afwykings, 



vrystellings of die verslapping van enige van die bepalings op redelike 
gronde toelaat, met dien verstande dat geen afwyking van die tariewe 
bedoel in subartikel (1)(d) toegelaat mag word nie. 
(3) Die munisipaliteit mag –  

(a) maatreëls instel, met insluiting van die installering van 
meettoestele en toestelle vir die beperking van die vloei van water, of ’n 
verbruiker by wyse van skriftelike kennisgewing gelas om sodanige 
maatreëls, insluitend die installering van meters of toestelle vir die 
beperking van watertoevoer, op sy of haar eie koste in te stel wat nodig 
mag wees om nakoming van ’n kennisgewing wat ingevolge subartikel (1) 
uitgereik is, te verseker. 

(4)        Die munisipaliteit mag- 
            (a)   vir sodanige tydperk as wat dit nodig ag, die watervoorsiening 

na enige perseel afsluit of beperk in die geval van ’n 
oortreding of nie-nakoming van die bepalings van ’n 
kennisgewing uitgereik ingevolge subartikel (1) onderhewig 
aan kennisgewing ingevolge artikel 22; en  

(b) sal mag, waar die toevoer gestaak is, dit slegs herstel wanneer 
die vasgestelde fooi vir staking en heraansluiting betaal is. 

        (5) Die bepalings van hierdie artikel sal ook van toepassing wees op 
water wat regstreeks deur die munisipaliteit aan verbruikers buite sy 
regsgebied voorsien word, nieteenstaande enigiets tot die teendeel in die 
voorwaardes wat sodanige voorsiening beheer, tensy anders gespesifiseer 
in die kennisgewing soos beoog in subartikel (1). 

(6) Waar ‘n plaaslike ramp verklaar is as gevolg van ‘n skaarste aan 
water, of om te voorkom dat sodanige ramp verklaar word, mag die 
munisipaliteit waterbeperkings instel deur die uitreik van ‘n aanwysing 
ingevolge artikels 54(3)(b) en 55(2) van die Wet op Rampbestuur, 2002 
(Wet 57 van 2002). 
 
(7) ‘n Persoon wat- 
  (a) enige bepaling van hierdie artikel oortree; 

                     (b) versuim om te voldoen aan ‘n kennisgewing uitgereik 
ingevolge  hierdie artikel; of  

                     (c) versuim om te voldoen aan enige waterbeperking opgelê 
ingevolge hierdie verordening; 

                      pleeg ‘n misdryf. 

 



2. Kort titel en inwerkingtrede 

Hierdie verordening staan bekend as die Swartland Munisipaliteit Water- en 
Sanitasiedienste Wysigingsverordening, 2019 en tree in werking by publikasie 
daarvan in die Provinsiale Koerant. 


